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In het afgelopen jaar heeft Mutende zich ingezet om samen met haar donateurs de volgende 
projecten te ondersteunen. 

Agape School 

Vanwege zware regenval begon het jaar met een tegenvaller, bij 2 toiletten werden scheuren in 
de muren geconstateerd en deze verzakten. Gelukkig konden deze toiletten gerepareerd 
worden en konden er gelijk deuren in gezet worden. Dit om misbruik van de toiletten door mensen 
uit de buurt tegen te gaan. Daarnaast is de waterpomp van de school begin 2017 gerepareerd. 
Deze was al een paar maanden stuk en een school moet van de overheid in Zambia een 
werkende waterpomp hebben. Gelukkig kon dit door een donatie van de Bazar-Commissie van 
de Open Hof in Maarssen gerealiseerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens hebben we ons in 2017 ingezet om de schoolbanken 
van Agape School gerepareerd te krijgen. Veel kinderen 
moeten dagelijks op de grond zitten terwijl ze les krijgen. Dit is 
niet bevorderlijk voor de leerprestaties. In 2017 hebben we een 
flinke start kunnen maken met de inkomsten voor dit project en 
wordt naar verwachting begin 2018 afgerond.  

 

Agape School blijft groeien en heeft nu ook een zogenaamde grade 9. Tot een paar jaar geleden 
ging de school tot grade 7 en moesten de leerlingen daarna naar andere scholen. Ouders zijn zo 
tevreden over de school dat ze de kinderen graag op Agape School 
willen houden, ook in hogere leerjaren. Wat hieraan bijgedragen heeft is 
dat de examens in grade 7 en 8 nu ook op Agape School gehouden 
kunnen worden doordat er zogenaamde “trunks” aanwezig zijn waarin 
de examens opgeslagen kunnen worden achter slot en grendel. 
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Lerarenopleiding Agape School 

Ook in 2017 zijn Richard en Webster succesvol doorgegaan met hun lerarenopleiding. Zij 
bevonden zich in hun tweede leerjaar en hebben dus alleen hun derde leerjaar in 2018 nog te 
gaan voordat zij zichzelf gediplomeerde basisschool leraren kunnen noemen. 

Voedselprogramma Agape School 

In 2017 hebben Agape School, Mutende en de lokale overheid de samenwerking voortgezet op 
het gebied van voedselvoorziening. De overheid levert voedsel, de ouders voor het bereiden van 
het voedsel en Mutende voorziet in de transportkosten. Door deze samenwerking krijgen alle 
kinderen elke dag een maaltijd op school. Deze ene warme maaltijd per dag is geen 
vanzelfsprekendheid voor de meeste leerlingen van Agape School. We zijn erg dankbaar dat we 
door deze samenwerking dit wel kunnen bieden aan de kinderen. 

Seed for Feed 

De bijdrage aan het Seed for Feed programma is ook in 2017 gecontinueerd. Hierdoor hebben 
22 kinderen en hun gezinnen elke dag te eten en krijgen ze ook trainingen op het gebied van 
landbouw, budgetteren en plannen. 

Studie Emmanuel Chikoti 

In 2017 heeft Emmanuel het tweede jaar van zijn studie Economie gevolgd aan de Zambian 
Catholic University in Kalulushi. Dit jaar heeft hij met succes afgerond waardoor hij in 2018 aan zijn 
derde jaar kan beginnen. 

Bestuur 

Begin 2018 heeft Florian Wassink besloten zijn taken als secretaris neer te leggen. Daarop is 
Reinette van der Maas toegetreden tot het bestuur. Het bestuur heeft daarop de functies 
heroverwogen en heeft besloten om daar veranderingen in aan te brengen met de volgende 
functieverdeling tot gevolg: 

Voorzitter: dhr. R.M. Bijl 
Penningmeester: mevr. drs. C.M.R. van der Maas-Siccama 
Secretaris: dhr. J.F. Zoet 
Fondswerving: dhr. ir. C.J. van der Maas 
PR: mevr. M.C. Chikoti 
 
Het bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd en er zijn twee nieuwsbrieven uitgebracht. 
 
In 2017 heeft Mutende ook weer bijgedragen aan de organisatie van de Zambia Dag, 
georganiseerd door het Platform Zambia. 
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Financieel overzicht 2017 

 
 


