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Algemeen
Na jaren in Oeganda te hebben gewerkt met wezen, straatkinderen en hun families startte Ingrid
Wilts in 2003 Mto Moyoni. Een Christelijk retraitecentrum op een prachtige locatie aan de Nijl,
dichtbij Jinja. Het doel van dit centrum is om leiders en jeugdwerkers te ondersteunen door middel
van het aanbieden van studie en bezinningsprogramma’s. De afgelopen jaren is dit uitgebreid met
Jeugdweken en weekenden.
Friends of Mto Moyoni is een stichting die in 2003 In Nederland is opgericht om dit werk te
ondersteunen.
Het bestuur van de Friends bestaat uit:
Voorzitter: Christine Ouweneel
Secretaris: Esther Eijsackers
Penningmeester: Frank Verdouw
Bestuurslid Hanneke Fonteijn
Winette Hubregtse is als deskundige betrokken
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en doen dit op vrijwillige basis.
Doelstelling voor 2021
Het ondersteunen van het retraitecentrum Mto Moyoni (rivier in je hart) in Oeganda, door betrokken
te zijn, mee te denken in de ontwikkeling, financieel bij te staan en door gebed.
Werkwijze
Hiervoor vergaderen we minimaal 4 maal per jaar, vaak met een internetverbinding met Oeganda
om op de hoogte te blijven van het project, mee te kunnen denken en waar mogelijk te
ondersteunen. Als bestuur hebben we regelmatig contact met Ingrid en volgen het werk en de
gebeurtenissen in Oeganda. We leven mee met de verschillende programma’s die worden gegeven.
Vanuit Nederland helpen we bij het werven fondsen voor dit project en het verzorgen van de
giftenstroom vanuit Nederland. Daarnaast wordt ook de website beheerd en bijgehouden.
Inkomsten worden verworven door voornamelijk giften. Daarnaast worden af en toe ook fondsen
geworven voor specifieke doelen, bv een waterput, ondersteuning voor vrouwen in het lokale dorp,
of voor de jeugdweken. In de afgelopen jaren zijn meermaals grotere projecten gefinancierd door EO
Metterdaad. Maandelijks verstrekt de penningmeester aan de betrokkenen en het bestuur een
overzicht van de financiële situatie en de giftenstromen.

Het jaar 2020 was het jaar van de wereldwijde pandemie van Corona. Dit heeft zowel in Nederland
als in Oeganda grote gevolgen gehad, en diverse geplande activiteiten moesten worden gecanceld of
verzet. Ook reizen was in deze periode niet mogelijk. De Transformatieweek die we in september
2020 gepland hadden in Nederland willen we in het najaar van 2021 houden met als sprekers Ingrid
Wilts en Winette Hubregtse, verdere info zie website. Deze week wordt georganiseerd door het
bestuur samen met enkele andere betrokkenen die het werk van Mto Moyoni een warm hart
toedragen.
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