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Mutende zet zich sinds begin 2000 in voor het steunen van lokale onderwijs initiatieven rond Mkushi 

Zambia. Dankzij steun via Mutende hebben veel Nederlanders een sleutelrol gespeeld in de 
ontwikkeling van een generatie jonge mensen in Mkushi die veelal een of twee ouders hebben verloren. 
Wij danken u voor uw hulp in het verleden en hopen dat u aan het eind van 2017 in een gulle bui bent. 

 

Een kerstcadeau voor de weeskinderen in Mkushi, Zambia 
 

Wezen zoals Diana en Julious kunnen dankzij het Seed for feed 
Project naar Miloso Primary School. Dit project steunt nu nog 20 

gezinnen waar de weeskinderen worden opgevangen in natura 
met zaaizaad en kunstmest om met de oogst deels zichzelf te 
kunnen voeden en deels met verkoop het schoolgeld te kunnen 

betalen. Mutende zoekt nog donateurs voor dit project. Een jaar 
naar school gaan voor een kind kost 150 euro aan zaaizaad en 
kunstmest. Een mooie eindejaardonatie voor 2017?  

Diana op school              Julious op school 

 

De weeskinderen van Agape school 

in Mkushi kunnen dagelijks een 
gezonde maaltijd krijgen dankzij 
regelmatige maïs en groenten 

donaties van de lokale overheid en 
de bijdrage van Mutende voor de 
transportkosten. Leren gaat beter 

zonder honger! Doet u mee?            Bwalya krijgt lunch  

 
Agape School draait op vrijwilligers die beloond worden voor 
hun jarenlange inzet door financiering van hun opleiding tot 

leerkracht. George, Webster en Mary zijn bezig met hun 
afronding. Zij spelen een hoofdrol bij de ontwikkeling van de 
weeskinderen van Mkushi. Een bijdrage hieraan heeft een 

sneeuwbaleffect voor de toekomst van vele kinderen.  
     George   Webster                 Mary 

 
Uw gift gaat voor de volle 100% naar zijn bestemming. 
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