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De Umoja taakgroep, heeft in het jaar 2021 negen keer vergaderd op :  
29/4, 27/5, 17/6, 5/7, 13/9, 11/10, 25/10, 2/11, 17/11. 
Vanwege de voortdurende corona epidemie en lockdown(s) was het ook dit jaar 
zoeken naar het overleggen en samenkomen van de taakgroep. Veel communicatie 
ging via de digitale weg. We konden ook via deze weg verder gaan met plannen 
uitwerken en contacten onderhouden met Mathare.  
Helaas namen we in dit jaar afscheid van Peter de Leeuw als voorzitter van de 
taakgroep. We gingen met de overige taakgroep leden door. Nl. Mariska van Eijk, 
Nico Strubbe en Annet Meijers. Annet heeft de functie als voorzitter overgenomen.  
We zijn onze goede en getrouwe God dankbaar voor de zaken die in het verslagjaar 
mochten plaatsvinden :  
 

 De zoommeeting van onze taakgroep met de Umoja Taskforce en nog een 
keer met Magdaline. 

 De diverse collectes die we konden houden in dit jaar: 
o 17-01 voor de Neeves basisschool opbrengst € 3.388,35 
o 11-04 voor de botteling machine opbrengst € 3.422,19 
o 11-07 motorfiets voor bezorging water opbrengst € 3.847,00 
o 17-10 voor investeringen WILMA instituut opbrengst € 11.798,92 
o 28-11 kerstmaaltijd opbrengst € 1.195,26 

 De ruimte voor kopij en foto’s in de diverse zendingsbrieven en de goede 
afstemming daarover met de CZWD. 

 De goede en zeer regelmatige contacten met pastor Daniel in Mathare en de 
wederzijdse uitwisseling van gebedspunten. 

 Het uitwerken van de sponsorplannen t.b.v. het Wilma. 
 De ontvangst van alle plannen, doelstellingen en begrotingen van de 

Motherchurch gemeente van Mathare, die als goede basis kunnen dienen 
voor het maken en uitwerken van nieuwe plannen in onze gemeente. 

 Het mogelijk maken van de jaarlijkse kerstmaaltijd voor de gemeente leden 
van de Motherchurch (Ook dit jaar vanwege corona in aangepaste vorm) 

 
Eind 2021 hebben we de sponsorplannen voor het WILMA instituut uitgewerkt en 
begin 2022 hebben 50 sponsoren zich aangemeld en is het WILMA heropend en 
ontvangen studenten een opleiding. 
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