
METERS VOOR 

BETER ONDERWIJS IN ZAMBIA
In 2021 organiseert Stichting Mutende van februari t/m juni een sponsoractie  
voor haar projecten Agape School en Miloso Training Centre in Mkushi, 
Zambia door meters te maken.



Ben jij die sponsor of metermaker die dit mogelijk maakt?

Over Stichting Mutende
Mutende is een ANBI geregistreerde 
stichting die actief is in het 
ondersteunen van lokale 
onderwijsinitiatieven in de omgeving 
van Mkushi, Zambia. Mutende 
hanteert korte communicatielijnen, 
persoonlijk contact en 100% van het 
geld komt terecht bij het doel. De 
projecten centreren rond de lokale 
gemeenschappen van Agape School 
en Miloso Training Centre, waar 
aandacht zich vooral richt op 
weeskinderen. Kies een eigen project

Je kan meters maken door:

Maak meters voor:

Hardlopen/wandelen

Fietsen

Zwemmen

Elke maand worden meters 
gemaakt voor verschillende 
projecten. Kies je eigen 
project en loop, ren, fiets, 
huppel etc. meters en laat 
je sponsoren door je eigen 
netwerk, familie en 
vrienden.

- Beter basisonderwijs

- Gezond voedsel op school

- Ondersteuning collegegeld 

- Ondersteuning pleeggezinnen (Seed for Feed)

- Hygiene op school (COVID-19) 

Bekijk alles over de ‘meter-actie’ op www.mutende.org/meters
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Bekijk de projecten

https://mutende.org/meters/
https://mutende.org/meters/


Zelf meters maken
Door Corona zitten we veel thuis en doen we weinig aan beweging. Kom in 
actie en steun daarbij meteen een goed doel. 

Hoe kan je mee doen?

Deel je actie!

Ga zelf meters maken om geld in te zamelen voor een door jou gekozen project 
van Mutende > zie de website www.mutende.org/meters.  Je kan wandelen, 
joggen, rennen, fietsen, zwemmen, skaten, huppelen, alles mag, als je maar 
meters maakt. Vraag je netwerk, familie, vrienden om je te steunen en bepaal 
zelf hoeveel dagen je in beweging bent.



Zie je dit zitten, download het inschrijfformulier van de website: 
www.mutende.org/meters/ vul je eigen gegevens in en die van je sponsors in en 
mail het formulier terug naar stichtingmutende@gmail.com. We komen graag in 
contact met je om je van meer informatie te voorzien en je aan te moedigen in 
deze actie.

Stichting Mutende promoot de meter-actie via social media (Facebook en 
Instagram). Graag ontvangen wij beeldmateriaal (foto’s/video’s) van jouw 
meter-actie zodat Stichting Mutende dit kan delen op social media en de 
nieuwsbrief. 



Stuur je beeldmateriaal op naar: stichtingmutende@gmail.com.



Daarnaast kan je Stichting Mutende zelf taggen via Instagram 
(@stichtingmutende) en Facebook (@stichtingmutende)



Download inschrijfformulier
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Bekijk alles over de ‘meter-actie’ op www.mutende.org/meters

Geen meters maar sponsoren? 
Dat kan door een gift over te maken naar NL12RABO0380410850 onder vermelding 
van 'Meter-actie [project]'of te gaan naar www.mutende.org/meters

https://mutende.org/meters/
https://mutende.org/wp-content/uploads/2021/02/Inschrijfformulier-Stichting-Mutende-Meter-actie.docx
https://mutende.org/meters/

