
Help Mercy het 
verschil te maken!

Pamoja Mission vzw

Hoe kan ook jij
Pamoja Mission steunen?
Pamoja Mission vzw (en Mercy) steunen 
kan op verschillende manieren:

Alle schenkingen of doorlopende betalin-
gen mogen gebeuren naar het volgende 
rekeningnummer:

BE77 7350 4218 1042
Alvast héél erg bedankt voor jullie steun!

Stefan, Kwinten, Geert, Thieu, Geoff, 
Jesse, Frans en Thomas

pamojamissionvzw@gmail.com
A. Rodenbachstraat 45

3010 Kessel-Lo
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Een duit in het zakje storten via een doorlopende 
opdracht op het onderstaande rekeningnummer. 
Met 10 euro per maand vergroot je de kansen van 
één kind al zeer aanzienlijk.

Ook éénmalige giften helpen ons om kinderen te 
kunnen steunen in hun behoeften, en om grotere 
investeringen (zoals de bouw van een eigen 
schooltje) te bekostigen.

Uiteraard kan je ons ook steunen door mee 
te komen genieten van de activiteiten die wij 
organiseren, en eventueel een handje te helpen, 
door onze communicatie te steunen op Facebook  
of via onze website www.pamojamission.be

   Samen maken we het verschil!
Dankzij jullie steun hebben we het voorbije jaar gewel-
dige projecten kunnen realiseren en werkelijk een ver-
schil kunnen maken in het leven van de meest kwetsbare 
kinderen in Kenia 

• Van 31 naar 91 gesponsorde kinderen!
Een bijna verdrievoudiging van het aantal kinderen 
dat we van jongsafaan kunnen helpen.

• Aankoop van een eigen grond voor PMA
Een eigen grond die de werking van school- en andere 
programma's zekerheid biedt naar de toekomst toe.

• Moderne infrastructuurwerken  
Het aanleggen van elektriciteit en waterleidingen, 
watertanks, sanitair en gebouwen op PMA's grond. 

• De start van een landbouwprogramma
De teelt van groenten op eigen grond voor zelfvoor-
ziening en mogelijk ook verkoop.

• Een duurzame teamontwikkeling
Het uitbouwen van een volledige ploeg en duurzame 
werking van Pamoja Mission Africa.



Pamoja Mission vzw ondersteunt een kleinschalig project 
in Kenia: Pamoja Mission Africa (PMA). Wij voorzien 
vanuit België financiële steun en denken mee na over 
hoe deze organisatie kan worden uitgebouwd.

PMA helpt de meest kwetsbare kinderen uit twee  
dorpen in de buurt van Nairobi. Het organiseert kleuter-
onderwijs en ondersteunt kinderen om naar het reguli-
ere basis- en secundair onderwijs te gaan. 

Zo helpt PMA gezinnen om hun eigen kinderen een  
betere toekomst te geven met als motto: “until they can 
spread their wings and fly”. 

Onze activiteiten in Kenia...
Mercy Wangechi Wang’ondu is de oprichtster en bezielster 
van Pamoja Mission Africa. Dankzij haar inzet en tomeloze 
energie lopen er verschillende broodnodige projecten in 
de Keniaanse provincie Nyeri:

• Star of Hope pre-school
Deze kleuterschool blijft een belangrijke toegangspoort 
voor de werking. Er werden het voorbije jaar opnieuw 45 
kleuters klaar gestoomd om hun vleugels te spreiden in 
het basisonderwijs. 

• Materiële ondersteuning
De kinderen van PMA krijgen dankzij Mercy en haar 
team dagelijks gezonde voeding, maar ook schooluni-
formen, sokken en schoenen, ondergoed, maandver-
band, schoolboeken en schoolgerief.

• Ontwikkeling van de gekochte grond
Op de grond die we vorig jaar voor Mercy konden kopen 
werden een klasje, een bureau, een keukentje, degelijk 
sanitair en een vrijwilligerswoning geplaatst.
Dankzij stroom- en watervoorziening, irrigatie en wa-
tertanks wordt deze grond nu ook bewerkt, wat op ter-
mijn zal helpen om het voedselprogramma van PMA 
zelfvoorzienend te maken. 

• Ontwikkeling van een kernploeg
Om PMA een duurzame toekomst te geven was de uit-
bouw van een team rond oprichtster en bezieler Mercy 
een noodzaak. Deze kernploeg verzorgt vrijwilligers-
management, lokale fondsenwerving, boekhouding en 
rapportering, en helpt natuurlijk ook met alle dagelijkse 
praktische zaken.

   ... en ook in België!
Samen met jullie zijn we er in geslaagd om PMA's wer-
king en groei het voorbije jaar beter te kunnen finan-
ciëren, en het aantal kinderen dat ondersteund wordt 
in 2017 van 31 naar 91 te brengen - een fenomenaal 
succes, waarvoor dank! Om ons doel te bereiken organ-
iseren wij diverse activiteiten en projecten in België: 

• De Wereldse Zondag!
Elk jaar organiseren wij één of meerdere evenementen 
zoals deze eetdag, om geld in te zamelen, nieuwe sym-
pathisanten aan te trekken en onze bestaande leden 
te informeren over onze vooruitgang.

• Een geweldige vrijwilligerswerking
Onze zoektocht naar vrijwilligers heeft fantastische 
vruchten afgeworpen: zo verzorgen Eddy en Nara op 
professionele wijze onze boekhouding, en hebben Fien 
en Maai een veldreis naar Kenia gemaakt en samen 
met Mercy en haar team het 'One child, One gift' 
evenement georganiseerd. 

• Het verstevigen van onze fundamenten
We dienden een dossier in om fiscale attesten voor 
giften af te kunnen leveren (fingers crossed!), staan 
op www.4depijler.be, hebben een wonderrecept voor 
de Warmste Week uitgetest, maakten contact met de 
Keniaanse Diaspora, namen deel aan allerlei netwerk-
events, ... Ons verhaal kreeg gehoor: zelfs Humo heeft 
een artikel gewijd aan ons project!

• Fondsenwerving
We zoeken en vinden steeds nieuwe manieren om te 
zorgen voor een groeiende stroom aan inkomsten.

Pamoja Mission vzw

Hoe kunnen we 
samen een betere 

toekomst bieden aan 
Kenia's meest kwets-

bare kinderen?

VU: Thomas Vanden Abeele, Brusselsesteenweg 250, 2800 Mechelen


