NIEUWSBRIEF DECEMBER 2009
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
2009 loopt op zijn einde. Een bijzonder jaar voor Mutoto want, zo wil het de traditie, het jaar
waarin we een houten jubileum mochten vieren. Mutoto bestaat inderdaad vijf jaar. Vijf jaar
waarin we op onze eigen manier hebben willen bijdragen aan een betere wereld. Maar de wereld is veel te groot en vijf jaar veel te kort. Daarom hebben we ons, bescheiden als we zijn,
voorlopig beperkt tot de straatjeugd van Lubumbashi in Congo.
We beseffen dat het eentonig wordt, maar 2009 was net als de vorige jaren een topper. We
hebben niet alleen onze bestaande projecten uitgebouwd en beter gemaakt maar we hebben
ook nieuwe en frisse initiatieven genomen. Nieuwe manieren om nóg meer geld in te zamelen
voor het straatkinderenproject van OMM dat ons zo na aan het hart ligt.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u van ver of dichtbij iets met Mutoto te maken hebt. Op
welke manier en in welke mate dan ook, u hebt in de afgelopen 5 jaar mee het verschil gemaakt
voor de straatjeugd van Lubumbashi. U hebt er samen met ons voor gezorgd dat zij opvang
krijgen, dat zij naar school kunnen, kortom, dat zij zicht krijgen op een toekomst met betekenis. Wij beginnen deze nieuwsbrief graag met u daarvoor te bedanken. Het succes van onze
acties is het resultaat van onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers. Dat is wat van een fuif een
knaller maakt, wat van een quiz een traditie maakt en van het goede doel… het beste doel.
Laat ons van 2010 samen een nieuw succes maken.

2009 DE HOOGTEPUNTEN
Ook in 2009 is Mutoto trouw gebleven aan één van zijn uitgangspunten: geld inzamelen voor Congo
door hier, in eigen land, mensen een leuke tijd te bezorgen. Zo gingen op 8 mei weer honderden jongeren uit hun dak op de jaarlijkse Mutotofuif in Duisburg. Voor de sfeer werd gezorgd door onze huis-DJ’s
Maarten Verhulst en Wim Weetjens. Maar ook de legendarische Zaki maakte ambiance en Stan Van
Samang blies de zaal omver met fraaie akoestische live nummers. De tapkraan stond niet stil en het
feest ging opnieuw door tot in de vroege uurtjes.
Ook naar jaarlijkse gewoonte: de Mutotokwis. Dit jaar in een nieuwe en ruimere zaal (GC Colomba in
Kortenberg) en met een nooit geziene prijzenpot (Een weekje Oostenrijk voor 2 personen, een originele
CSI-Miami-zonnebril, een weekend met een cabrio, een mp3-speler en een dagje in een oldtimer).
De eer om de Mutotokwis te winnen was andermaal (voor de vijfde keer op rij) weggelegd voor Kwisverstand. Maar die ploeg vindt het nu zelf welletjes geweest en zal in 2010 niet deelnemen om ook
anderen de kans te geven te kunnen genieten van succes. Geef toe, dat is sympathiek. Dus: waag uw
kans!

Mutoto geeft ook elk jaar present op de Duisburgse Feesten, en wel met een Trappistenstand: Café
Lubum. Op een zonovergoten terrasje genieten van een blonde Chimay, een blauwe Rochefort of een
Westvleteren 8, er zijn mensen die het de hemel zouden noemen. Wel, wij ook. En daarom doen we
elk jaar ons best om zoveel mogelijk variëteiten van de trappistbieren aan te bieden. In het juiste glas
en op juiste temperatuur. In 2010 nog meer en beter, het is beloofd.
Maar Mutoto wilde zich dit jaar ook van zijn sportieve kant tonen op de Duisburgse Feesten. Op een
golvend parcours van bijna 10 kilometer, liepen meer dan 100 dappere lopers ‘naar den Congo en
terug’. Voor de niet-kenners: Den Congo is een volkscafé in Vossem. De opkomst en de reacties
overtroffen onze verwachtingen en dus komt er zeker een vervolg aan dit sportieve luik. Meer nog, in
2010 maken we werk van een bijkomend korter parcours voor de minder geoefende loper én voor zij
die graag wat eerder terug binnen zijn om een pintje te drinken.

UITSLAG VAN DE LOOP - TOP 3
MANNEN

1 VAN ROEY Koen
2 VANCAMPENHOUT
3 PARDAENS Joost

VROUWEN

1 SILINA Dina
2 RUMMENS Julie
3 DEWILDER Nicole

00: 32: 15
00: 33: 13
00: 35: 47

00: 39: 00
00: 40: 45
00: 41 : 08

MUTOTO IS ER OOK VOOR DE KINDEREN!
Maar Mutoto wilde zich dit jaar ook van zijn sportieve kant tonen op de Duisburgse Feesten. Op een
golvend parcours van bijna 10 kilometer, liepen meer dan 100 dappere lopers ‘naar den Congo en
terug’. Voor de niet-kenners: Den Congo is een volkscafé in Vossem. De opkomst en de reacties
overtroffen onze verwachtingen en dus komt er zeker een vervolg aan dit sportieve luik. Meer nog,
in 2010 maken we werk van een bijkomend korter parcours voor de minder geoefende loper én voor
zij die graag wat eerder terug binnen zijn om een pintje te drinken.
Wist u dat er sinds kort ook Mutoto-snoep bestaat? Lekkere snoepjes met allerlei heerlijke, fruitige
smaken, in de mooiste kleuren. Wij verkopen ze in zakjes, die je kan kopen voor 2 euro. We weten
het, snoepen is niet goed voor de tandjes. Maar ach, goed poetsen is de boodschap. Zeker ‘ns
proberen!
Wie niet graag snoept kan vanaf nu ook een eigen T-shirt maken dankzij onze samenwerking met
Crea Shirt. Dat gaat als volgt: je koopt een T-shirt met tekening op samen met speciale stiften waarmee je die tekening dan kan inkleuren. Zo krijg je een extra-cool en hoogst persoonlijk T-shirt en
dat voor amper 15 euro! Meer info over snoep en T-shirts via HYPERLINK “mailto:info@mutoto.be”
info@mutoto.be.

NETWERKEN IS OOK WERKEN
De Mutotowebsite werd onlags in een nieuw, aangenaam kleedje gestoken. Surf er zeker eens langs
om ons nog beter te leren kennen of om foto’s te bekjiken van de fuif en de kwis. Maar het volstaat
al lang niet meer een website te hebben om helemaal mee te zijn. Daarom is Mutoto ook actief geworden op Facebook en LinkedIn. Onze Facebookgroep bijvoorbeeld heeft momenteel 272 leden.
Leden missen niets van onze plannen en activiteiten en vinden er foto’s en commentaren terug. Ook
op LinkedIn, de netwerksite voor de professional, hebben we een groep waar je kan aansluiten. Ben
jij actief op deze netwerksites of ben je van plan weldra een profiel aan te maken, maak je dan ook lid
van onze groep. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

EEN ANTWERPS VERHAAL
Mutoto is heel blij dat sinds kort ook enkele mensen uit het Antwerpse hun schouders onder ons project gezet hebben. Ines en Rinke zijn daar de drijvende krachten achter. Zij organiseerden in augustus
een geslaagde eerste editie van het Karibufeest: een mengeling van Afrikaanse dans, muziek, workshops, een tentoonstelling, lekker smullen en drinken,… Een tweede editie komt er sowieso! Mutoto
groeit dus verder en verwelkomt graag deze nieuwe Antwerpse vrijwilligers.

Heb je vragen, suggesties of wil je graag meehelpen bij Mutoto? Stuur dan een
mailtje naar info@mutoto.be.

ZET AL ZEKER IN JE AGENDA:
07/05/2010: 6de Mutotofuif
08/08/2010: 2de Mutotoloop
13-15/08/2010: Café Lubum (Duisburgse Feesten)

Hou ons website-, facebook-, LinkedIn- of andersgewijs in het oog, blijf op de
hoogte van onze aankomende activiteiten zodat je zeker niets hoeft te missen!

