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Voorwoord
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Wij zijn trots u het zevende jaarverslag van Stichting Mukomeze te kunnen presenteren.
Stichting Mukomeze staat voor het ‘sterken’ ofwel ‘empoweren’ van vrouwen die in 1994 seksueel geweld tijdens
de Rwandese genocide hebben meegemaakt en daar nog dagelijks de naweeën van ondervinden. Samen met hen
en onze partnerorganisatie Solace Ministries in Rwanda, werken wij aan hun ‘empowerment’ op velerlei gebied:
fysiek, psychologisch, materieel, sociaal, economisch en spiritueel. Hoewel deze vrouwen de meest verschrikkelijke
dingen hebben ervaren en weinig hoop koesterden op een menswaardige toekomst, hebben wij in 2016 weer
met eigen ogen kunnen constateren dat iedere vorm van support en aandacht, hoe klein ook, telt.
Het jaar 2016 stond in het teken van sponsorschappen werven, nadenken over welke koers te varen met
projecten en project formats ontwikkelen, het geven van enkele lezingen, het ontwikkelen van een nieuwe website
en installatie van een online betalingssysteem, en vele sportieve activiteiten waarbij vrijwilligers en bestuursleden
sponsorlopen liepen om aandacht en fondsen te vragen voor het werk van Mukomeze. Daarnaast stond 2016
in het teken van het aanstellen van twee krachtige ambassadeurs, namelijk Prof. Rianne Letschert en Gen. Maj.
(bd) Patrick Cammaert, die ons zullen steunen in het werven van aandacht en financiering voor de vrouwen in
Rwanda.
Met veel verdriet namen we dit jaar kennis van het overlijden van Adela Mukamusonera. Adela was een
bijzondere vrouw; we zijn blij haar de afgelopen jaren van dichtbij gekend te mogen hebben en haar te hebben
mogen zien groeien door de liefde die zij ontving bij andere genocide overlevenden bij onze partnerorganisatie in
Rwanda en via Mukomeze. In 2016 zijn verder vijf vrouwen uit het Mukomeze sponsorschapsprogramma gegaan
omdat zij hun zelfstandigheid, waardigheid en toekomstperspectieven weer terug hadden gevonden. Daar is het
ons uiteindelijke om te doen: de vrouwen net dat zetje in de rug te geven op weg naar eigen redzaamheid.
Niet alleen de vrouwen in Rwanda zijn veranderd door onze steun; ook wij zijn door hen veranderd. Wij zijn
vereerd hen te mogen hebben leren kennen!
Samen met onze donoren, sponsoren en vrijwilligers, hebben wij in ons bestaan al veel bereikt, maar het mag
duidelijk zijn dat er nog veel meer vrouwen in Rwanda zijn die onze en uw steun verdienen. Wij zullen ons voor
hen inzetten en hopen dat samen met u te mogen (blijven) doen.

Anne-Marie de Brouwer
Voorzitter Stichting Mukomeze
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Sponsorschappen 2016
Eind 2016 werden 51 personen (50 vrouwen en 1
man) gesponsord door mensen uit Nederland, België,
Brazilië,Verenigd Koninkrijk en Australië (eind 2015 ging
het om 55 gesponsorde personen). Sinds de oprichting
van de stichting zijn de sponsorschappen van negentien
personen beëindigd, waarvan zes in 2016, vanwege,
voornamelijk, hun ‘empowerment’ (ons doel). Dit betekent dat, eind 2016, in totaal (lopende sponsorschappen
en afgesloten sponsorschappen) 70 personen gesteund
zijn door het Mukomeze sponsorschapsprogramma (in
2015 was dit aantal 68).
De aanwending van de sponsorbijdragen door
Rwandese overlevenden van seksueel geweld is divers.
Denk hierbij aan het volgen van een opleiding, het repareren van hun huis, het betalen van schoolmaterialen en
schoolgelden voor hun kinderen en/of de wezen voor
wie zij zorgen, het kopen van een geit of een koe en het
opzetten van een bedrijfje om in eigen inkomsten en
basisbehoeften te kunnen blijven voorzien. Het uiteindelijke doel is om weer op eigen benen te kunnen staan.

LOPENDE SPONSORSCHAPPEN

SPONSORSCHAPPEN TOTAAL 2016

In 2016 is er een totaalbedrag van € 19.080 aan
sponsorschappen besteed. In 2015 was dit een bedrag
van € 19.697.

TOTAAL TE REALISEREN SPONSORSCHAPPEN
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Stretch your hands and receive my hugs. How are you,
your husband and the baby? Please send them my
greetings. (…) All in all, the support that you
always sent me was so helpful for me in that I renovated my house, bought a cow which produced three
more. I could also buy medical insurances for my
children and I. Thank you so much. Although I lost my
mother in the past month I have good news for my
daughter Vestine is getting married in this month 29th.
Allow me to end by wishing you a merry Christmas and
a happy new year. May you have a great year of
blessings and milk and honey.’
Brief gesponsorde vrouw aan sponsor nadat ze uit
het sponsorschapsprogramma is gegaan
vanwege empowerment (december 2016)

Sponsorschappen
Wat goed ging in 2016
● Zes vrouwen verlieten het sponsorschapsprogramma
omdat zij ‘empowered’ waren. De levensomstandigheden van de vrouwen en hun familieleden is
verbeterd. Het totaal aantal empowerde vrouwen 		
staat nu op 19.
● Met de personen in het sponsorschapsprogramma
gaat het stukken beter dan voor het sponsorschap
en zij bevinden zich op de goede weg naar hun
‘empowerment’.
● Werving van nieuwe sponsoren middels campagnes
waarbij huidige sponsoren aan het woord komen
over de impact van hun sponsorschap via social
media.
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Wat beter kan in 2107
● Het aantal sponsorschappen is in 2016 met vier
personen gedaald (in vergelijking met 2015).
Alhoewel in 2016 een nieuwe sponsor zich meldde, 		
en de meeste sponsoren wiens gesponsorde
vrouwen empowered waren doorgingen met
sponsoren van een nieuwe vrouw, betrof dit
vrouwen die al in het sponsorschapsprogramma 		
zaten maar wiens toenmalige sponsoren stopten met
sponsoren na enkele jaren van sponsoring.
● Werven van meer nieuwe sponsoren middels een 		
meer actieve en gerichte campagnevoering. Hierbij is
ook van belang dat aan potentiële sponsoren duidelijk
wordt gemaakt dat tevens een gedeeltelijke sponso-		
ring van een Rwandese vrouw (dus een deel van
€ 30 per maand) mogelijk is.
● Samen met onze partnerorganisatie blijven bespreken
wat ‘empowerment’ van overlevenden van seksueel 		
geweld in de praktijk nu precies inhoudt. Hoe bereik 		
je dit op de relatief korte termijn van sponsoring, en
hoe kun je hierover het beste afspraken maken met 		
de gesponsorde vrouwen zelf.

Projecten
Projecten gestart vóór 2016: afgesloten of
nog lopend in 2016
Universiteitsproject II
In 2013 is een student gestart met haar universitaire
opleiding, die gefinancierd wordt door een individuele
sponsor. In 2016 heeft ze haar derde collegejaar succesvol afgerond. Dit project zal nog lopen tot het collegejaar
2016-2017.
Master programma studenten
Twee studenten hebben middels fondsen van Stichting
Westeinde hun bachelor en eerste jaar van hun tweejarige master succesvol kunnen afronden.Voor het laatste
jaar van de master was Mukomeze op zoek naar een
nieuwe donor. Een van de studenten heeft in 2015 met
succes haar master afgerond. De andere student is later
van start gegaan en de verwachting is dat zij in 2017 zal
afstuderen.

Projecten gestart in 2016
Noodhulp Rwanda
Mukomeze hield eind 2016 een campagne om fondsen
op te halen voor families in Rwanda die erge honger
leden wegens extreme droogte. Met de opbrengsten uit
dit project konden 22 families worden gesteund met 20
kg bonen en 20 kg mais meel.
In 2016 zijn verder geen nieuwe projecten gestart, maar
is intern ingezet op het herzien van het beleid rondom
projecten en acquisitie voor nieuwe projecten. Het herziene beleid rondom projecten houdt in dat er primair
wordt ingezet op projecten die succesvol zijn gebleken
(koeien/veeteelt, micro-financiering/gemeenschapsfondsen, landbouw, educatie). Daarnaast heeft de actieve
acquisitie voor nieuwe projecten ertoe geleid dat er vanaf
begin 2017 nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd, waaronder een ambitieus koffie project.
In totaal is er in 2016 een bedrag van €1.080 aan
projecten besteed (in 2015 was dit bedrag € 24.459).

Projecten
Wat goed ging in 2016
● Het bestuur van Mukomeze heeft het ad hoc
beleid van projecten herzien en heeft bepaald op 		
welke projecten primair wordt ingezet in de komende
jaren. Door te werken met bestaande project formats
blijft het realiseren van projecten een haalbare kaart, 		
gezien de capaciteit van het bestuur van Mukomeze.
● Hoewel er geen nieuwe projecten zijn gerealiseerd, 		
heeft 2016 in het teken gestaan van nieuwe fondsen		
werving, zodat er vanaf 2017 meer projecten kunnen
worden gerealiseerd.
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Wat beter kan in 2017
● Alleen inzetten op de projecten die het bestuur van 		
Mukomeze heeft geprioriteerd.
● Inzetten op het aanwenden van maximaal één of 		
twee nieuwe projecten in overeenstemming met de 		
capaciteit van het bestuur van Mukomeze.
● Meer verantwoording voor het opstellen en
monitoren van projecten bij onze partnerorganisatie 		
leggen.

Activiteiten en media-exposure
Activiteiten 2016
Hieronder in chronologische wijze de activiteiten die
in 2016 plaatsvonden en waar Stichting Mukomeze bij
betrokken was.Voor een uitgebreidere uitleg van deze activiteiten verwijzen we naar onze website en/of facebook
pagina.Voor activiteiten, zoals lezingen, vragen wij een
bijdrage, die ten goede komt aan de vrouwen in Rwanda.
15 februari 2016
Vrijwilligster Christine van Noort hield een presentatie bij
de ‘Zoute Inval’ in de bibliotheek van Maarn. Ze sprak daar
over haar bezoek aan Rwanda in 2014 en het werk van
Stichting Mukomeze en Solace Ministries.
6 maart 2016
Philipp Ulbrich en sponsor Sébastien Walth liepen de
halve marathon (CPC) in Den Haag in Mukomeze t-shirts.
28 maart 2016
Mukomeze vierde internationale vrouwendag in het Marriott Hotel in Den Haag. De Rwandese Ambassade in
Nederland organiseerde hier een bijeenkomst.
Mukomeze sprak over het werk en verkocht handicrafts
en het boek van Mama Lambert.
29 mei 2016
Sanne Meijer liep 10 km in Den Haag en Wil Resing liep
op deze dag de 20 km van Brussel. Ze haalden geld op
voor Mukomeze.
8 juni 2016
Prof. Rianne Letschert (Prof. Internationaal recht/Victimologie; rector Maastricht University) wordt Ambassadeur
van Mukomeze.

Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen – waar Mukomeze mocht spreken over het werk
voor de vrouwen in Rwanda. Hans Dekkers sprak over
het leven van Mama Lambert en het boek dat zij samen
uitbrachten. Er werd geld opgehaald voor Mukomeze.
21 september 2016
Mukomeze had in Breda een voorbespreking met de
Soroptimisten (regio Flevoland), voor wie op 10 december (mensenrechtendag) een lezing verzorgd zal worden.
28 september 2016
Mukomeze pitchte haar project ‘Het Tilburgs-Rwandees
bèkske’ in Tilburg. De gemeente Tilburg heeft funding beschikbaar in het kader van haar programma ‘Een wereld te
winnen’ om de wereld dichterbij Tilburg te halen, maar ook
de VN ontwikkelingsdoelen te bevorderen. We winnen de
aanvraag en funding om dit project uit te voeren.
2 oktober 2016
Op 2 oktober liepen we met een team van 10 personen
(vrijwilligers en bestuursleden) in Mukomeze t-shirt de
Singelloop van Breda voor Mukomeze; 5, 10 of 21 km. Het
geld dat we hier mee ophaalden ging naar Mukomeze.
30 oktober 2016
Rob Damhuis liep de 10 km in Etten Leur in Mukomeze
t-shirt.
10 december 2016
Op internationale mensenrechtendag spraken we in
Lelystad voor zo’n 15 Soroptimistenclubs uit die regio
over ons werk.

22 juni 2016
Maj. Gen. (bd) Patrick Cammaert wordt Ambassadeur
van Mukomeze en is tevens al jaren Internationaal Adviesraadslid.

15 december 2016
Hans Dekkers vertelde, samen met Ria Dekkers, aan de
Catechisten in Breda over Rwanda, Mukomeze en het
werk van Mama Lambert voor Rwandese vrouwen. Opbrengsten van deze lezing gingen naar Mukomeze.

2-3 augustus 2016
Mukomeze ging mee op bedevaart naar Kevelaer (Duitsland) – georganiseerd door de Broederschap van O.L.

20 december 2016
Mukomeze sprak met studenten van Fontys over de
uitvoering van het koffie project.
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Media-exposure 2016
Hieronder volgt in chronologische wijze de media
berichten die in 2016 verschenen en waarbij Stichting
Mukomeze werd vermeld. Links naar deze artikelen of
de artikelen zelf zijn te vinden op onze website en/of
onze facebook pagina. Daarnaast brachten we in 2016
zelf vier nieuwsbrieven uit, welke tevens op onze website en/of facebook pagina te vinden zijn.
Thuis in het nieuws
Een Afrikaanse Heldin, door Jan van der Krabben, 29
februari 2016
De Volkskrant
Rianne Letschert: Goedlachse Powervrouw, door Jan
Tromp, 24 mei 2016
Bredase Bode
Bedevaart naar Kevelaer, 11 juni 2016
Opzij
Rianne Letschert: ‘Ik luister graag naar kritiek, maar verzet me tegen gezeur’, 15 september 2016
Beweging van Barmhartigheid
Boek recensie: Voor wie niet in wonderen gelooft, door
Madelinde Krantz, 20 november 2016
Brabants Dagblad/De Ondernemer
Goed doel: Mukomeze, 18 december 2016

Wat goed ging in 2016
● Net als in voorgaande jaren weten mensen en
instanties met verschillende achtergronden ons te
vinden voor het aanvragen van lezingen.
● Vele vrijwilligers zetten zich op sportief gebied in
om middels een sponsorloop aandacht en geld te
genereren voor Mukomeze.
● Twee Nederlandse ambassadeurs hebben we
kunnen aantrekken die ons helpen ons doel
verder te verspreiden en te promoten.
● Mensen betrokken bij ons werk zetten zich in en/
of genereren aandacht voor ons werk middels de
media of het houden van een lezing.
Wat beter kan in 2017
● Als organisatie zelf gerichter beleid uitstippelen
voor activiteiten waaraan we zouden willen
deelnemen of die we zouden willen organiseren
en daarbij tijd en middelen goed inzetten.
● Meer aansluiting zoeken bij netwerken die
complementair werk voor Stichting Mukomeze
kunnen verrichten.
● Actiever en doelgerichter vrijwilligers inzetten om
activiteiten mee te organiseren of aan deel te
nemen en dit niet alleen bij bestuursleden
neerleggen.
● De communicatie over onze activiteiten aan
geïnteresseerden professionaliseren en uitbreiden,
o.a. via social media en het maken van meerdere
filmpjes over ons werk (gericht op projecten en
sponsorschappen specifiek).

Financiële verantwoording
Toelichting op de inkomsten
De reguliere inkomsten van Stichting Mukomeze zijn in 2016 flink gedaald ten opzichte van 2015 (-20%). Deze daling
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een forse daling van de ontvangen projectdonaties (-92%); in 2016 werd alleen
een donatie ontvangen voor het university project van een Rwandese vrouw, terwijl in 2015 alleen al ruim €10.000
werd ontvangen voor het tweede koeienproject. Ook de sponsorschapsinkomsten in 2016 zijn teruggelopen (-14%),
omdat in 2015 een grote eenmalige sponsorschapsdonatie werd ontvangen voor meerdere jaren en enkele sponsoren hun sponsorschap hebben beëindigd eind 2015 en in 2016. De eenmalige, vrije donaties daarentegen zijn in 2016
fors gestegen (+122%, +234% incl. campagnes) dankzij een aantal grotere donaties en particuliere initiatieven ten behoeve van de stichting. In 2016 is voor het eerst geld geworven via internet via campagnes, zoals de Singelloop 2016
en het doelgerichte ‘Noodhulp Rwanda’ rond kerst 2016. De inkomsten uit de verkoop van Rwandese handicrafts, ter
ondersteuning van de vrouwen in Rwanda (en van onze presentatie-activiteiten) en daarmee zonder winstoogmerk
voor Stichting Mukomeze, waren in 2016 lager dan in 2015 (-75%). Stichting Mukomeze heeft in december 2015 van
het Europees Parlement de mogelijkheid gekregen om zich daar te presenteren en in het kader daarvan handicrafts
te verkopen, waardoor de inkomsten in 2015 bovengemiddeld hoog waren. De overige inkomsten in 2015 en 2016
houden met name verband met de presentatie (en verkoop) van het boek van Mama Lambert in december 2015.
Toelichting op de uitgaven
Bij de uitgaven is vooral wat betreft de projecten een forse daling te zien van 96%; zoals bij de inkomsten beschreven,
was er in 2016 maar een project, terwijl in 2015 voor het tweede koeienproject €20.000 is overgemaakt naar onze
partnerorganisatie in Rwanda. De uitgaven ten behoeve van sponsorschappen in Rwanda zijn in 2016 voor het eerst
sinds de oprichting van de stichting gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, zij het zeer licht (-3%); begin 2016
was een aantal vrouwen voldoende empowered om het sponsorschapsprogramma te verlaten. De algemene vaste
bijdragen ten behoeve van onze partnerorganisatie Solace Ministries zijn bedoeld ter ondersteuning van de Mukomeze-activiteiten ter plaatse; hier zat in 2016 een extra donatie bij namens een donateur die niet als sponsorschap of
project gelabeld kan worden. De overige uitgaven in 2015 hielden verband met de boekpresentatie van Mama Lambert in december (zie ook de toelichting bij de inkomsten).
Toelichting op de overhead-ratio en het resterend saldo
Hier zijn weinig bijzonderheden te melden in de vergelijking tussen 2015 en 2016, al is de toename van de bankkosten
toe te schrijven aan het afsluiten van een Omnikassa-abonnement eind 2015, waarmee ook online donaties kunnen
worden ontvangen. Het is Stichting Mukomeze in 2016 helaas net niet gelukt om de overheadkosten (zoals bank- en
transactiekosten, portokosten, reiskosten, webhosting, KvK) weer beneden de zelf geformuleerde grens van 3% van de
reguliere inkomsten te krijgen. Dit percentage was boven deze grens uitgekomen door de georganiseerde activiteiten
rondom het eerste lustrum van Stichting Mukomeze in 2013 en door de reiskosten voor de Rwanda-reis in 2014.
Met een overhead-ratio van 2,5% voor het jaar 2016 zelf is gelukkig wel de dalende lijn sinds 2015 doorgezet.Van het
resterende totaalsaldo van €13.338 per eind 2016 was ongeveer €9.000 reeds geoormerkt voor lopende sponsorschappen en campagnes. Stichting Mukomeze streeft er steeds naar het overige, vrije saldo niet te ver te laten oplopen
en probeert daarvoor tijdig zinvolle bestemmingen te vinden, vaak in aanvulling op de reeds lopende activiteiten.
Overig
In 2016 konden we met de hulp van een vrijwilliger (Dirck van den Bergh) een online betalingssysteem op onze site
installeren, waardoor we makkelijker algemene donaties kunnen werven en specifieke campagnes kunnen opzetten.

Overzicht inkomsten en uitgaven
Inkomsten

Uitgaven
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Sponsorschappen (RI)
Projecten (RI)
Reguliere donaties (RI)
Eenmalige donaties (RI)
Campagnes
Handycrafts
“The men who killed me”
Rente
Overig

2015
€ 18.397,04
€ 13.157,19
€ 250,00
€ 3.110,18
€€ 1.519,25
€ 20,00
€ 59,47
€ 201,60
€ 36.714,73

2016
€ 15.795,04
€ 1.064,00
€ 540,00
€ 6.911,66
€ 3.470,00
€ 384,35
€€ 49,94
€ 427,00
€ 28.641,99

Sponsorschappen
Projecten
Algemene bijdragen
Handycrafts
“The men who killed me”
Overig
Stichtingspakket Rabobank (OH)
Reiskosten (OH)
Administratieve kosten (OH)

2015
€ 19.697,00
€ 24.459,00
€ 2.400,00
€€ 20,00
€ 254,60
€ 213,38
€ 249,46
€ 281,81
€ 47.575,25

2016
€ 19.080,00
€ 1.080,00
€ 3.302,00
€ 80,00
€€ 0,00
€ 283,67
€ 198,56
€ 215,10
€ 24.239,33

Saldo van Inkomsten en Uitgaven

€ (10.860,52)

€ 4.402,66

Saldo lopende rekening 31-12

€ 8.935,72

€ 13.338,38

Ratio Overheadkosten (OH) /
Reguliere Inkomsten (RI)*

3,12%

3,04%

* De ratio wordt berekend over de gehele periode sinds de oprichting van stichting Mukomeze

Doelstellingen vanaf 2017
Sponsorschappen
• Zelf actiever en gerichter sponsorschappen onder de
aandacht van potentiële sponsoren brengen, waarbij gewerkt
wordt met een interne doelstelling per jaar. Hierbij moeten 		
we ook gedeeltelijke sponsoring meer onder de aandacht 		
brengen.
• Duidelijker het kader neerzetten waarbinnen 	
sponsorschappen worden ingevuld; het gaat hierbij vooral om
het begrip ‘empowerment’ en het (kortste) traject daar naar 		
toe.
• Nadenken over hoe we vrouwen die uit het sponsorschaps		
programma gaan kunnen blijven volgen en aan ons kunnen 		
blijven binden.
Projecten
• Alleen inzetten op de projecten die het bestuur van
Mukomeze heeft geprioriteerd.
• Inzetten op het aanwenden van maximaal één of twee 		
nieuwe projecten in overeenstemming met de capaciteit van
het bestuur van Mukomeze.
• Meer verantwoording voor het opstellen en monitoren van 		
projecten bij onze partnerorganisatie leggen.
Activiteiten
• Gerichter keuzes maken in de activiteiten die we willen
ontplooien of waar we aan willen deelnemen, met
inachtneming van de doelgroepen die we willen bereiken en 		
de tijd en middelen die we daarvoor beschikbaar hebben.
• Meer aansluiting zoeken bij netwerken die complementair 		
werk voor Stichting Mukomeze kunnen verrichten, zodat niet
al het werk primair bij Mukomeze ligt.
• Nadenken over het verder ontwikkelen van inventieve en 		
creatieve activiteiten (e.g. sponsorlopen).
Communicatie
• De communicatie over onze activiteiten aan geïnteresseerden
professionaliseren en uitbreiden, o.a. via social media en het 		
maken van meerdere/andere filmpjes/documentaires over
ons werk (gericht op projecten en sponsorschappen).
• Onze website blijven aanpassen en professionaliseren (e.g. 		
teksten inkorten).
• Onderwerpen die interessant zouden kunnen zijn voor de 		
media actiever onder de aandacht brengen.
Samenwerking partnerorganisatie
• Verbeteren van de snelheid en efficiëntie van de follow-up en
verantwoording betreffende de sponsorschappen en
projecten.
• Het begrip ‘empowerment’ samen met onze partnerorganisatie duidelijker definiëren.
• Uitwerken hoe we vrouwen die uit het programma zijn 		
gegaan het beste kunnen blijven betrekken bij ons werk.

Financiële doelstellingen
• Continue instroom van algemene donaties, om op deze 		
manier flexibeler te zijn in de uitvoering van onze activiteiten 		
in Rwanda.
• Vergroten van de inkomsten, ook met het oog op de dekking
van noodzakelijke kosten die in Nederland gemaakt moeten 		
worden (e.g. kosten voor monitoring dekken, kostenvergoe-		
dingen).
• Maandelijks een target halen voor de sponsorschappen en 		
voor het binnenhalen van de jaarlijkse nieuwe
sponsorschappen.
• De activiteiten die we ondernemen/aan deel nemen ook 		
actiever koppelen aan (potentiële) inkomsten.
• Tevens een Engelstalig machtigingsformulier voor de
sponsorschappen realiseren en op de site plaatsen.
Bestuur
• Goede, continue bezetting op alle bestuursfuncties.
• Goede, efficiënte aanwending van de tijd en middelen bij de 		
keuzes die we maken. Hierbij hoort een duidelijke taakverdeling en het werken met deadlines.
• Verdere professionalisering als organisatie bij: keuzes
maken om op een goede manier te kunnen doorgroeien als
organisatie, een strategisch en financieel jaarverslag opstellen,
en mogelijke partners benaderen ons netwerk te vergroten.
• Investeren in de kwaliteiten en capaciteiten van bestuursleden
middels daarvoor geschikte trainingen.
• Actiever en doelgerichter vrijwilligers inzetten om activiteiten
mee te organiseren of aan deel te nemen en dit niet alleen bij
bestuursleden neerleggen.

Contact informatie
Stichting Mukomeze is online te vinden via www.mukomeze.nl
U kunt Stichting Mukomeze bereiken via: info@mukomeze.nl
Het bankrekeningnummer van Stichting Mukomeze is NL95 RABO 01435.58.927, SWIFT code: RABONL2U
(Rabobank Breda). Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar aangezien Stichting Mukomeze een Algemeen Nut Beogende
Instelling is (ANBI).
Stichting Mukomeze is opgericht op 8 mei 2008 in Den Haag, Nederland. Stichting Mukomeze is momenteel
gevestigd in Breda en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27318760. Het RSIN/Fiscaal
nummer is 8193.96.436.

