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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is het eerste jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de 

activiteiten van het jaar 2009. Het voornaamste doel van het jaarverslag is het 

informeren van onze donateurs en andere belangstellenden over de behaalde 

resultaten. Ook streven wij naar een zo groot mogelijke transparantie. Uit dit 

jaarverslag zal ondermeer blijken dat elke euro die wij als gift binnenkrijgen goed 

besteed wordt ten behoeve van de allerarmsten op het platteland van Zambia. 

Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

Aangezien Joy of a Toy als actiegroep al geruime tijd bestaat, is er ook een kort 

overzicht opgenomen van de voornaamste activiteiten uit het verleden. Begin 2009 

hebben we als stichting de ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

verkregen. Dit betekent dat iedere donateur van Joy of a Toy de mogelijkheid heeft 

de gift aan de stichting bij het invullen van de belastinggegevens als aftrekpost mee 

te laten tellen. 

Het jaar 2009 kende voor ons een aantal hoogtepunten: met steun van onze 

donateurs en de Rotary kon er weer een aantal nieuwe gebouwen in gebruik 

genomen worden. De kleuterschool en de nieuwe keuken voor het weeshuis 

voorzien in een grote behoefte. Ook werden er slaapzalen bij het weeshuis gebouwd, 

zodat er genoeg ruimte is om elk weeskind in zijn eigen bed te laten slapen. Door de 

vrijwilligers Mike en Sanne is er een prachtige kleine kippenfarm gemaakt die veel 

eieren oplevert.  
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De school doet het prima en heeft van de regering de status van ‘upper basic school’ 

gekregen. Het leerlingenaantal blijft zich uitbreiden en dus ook het aantal docenten. 

Voor de docenten zijn twee bescheiden huisjes gebouwd. De huuropbrengst daarvan 

komt rechtstreeks ten goede van de weeskinderen. 

Helaas kende het jaar ook twee dieptepunten: op Op 29 juli 2009 is één van onze 

meest trouwe donateurs, Adri Dubois, in Rotterdam overleden. Hij was dol op de 

weeskinderen van Kalwala’s Village en hij heeft Joy of a Toy altijd gesteund. Niet 

alleen gaf hij met gulle hand, maar hij wist ook vele andere mensen enthousiast te 

maken om de stichting te helpen. Wij als stichting, en ook de kinderen van Kalwala’s 

Village, zijn hem daar heel dankbaar voor. 

Op 1 december 2009 is Sunday Chipasha Kalwala plotseling op 57-jarige leeftijd 

overleden. Hij was de zoon van de stichter van het dorp, Lazarous Mwenya Kalwala. 

Hij heeft zich altijd zeer betrokken getoond bij het project. Alle vrijwilligers die ooit in 

het dorp geweest zijn, zullen hem zich ongetwijfeld nog herinneren als een aardige, 

bescheiden man. Hij was vaak de ‘gastheer’ voor bezoekers uit Nederland omdat hij 

al sinds zijn geboorte in het dorp woonde. De laatste maanden van zijn leven was hij 

in dienst van het Community Centre om onderhoudswerkzaamheden te verrichten en 

om voor de kippen te zorgen. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw en alle 

kinderen sterkte met het verwerken van dit verdriet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig gaat het met alle weeskinderen voorspoedig. Ze groeien als kool en worden 

liefdevol verzorgd door Febbie en Charity, de twee ‘moeders’ in het huis. Aan de 

realisatie van de doelstelling om deze kinderen een menswaardig bestaan te bieden, 

is ook in 2009 hard gewerkt. We zijn alle donateurs dank verschuldigd dat zij de 

stichting in staat stellen dit werk te kunnen blijven doen.   
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Doelstellingen 
 
De stichting is vooral actief in Kalwala’s Village en omstreken in Chinsali District, 

Northern Province, Zambia. We stellen ons ten doel om de allerarmsten in Zambia te 

helpen door ons te richten op de primaire levensbehoeften zoals, eten en onderdak 

voor weeskinderen (Mary Milimo Orphanage), onderwijs (de Hoge Basic School en 

de Nursery) en gezondheidszorg (de Janarie Clinic). Daarnaast wil de stichting ook 

de zelfredzaamheid van de mensen in deze streek bevorderen door het stimuleren 

van economische activiteiten. In Zambia leeft nog 80 procent van de mensen onder 

de armoedegrens. Northern Province behoort tot de armste gebieden van Zambia en 

is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zeer hard getroffen door de aids-

epidemie. 

 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

- het verstrekken van gelden voor de bouw van voornoemde instellingen; 

- het garanderen van financiële ondersteuning voor de in het weeshuis 

gevestigde wezen; 

- het verstrekken van gelden voor financiele ondersteuning van medewerkers 

van voornoemde instellingen  in Kalwala's Village; 

- het genereren van aandacht voor de stichting en haar doelstellingen in 

Zambia en elders en met name in Nederland; 

- het informeren en beïnvloeden van de publieke opinie.  
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Historie 
 
In 1979 trok Arie van Kooten als jonge wiskundeleraar via Dienst Over Grenzen naar 

Afrika. Hij werkte er in Isoka en ontmoette er zijn vrouw Dyness Nkole Kalwala. Na 

zijn contract gingen ze terug naar Nederland vanwege de gezondheidsklachten van 

Dyness. Hij werkte bij de Pabo Thomas More en kreeg daar de gelegenheid zich ook 

met ontwikkelingsprojecten in het buitenland bezig te houden. Met hulp van 

collegadocenten en studenten ondersteunden Arie en Dyness zoveel mogelijk 

mensen in Kalwala’s Village. Kalwala is het dorp waar Dyness vandaan komt, 

gelegen in het noordoosten van Zambia, in een dunbevolkt plattelandsgebied. Het 

gebied is, zoals heel Zambia, ernstig getroffen door de aids-epidemie. Als gevolg van 

deze epidemie zijn er heel veel weeskinderen in Zambia. De generatie jong-

volwassen ouders is op een ongelofelijke wijze uitgedund. 

In 1990 gingen ze terug naar Afrika, nu naar Zimbabwe, waar ze beiden werkten en 

de zorg voor hun eigen vier en de vier kinderen van Dyness overleden zus op zich 

namen. In 1993 gingen ze na een ingewikkelde adoptieprocedure met het hele gezin 

met acht kinderen naar Nederland. Nog steeds werkzaam bij Thomas More blijft Arie 

betrokken bij allerlei buitenlandprojecten van de hogeschool ( uitwisselingen, stages, 

ondersteuning).  

 

 

 



Joy of  a Toy jaarverslag 2009 pagina 6 
 

In 1991 begonnen Arie en zijn vriend Ger Limpens met Joy of a Toy. Omdat Arie 

nogal wat Nederlandse vrienden en kennissen van zijn ervaringen in Zimbabwe op 

de hoogte wilde stellen, werd besloten deze berichtgeving via Ger te laten 

plaatsvinden. Arie schreef over zijn bevindingen, verstuurde die naar Ger, waarna 

deze door Ger verzonden werden naar ruim 250 adressen, voornamelijk in 

Nederland. Voor het instandhouden van deze nieuwsdienst werd door Ger een 

gironummer geopend. Een naam hiervoor werd gevonden in de gemeenschappelijke 

liefde voor muziek: Joy of a Toy is de naam van een nummer van het eerste album 

van de Britse ‘avant garde' band The Soft Machine. Het door nieuwsbriefabonnees 

bijeengebrachte geld dat de onkosten voor de nieuwsbrief te boven ging, werd op 

zeker moment, met goedvinden van de abonnees, ingezet voor ondersteuning van 

dorpsgenoten van Dyness in Kalwala's Village. Ook toen het gezin Van Kooten uit 

Zimbabwe in 1994 teruggekeerd was naar Nederland bleef het gironummer en de 

actiegroep Joy of a Toy intact. 

 

 

 

Aanvankelijk werden er voornamelijk medicijnen, voedsel, kleding en dekens 

verzameld en gekocht voor het dorp. Toen er in 2000 grote donaties uit Schiedam 

kwamen voor het project (de Vastenactie leverde ruim 45 000 gulden op !) , kwam de 

hulp op een ander schaalniveau. De schrijnende problematiek van de vele wezen 

door de aids-epidemie werd prioriteit. Er kwamen plannen voor een weeshuis, een 

school en een ziekenhuis voor de regio. Deze regio is groter dan het dorp Kalwala, 

het omvat ook Muswema en Mweye. In de jaren daarop groeide het project, 

gesteund door een flinke groep donoren, met grote sprongen. In 2002 stond er een 

hostel van vier kamers voor de groep van twintig aids-wezen. Dit was slechts het 

begin, maar deze groep vormt nog steeds de kern van het project. De groep van 20 

kinderen is nog steeds bij elkaar, de kinderen waren toen tussen 3 en 7 jaar. 
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Hostel met 4 kamers 

In 2003 volgde de bouw van het Kalwala Community Centre. Het centrum was in 

eerste instantie bedoeld als dagverblijf voor de weeskinderen, maar er was ook plek 

gereserveerd voor twee klaslokalen en een ruimte voor een kleuterschool. In één van 

de lokalen zouden de weeskinderen les krijgen. In het andere lokaal een groep 

kinderen die tot dan toe niet de kans gekregen hadden om onderwijs te volgen. Bij 

Arie’s volgende bezoek bleek echter dat elke ruimte omgetoverd was tot klaslokaal. 

De behoefte aan onderwijs was zo groot dat er meer dan honderd kinderen in het 

centrum naar school gingen. Er werd besloten zo snel mogelijk een echte school te 

bouwen.   

 

Kalwala Community Centre 
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Eén van de grootste weldoeners van het project is Oma Roelevink. Als eregast is zij 

al tweemaal op bezoek geweest in Kalwala. In 2004 heeft zij de kliniek Janarie 

geopend met in totaal zes ruimten voor patiënten, inclusief behandel- en 

verloskamer. Ook werden er toen vergoedingen aan vijf leerkrachten en twee 

kinderverzorgsters voor de weeskinderen betaald door Joy of a Toy. 

 

De Janarie Kliniek 

 In 2005 volgden twee kleine woningen voor personeel, een keuken en toiletten. Voor 

de 20 weeskinderen werd ook voorzien in kleding en voedsel. De school had nu 

inmiddels 250 leerlingen en 50 kleuters. Omdat het gebouw hiervoor veel te klein 

was, werd er gewerkt met ochtend- en middagscholieren. Er kwam een ‘production 

unit’ om voedsel voor eigen gebruik te produceren en er werd een verpleegkundige 

aangesteld. Ook startte er een vrouwenclub. In 2006 werd een nieuwe school 

gebouwd met 4 lokalen. Maar nog steeds werd het Kalwala Community Centre ook 

nog gebruikt voor onderwijs. De kliniek bediende al gauw duizenden patiënten per 

jaar. 

 

Hoge Basic School 
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In 2007 kwam er geld van de Rotary Club Brielle, Voorne-Putten en Europoort voor 

een nieuw gebouw met weer vijf lokalen. Ook kwam er van de politie Rotterdam een 

donatie in de vorm van een auto. De Zambiaanse overheid is intussen ingestapt bij al 

deze lokale ontwikkelingen en betaalt nu de salarissen van de leerkrachten en een 

deel van het medisch personeel. De school is uitgegroeid en geeft nu ook les tot en 

met de 9e groep. Momenteel volgen er ongeveer 450 kinderen de lessen. Probleem 

is nog fatsoenlijke huisvesting voor de leerkachten. Dat is belangrijk om jonge 

docenten gemotiveerd te krijgen en te houden om op zo’n afgelegen plaats te willen 

werken.  

 

Vijf extra lokalen (Rotary project) 

De kinderverzorgsters voor de 20 weeskinderen krijgen een vergoeding  door Joy of 

a Toy betaald, evenals de nachtwakers en een onderhoudsman. Voor voeding en 

kleding van de weeskinderen krijgen ze een maandelijks budget. De kinderen zijn nu 

tussen de 9 en 13 jaar. Hoewel de meeste ouders aan aids overleden zijn, maken de 

kinderen een gezonde indruk. Ze vormen een echte groep, als plaatsvervangende 

familie voor elkaar.  Ze ontwikkelen zich goed en gaan allen naar school. Natuurlijk 

zijn er niveauverschillen en zullen sommigen wel naar een secondary school kunnen 

en anderen lokaal een vak moeten leren. Het idee van Joy of a Toy is om de groep 

zolang mogelijk bijeen te houden tot ze jong volwassen zijn. Joy of a Toy zal zeker 

de scholingskosten voor de kinderen gaan betalen en aandacht besteden aan 

vakopleiding voor de anderen. Om een indruk te krijgen van de kinderen zijn 

portretten van de kinderen te zien op de website (http://www.joyofatoy.nl/).  

  

http://www.joyofatoy.nl/
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De zorg in brede zin voor de 20 kinderen blijft de primaire verantwoordelijkheid van 

Joy of a Toy.  

De aids-epidemie is nog niet voorbij. Er is veel aan voorlichting gedaan en de kennis 

over de ziekte is nu wel wijdverbreid. Er is echter nog veel weerstand tegen het 

gebruik van condooms, waardoor er nieuwe gevallen van aids blijven komen. De 

westerse medicatie is te duur en niet beschikbaar. De sociale structuur van de 

gemeenschap is erg aangetast door de enorme verliezen van jong volwassen en 

opgeleide mensen.  

Voor nieuwe weeskinderen uit de regio is er nog geen nieuw project. Bij voorkeur 

worden de kinderen in de familie opgevangen maar door de enorme sterfte zijn veel 

familieleden al overvraagd of zelf ziek. Toch blijft dat de eerste keus in opvang. Er is 

voor gekozen om de groep in Kalwala voorlopig niet uit te breiden. We willen deze 

kinderen als groep samenhouden, zodat ze elkaars familie vormen. Nieuwe kinderen 

toevoegen zou acceptatieproblemen kunnen geven, mogelijk met vertrek van oudere 

kinderen. Eventueel zou er in de toekomst wel een tweede nieuwe groep gestart 

kunnen worden. 
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Organisatie van de stichting 
 

- In Nederland 
Vanwege een aantal redenen was het eind 2008 wenselijk geworden om de 

werkgroep om te vormen tot een stichting: 

- noodzaak van het verkrijgen van een ANBI verklaring 

- vergroting daadkracht 

- verbetering waarborgen continuïteit 

Het stichtingsbestuur bestaat uit vier personen: 

- Arie van Kooten voorzitter 

- Luuk Gloudemans secretaris 

- Ger Limpens  penningmeester 

- Hans Jongerius lid 

Beschermvrouwe en erelid: Oma Roelevink. 

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar om belangrijke beslissingen te nemen. Bij 

spoedgevallen consulteert de voorzitter de andere leden per mail en/of telefoon. De 

volledige statuten zijn te vinden op de website: www.joyofatoy.nl. De stichting is 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24446906 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 13/11/2008 was de eerste bestuursvergadering. In 2009 zijn de 4 

bestuursvergaderingen gehouden op 7/3/2009; 13/6/2009; 12/9/2009; en 29/11/2009.   

http://www.joyofatoy.nl/
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- In Zambia 

 
Joy of a Toy heeft een zusterstichting in Zambia: Kalwala Community Centre. Zij 

heeft dezelfde doelstelling als Joy of a Toy en is verantwoordelijk voor de projecten 

ter plaatse. De stichting is geregistreerd bij de Zambiaanse overheid als 

verantwoordelijke instantie voor het weeshuis. Sinds het overlijden van Mr. Chomba 

(onze vorige project manager ter plaatse) in 2008 is de volgende bestuursstructuur in 

het leven geroepen. 

 

Advisor (Arie van Kooten):  Advising on General Management 

Secretary (Boniface Makonde):  All secretarial tasks;  

Correspondence to other organisations 

Contact with official authorities 

Reporting monthly to the director by e-mail 

Treasurer (Febby Ngandu): Making payments 

     Acquisition of material 

     Keeping financial records 

Supervisor (Duncan Mulenga): Supervising all building activities 

     Maintenance of infrastructure 

     Checking weekly expenditure of the orphanage 

  

Advisor: Arie 

van Kooten 

Secretary:  

Boniface  

Makonde 

Treasurer: 

Febby  

Ngandu 

Supervisor: 

Duncan  

Mulenga 

Members: 

Orphanage:  Febby Ngandu; Charity Kalwala 

Nursery: Jonas Mwaba 

Clinic:  Grace Muswema; Chiles Chatepa  

General: Joseph Mpuku; Sunday Chipasha 

Nightwatch: Rueben Tobela 

 

 

 

 

 

Advisory Committee: 

Headmaster Hoge School 

Health in Charge 

Village headman Kalwala 

Village headman Mweye 

Village headman Muswema 

MANAGEMENT COMMITTEE 
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De structuur met projectcommissies sluit aan bij de eigen bestuurlijke structuur van 

de drie dorpen. De chiefs zorgen ervoor dat taken en banen eerlijk over de dorpen 

verdeeld worden. De lokale gemeenschap is trots op wat er neergezet is, en de 

lokale sociale controle zorgt ook voor het goed omgaan met de gebouwen en 

spullen. Joy of a Toy wordt door een projectcommissie met drie subcommissies 

aangestuurd. Hierin zijn de lokale gemeenschap en de donoren vertegenwoordigd. 
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Externe contacten 
 

- Website en nieuwsbrieven  
De website is in 2009 vernieuwd. Dit is een continu proces. Via de website komen wij 

in contact met andere organisaties en vrijwilligers. Ook is het de plaats waar de 

nieuwsbrieven geplaatst worden. In 2009 zijn er 3 nieuwsbrieven verschenen, die 

ook per post naar onze donateurs verzonden worden. Uit de reacties maken we op 

dat dat zeer op prijs gesteld wordt. 

- Folder 
In 2009 is ook de folder aangepast vanwege de ontvangen ANBI-verklaring. De 

folder wordt gebruikt om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en om 

nieuwe donateurs te werven. 

- Zambiadag 
Op 20 november 2009 hebben de voorzitter en de secretaris de jaarlijkse Zambiadag 

bezocht. Deze dag wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland 

georganiseerd om alle particuliere initiatieven op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking die in Zambia actief zijn bij elkaar te brengen. Er zijn 

contacten gelegd met andere organisaties en er is gesproken met de Nederlandse 

ambassadeur in Zambia, onder andere over de moeilijkheden die we als stichting 

ervaren bij het invoeren van hulpgoederen in Zambia.  

- SOZ  
Er zijn contacten gelegd met Chris Hendriks, de voorzitter van de stichting SOZ 

(Stichting Onderwijsprojecten Zambia). Deze stichting is van plan een middelbare 

school voor beroepsonderwijs in Kalwala te gaan bouwen. Als bestuur hebben we 

besloten om deze stichting daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen omdat dat 

volgens ons veel synergie kan opleveren. 
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Activiteiten en resultaten in 2009 
 
- Weeskinderen 
 
Alle kinderen zijn gelukkig gezond en worden goed gevoed en verzorgd. De oudste 

van de meisjes, Theresa, is herenigd met haar tante in de Copperbelt. Haar 

‘extended family’ heeft ons bedankt voor alle goede zorgen tijdens de opvoeding. 

Haar plaats is ingenomen door een nieuw weesmeisje uit Chinsali, Chanda. 

 
 

Theresa (boven) en Chanda (onder) 
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- Educatie 
In 2009 is er een nieuwe headmaster aangesteld door het ministerie. Lackson 

Kwangu in plaats van Christopher Chewe. De nieuwe headmaster maakt een 

energieke indruk en we zijn er zeker van dat we als stichting goed met hem samen 

zullen kunnen werken. Ook hebben we in de loop van 2009 meubels en andere 

materialen aan de school gedoneerd. Ook is de nieuwe kleuterschool officieel in 

gebruik genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Gezondheidzorg en sanitatie 
De kliniek bestreek in 2009 een gebied van elf dorpskernen. Sinds het ministerie van 

gezondheid de vorige ‘health worker’ mr. Chilopa vervangen heeft door de 

hoofdverpleegkundige mrs. Banda, zijn de patienten nog positiever over de 

behandeling. De overheid heeft alle vrouwen aangeraden niet meer thuis te bevallen. 

Dit heeft er toe geleid dat er in de kliniek meer bevallingen plaatsvinden. Het 

ministerie van gezondheid organiseert ook de inentingscampagnes voor de streek 

vanuit de kliniek. Het ministerie betaalt ook het salaris van de hoofdverpleegkundige 

en voorziet de kliniek van medicijnen. Joy of a Toy betaalt vergoedingen aan de twee 

ondersteunende medewerkers en helpt bij de aanschaf van goederen. 

Voor de kliniek is het van groot belang dat er schoon stromend water komt. Vandaar 

dat de stichting zich ingezet heeft om een watersysteem op te zetten met een pomp 

en een watertank en eventueel een filter. Vooralsnog bleek de aangeschafte pomp 

niet de capaciteit te kunnen leveren. In 2010 is dit één van onze speerpunten. 

De mensen van de kliniek verzorgen ook voorlichting over onder andere aids en het 

belang van sanitatie. Er zijn in het gebied enkele toiletten gebouwd ten behoeve van 

de kliniek en de school. Het is de bedoeling dit in de toekomst uit te breiden met 

toiletten die stromend water gebruiken.  
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In de kliniek 

 
- Economische activiteiten 
De graanmolen heeft een bescheiden winst opgebracht. Er zijn problemen met het 

lostrillen van de machine. In 2010 zal de molen gereviseerd worden en zal de vloer 

verstevigd en vergroot worden. 

Ook het kippenhok heeft voor enige opbrengsten gezorgd. Maar omdat het 

bijvoederen een dure aangelegenheid is, zou er eigenlijk een forse schaalvergroting 

moeten plaatsvinden. In 2010 zullen de opties bekeken worden. 
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- Infrastructuur 
 

In het jaar 2009 zijn er vele bouwprojecten tot stand gekomen. De vrouw van onze 

vorige aannemer, mrs. Chomba, heeft een aantal projecten afgebouwd die haar 

echtgenoot begonnen was. Daarna heeft Irene Kangwa de rol van bouwcoördinator 

overgenomen. De kosten zijn terug te vinden in het financiële overzicht. 

 
Een overzicht: 

- de nieuwe kleuterschool is officieel in gebruik genomen; 

- er is een nieuwe keuken voor het weeshuis gebouwd; 

- de slaapzalen in het weeshuis zijn uitgebreid; 

- het kippenhok is aangepast; 

- er is gebouwd aan het watersysteem; 

- er zijn drie bescheiden docentenhuizen gebouwd. 

 
 
 

 
 

Kleuterschool 
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Nieuwe keuken 

 

 
Nieuwe slaapzalen 

 

 
Docentenhuis 
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- Overzicht infrastructuur in de periode 2002-2009 

 

 

  

€ 0,00 

€ 5.000,00 

€ 10.000,00 

€ 15.000,00 

€ 20.000,00 

€ 25.000,00 
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Financiën 
 
- Fondsenwerving 
 
Er zijn gelukkig veel mensen die maandelijks een bedrag doneren. Dat is goed voor 

de planning van onze activiteiten. Veel donateurs hebben van ons gehoord via 

‘mond-tot-mondreclame’ of via lezingen en/of vieringen. Voor de grotere 

bouwactiviteiten proberen we organisaties te benaderen (zoals de Rotary). Voor het 

bouwen van lerarenhuizen zal Arie namens de stichting subsidie aanvragen bij de 

Nederlandse ambassade in Lusaka in het kader van het subsidieprogramma Kleine 

Ambassade Projecten. 

 
- Donoren  

 
In 2009 zijn er 68 donoren. Velen daarvan doneren maandelijks een 

standaardbedrag. Anderen maken een minder aantal keren een bedrag over naar de 

rekening van Joy of a Toy. De meeste van deze donoren zijn particulieren. We 

danken deze mensen voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. En dat geldt 

natuurlijk ook voor de organisaties waarvan we in 2009 donaties ontvangen. Er zijn 

enkele niet-particuliere instanties waarvan we in 2009 geld ontvangen, onder andere  

Diaconie De Ark uit Maarssenbroek, Diaconie SOW uit Rotterdam en Molenstichting 

De Speelman.  

 
- Financiële verslaglegging 

 
Op de volgende pagina’s zijn zowel de financiële verslaglegging van de Stichting Joy 

of a Toy als de financiële verslaglegging van de organisaties in Zambia die met en 

voor Joy of a Toy in Zambia aan de slag zijn, opgenomen, de zogeheten 

Zambiaanse counterparts. In met name het overzicht van deze Zambiaanse 

counterparts is terug te vinden op welke manier het geld ter plekke besteed is.   
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- Financieel verslag Stichting Joy of a Toy: 
 

 

Balans 2009 Stichting Joy of a Toy 

ACTIVA 31-12-2009   
 

31-12-2008   
 

PASSIVA 31-12-2009   
 

31-12-2008   

 
€ € 

 
€ € 

  
€ € 

 
€ € 

             Vaste activa 
      

Stichtingsvermogen 
     Materiële vaste 

activa                    -    
  

                     -    
  

Kapitaal 
 

€ 27.761,36 
  

€ 13.667,66 

  
                    -    

  
                      -    

       

             Vlottende activa 
      

Kortlopende schulden 
     

Vorderingen 
      

terugbetaling  
bevoorschotting  
Arie (betaald sept.09) 

  
€ 2.000,00 

 

 
                   -    

  
 -  

        

 
                      -    

  
 -  

       

             Liquide middelen 
            Kas € 0,00  

  
€ 0,00  

        Postbank lop,rek. € 8.535,41  
  

€ 6.062,10  
        Postbank 

rentemeerrek. € 19.225,95  
  

€ 9.605,56  
        

  
€ 27.761,36 

  
€ 15.667,66 

       

             

        
  

  
  

 

         
€ 0,00 

  
€ 2.000,00 

  
  

  
  
   

  
  

  

  
€ 27.761,36     € 15.667,66 

   
€ 27.761,36 

  
€ 15.667,66 



Joy of  a Toy jaarverslag 2009 pagina 23 
 

Baten/lasten 2009 Stichting Joy of a Toy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultatenrekening over 2009 
  

   

 

 Gerealiseerd 2009  

 
 €    €   

   Baten 
  giften particulieren  € 20.577,00  

 giften organisaties € 13.299,60  
 

   

 

  
 

   Totaal baten 
 

€ 33.876,60  

   Lasten 
  Nieuwsbrieven € 535,20  

 Overhead giro NL € 230,00  
 Divers NL € 121,09  
 rek.committee Kalwala € 14.017,00  
 rek. bouwondernemer Zambia € 5.000,00  
 

   

   Totaal lasten 
 

€ 19.903,29  

   Exploitatieresultaat 
 

€ 13.973,31  

   Financiële baten en lasten 
 

€ 120,39  

   Saldo van baten minus lasten 
 

€ 14.093,70  
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- Financieel jaaroverzicht 2009 Zambiaanse counterparts 
 

Balans per 31 december 2009 
           

             

             

ACTIVA 31-12-2009   
 

31-12-2008   
 

PASSIVA 31-12-2009   
 

31-12-
2008   

 
€ € 

 
€ € 

  
€ € 

 
€ € 

             
Vaste activa 

      
Stichtingsvermogen 

     
Materiële vaste activa                    -    

  
                     -    

  
Kapitaal 

 
€ 3.920,07 

  
€ 587,17 

  
                    -    

  
                      -    

       

             
Vlottende activa 

            
Vorderingen 

            
Lening aan Makonde € 100,36  

  
 -  

        

 
  € 100,36 

  
 -  

       

             
Liquide middelen 

            

             
rek.+kas committee Kalwala € 3.819,71  

  
€ 587,17  

        
rek. Zamb.bouwondernemer € 0,00  

  
€ 0,00  

        

  
€ 3.819,71 

  
€ 587,17 

       

             

        
  

  
  

 

         
€ 0,00 

  
€ 0,00 

 
            € 100,36    

  
  

   
  

  
  

  
€ 3.920,07     € 587,17 

   
€ 3.920,07 

  
€ 587,17 
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Baten/lasten 2009 Zambiaanse counterparts 

 

Resultatenrekening over 2009 
  

   

 

 Gerealiseerd 2009  

 
 €    €   

   Baten 
  rek.committee Kalwala € 14.017,00  

 rek. bouwondernemer Zambia € 5.000,00  
 

   

 

  
 

   Totaal baten 
 

€ 19.017,00  

   Lasten 
  Infrastructuur 

(watersysteem, slaapzalen, staff house) € 7.335,02  
 toelages voor activiteiten € 3.093,89  
 onkosten levensonderhoud wezen € 2.674,75  
 projectcoördinatie Zambia € 21,35  
 elektriciteit € 682,16  
 inventaris € 222,96  
 onderhoud € 1.016,41  
 transport € 521,74  
 divers Zambia € 115,83  
 

   

   

   

   

   

   

   

   Totaal lasten 
 

€ 15.684,10  

   Exploitatieresultaat 
 

€ 3.332,90  

   Financiele baten en lasten 
  

   Saldo van baten minus lasten 
 

€ 3.332,90  
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Toekomstige projecten 
 
Voor de nabije toekomst denkt het bestuur van de stichting aan de volgende 

aspecten: 

- het opzetten van economische activiteiten voor de lokale bevolking 

 het houden van geiten, koeien, varkens, kippen enzovoort;. 

 het verstrekken van microkredieten; 

 het opzetten van een winkel; 

 het stimuleren van de vrouwenclub; 

 het exploiteren van de graanmolen; 

- het opzetten van een vorm van ‘Vocational Education’ (beroepsonderwijs); 

- het uitbreiden van het watersysteem; 

- het verbeteren van de woonomstandigheden van de weeskinderen; 

- het bouwen van eenvoudige woningen voor de leerkrachten. 
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Uitdagingen 

Voor 2010 en verder worden de onderstaande aandachtspunten in kaart gebracht: 

- Toezicht op de besteding van de gelden Na het overlijden van mr Chomba leek dit 

problematisch te worden.  

- Geldverkeer Dit gaat nog niet zo soepel  

- Overdracht/grondbezit De overdracht van de school en de kliniek wordt door de 

stichting positief gewaardeerd. Voor de continuïteit van het project is dat de beste 

oplossing. Inmiddels betaalt de Zambiaanse regering de salarissen van de 

leerkrachten en het medisch personeel. Wel is het zo dat het ministerie van 

onderwijs en het ministerie van gezondheidszorg vragen om een groot stuk grond 

rondom hun respectievelijke gebouwen. Aangezien het weeshuis ook op hetzelfde 

stuk grond staat, moet daar een oplossing voor gezocht worden. Het is trouwens 

niet helemaal duidelijk wat de status is van de ‘eigendommen’ van de stichting in 

Zambia. Dit is vooral van belang als we de huisjes van de leerkrachten willen gaan 

verhuren om met de opbrengst de weeskinderen te voeden. 

- De auto Onderhoudskosten, verzekering en benzine zijn relatief gezien heel duur 

in Zambia.  

- Donatie van goederen Het blijft problematisch om goederen op te sturen. Veel 

mensen denken ons een plezier te doen met het doneren van kleding, speelgoed 

en dergelijke. De kosten van vervoer (transport, invoerrechten) zijn echter vele 

malen groter dan de aanschafkosten van dergelijke producten in Zambia zelf. We 

zullen onderzoeken of we niet samen met andere organisaties op een goedkope 

manier een keer een container kunnen versturen. 
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Dankwoord 
 

Namens onze weeskinderen willen wij alle gulle donateurs van harte bedanken. Voor 

de giften zelf, maar ook voor de verbondenheid die daaruit blijkt. Het leven is immers 

mooier met elkaar. Het is goed dat er op deze aarde velen zijn die zich het lot van 

anderen aantrekken. Er is tenslotte maar één wereld.  

Nogmaals: Bedankt. 
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