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Voorwoord	
 

 

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen”.  

 

Dit Afrikaanse spreekwoord vat samen hoe wij als stichting denken ons doel te 
bereiken. Alleen samen met de bevolking van Zambia kunnen we positieve 
veranderingen tot stand brengen. Dit tiende  jaarverslag beschrijft de activiteiten van 
het jaar 2018. Voor een overzicht van de historie van onze stichting verwijzen we 
naar het jaarverslag van 2009. Het voornaamste doel van het jaarverslag is het 
informeren van onze donateurs en andere belangstellenden over de behaalde 
resultaten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie.  
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Met de weeskinderen gaat het nog steeds goed. Junior is heel ziek geweest, maar 
dankzij de goede zorgen van de mensen in het comité is hij er gelukkig weer 
bovenop gekomen. Wat blijft zijn de zorgen omtrent de financiering van de studie van 
de kinderen. De Zambiaanse overheid onderzoekt mogelijkheden om de talrijke 
weeskinderen te ondersteunen. Er is sprake van een bescheiden bijdrage aan het 
levensonderhoud en eventueel het verstrekken van beurzen. Maar tot nu toe heeft 
dat nog geen enkel tastbaar resultaat opgeleverd en betalen wij als stichting de hoge 
studiekosten van de kinderen. Wij hebben immers beloofd dat we de zorg voor deze 
kinderen op ons zouden nemen totdat zij voor zichzelf kunnen zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Little Harriet, het jongste meisje in het weeshuis. 
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Met de steun van veel mensen in Nederland is dat ook afgelopen jaar weer gelukt, 
Daar willen we vanzelfsprekend iedereen voor bedanken, vooral namens alle 
mensen in het dorp (Kalwala) en omstreken. Want naast de weeskinderen profiteren 
ook alle anderen van de voorzieningen die het project opgezet heeft. In 2018 zijn er 
bijvoorbeeld drie extra klaslokalen voor de lagere school gebouwd, omdat het 
leerlingen aantal maar blijft groeien. Ook de middelbare school breidt steeds verder 
uit. In 2018 zijn er twee nieuwe lokalen in gebruik genomen en er zijn plannen voor 
een science laboratorium.  

 

De bouw van de nieuwe klaslokalen. 

De nieuwe dining-hal functioneert goed en de leerlingen krijgen elke dag een 
voedzame maaltijd, omdat het daar thuis nogal eens aan ontbreekt. De resultaten op 
onderwijsgebied zijn ook goed te noemen. De school haalde een derde plaats in de 
provincie qua examen-uitslagen. Een prestatie van formaat voor zo’n relatief jonge 
school. 
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Ook de kliniek boekt goede resultaten en het ministerie verwacht ook veel van de 
toekomstige samenwerking met het provinciale ziekenhuis dat in dezelfde regio wordt 
gebouwd en zijn voltooiing nadert. Al met al ziet de toekomst er goed uit. In ons 
nieuwe beleidsplan geven we aan hoe we denken de weg naar zelfstandigheid 
samen te kunnen afleggen. Dit beleidsplan omvat de periode van 2019 tot en met 
2023. We hopen en verwachten dat het plaatselijk comité aan het einde van deze 
periode het werk grotendeels zelfstandig kan voortzetten en dat het overgrote deel 
van de weeskinderen op dat moment volwaardig functioneert in de maatschappij.  

Een flinke tegenvaller is wel dat op het einde van 2018 de voorzitter van de stichting 
getroffen is door een zwaar hart infarct. Het is hem ten sterkste ontraden om Zambia 
nog te bezoeken vanwege de medische risico’s die dit met zich meebrengt. In de 
toekomst zal er daarom een alternatief gezocht moeten worden om het persoonlijk 
contact te blijven onderhouden met de lokale bevolking. 

De voorzitter op bezoek bij de wiskunde afdeling. (voor de laatste keer?) 

 

 

Het bestuur van Stichting Joy of a Toy 

Arie, Luuk, Ger en Hans 
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Doelstellingen	
 
De doelstellingen zijn onveranderd: de stichting is vooral actief in Kalwala Village en 
omstreken in Chinsali District, Muchinga 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 (Kalwala Secondary School, de Hoge Basic School en de 
Nursery) en gezondheidszorg (de Janarie Kliniek). 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. Muchinga  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 aidsepidemie. 

 

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 ondersteuning van werknemers van 

voornoemde instellingen in Kalwala 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 

 

 
De kleuters van Kalwala. 
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Organisatie	van	de	stichting	

In	Nederland	
 
Het stichtingsbestuur is in 2018 niet van samenstelling veranderd:  

− Arie van Kooten voorzitter 
− Luuk Gloudemans secretaris 
− Ger Limpens  penningmeester 
− Hans Jongerius lid 

Beschermvrouwe en erelid: Oma Roelevink (†) 

Het bestuur vergadert in principe vier 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. In 2018 
is op de volgende data vergaderd: 08/04/2018, 01/07/2018, 30/09/2018 en 
30/10/2019. De laatste vergadering is geheel besteed aan het bespreken van het 
concept beleidsplan van de stichting. 

In	Zambia	
 
Joy of a Toy heeft een zusterstichting in Zambia: Kalwala Community Centre. Zij 
heeft dezelfde doelstellingen als Joy of a Toy en is verantwoordelijk voor de 
projecten ter plaatse. De zusterstichting is geregistreerd bij de Zambiaanse overheid 
als verantwoordelijke instantie voor het weeshuis en wordt aangestuurd door een 
dagelijks bestuur van vier leden: 
Arie van Kooten:   director (maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur) 
Emmanuel Ngandu:  coordinator/treasurer 
Kangwa Kalwala:   secretary/supervisor 
Jonas Mwaba:   member 
Charity Kalwala:  member 
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Externe	contacten	
 
- Website en nieuwsbrieven  
De website is ook in 2018 weer een aantal keren aangepast door onze vaste 
webmaster Let Spek. Er zijn in 2018 helaas geen nieuwsbrieven verschenen. Er was 
een nieuwsbrief in de maak voor december, maar dat was de tijd dat de voorzitter 
getroffen werd door een zwaar infarct. Het plan is om in 2019 in ieder geval weer 
twee nieuwsbrieven te publiceren. 

 
- School Support and Beyond en SOZ 
De samenwerking met deze twee stichtingen is in 2018 weer prima verlopen. De 
voorzitters hebben constructief overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in de bouw 
van een fraai boys-hostel voor de middelbare school. Daar kunnen leerlingen 
overnachten die te ver van de school vandaan wonen. Dit is een goede stap om 
uiteindelijk een boarding school te worden. Op die manier gaat de school een steeds 
belangrijkere rol spelen in de gehele regio en wordt een middelbare school opleiding 
ook mogelijk gemaakt voor kinderen uit afgelegen rurale gebieden. Wij bedanken de 
twee stichtingen voor de financiering van dit hostel. De school beschikt nu in totaal 
over 64 slaapplaatsen, 32 voor de meisjes en 32 voor de jongens. Ook het lunch 
project draait na een moeizame start nu op volle toeren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch in de eetzaal. 
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- Zambiaanse overheid 

De ontwikkelingen bij de Zambiaanse overheid zijn zorgwekkend. Er is in 2018 veel 
onrust geweest met name op de universiteiten. Het onderwijs wordt steeds duurder. 
Ook op andere gebieden lijken de burgers zwaarder belast te worden. Een voorbeeld 
hiervan is de belasting die geheven gaat worden op water dat de mensen uit de 
grond halen. Ook voor ons project betekent dat een extra uitdaging. We investeren 
continu om de watervoorziening te verbeteren omdat dat essentieel is voor de 
hygiëne in het ziekenhuis en de school. Maar we voelen ons hierin niet gesteund 
door de regering.  

 

De voorzitter en zijn vrouw hebben het project in februari en maart bezocht. Naast 
het werken op school en het helpen bij de bouw van klaslokalen hebben zij vele 
vertegenwoordigers van de overheid bezocht. De mensen zijn vriendelijk en 
welwillend, maar de bureaucratie is enorm. Gelukkig kunnen een aantal onderdelen 
van het project wel ingebed worden in de overheid structuur zodat de duurzaamheid 
op langere termijn gewaarborgd is. Zo hopen we de kleuterschool op termijn over te 
kunnen dragen aan het ministerie van onderwijs en is er een project aanvraag 
ingediend voor het opzetten van een viskwekerij die volgens de autoriteiten een 
goede kans maakt om gehonoreerd te worden.  
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Activiteiten	en	resultaten	in	2018	

Weeskinderen	
 
Naast Junior heeft ook Nkweto op het einde van het jaar te kampen gehad met 
ziekte. Daardoor heeft hij vertraging opgelopen bij zijn studie. Hij zal in 2019 
afstuderen als wiskunde leraar. Harriet en Lemmy presteren goed op de universiteit. 
Sampa, Mundu en Chanda hebben in december hun eindexamens afgelegd van de 
middelbare school en zullen volgend jaar dus ook willen beginnen aan een 
vervolgstudie. Junior is begonnen aan een studie in het hoger beroeps onderwijs. 
Christopher en Evans beginnen aan hun laatste jaar van de middelbare school. 
Josephine heeft dit jaar een computer opleiding gevolgd. Ook de andere kinderen 
studeren zo goed als ze kunnen. Zoals gezegd baren de immer stijgende 
studiekosten ons grote zorgen. Maar zonder de hulp van de stichting zouden al deze 
kinderen geen enkele kans hebben om verder te leren. Dan is het toch ook mooi om 
te zien dat de kinderen zich op deze manier kunnen ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het	begin	in	2002.	



Joy	of	a	Toy	jaarverslag	2018	 pagina	11	
	

	

	

Educatie	
 
De scholen doen het goed. Zoals gezegd zijn er in totaal weer 5 lokalen bij gebouwd, 
twee voor de middelbare school en drie voor de lagere school. Het boys-hostel voor 
de middelbare school is prachtig geworden en voorziet duidelijk in een behoefte. De 
omgeving van de scholen ziet er verzorgd en netjes uit, mede door de inspanningen 
van Nederlandse studenten die tijdens hun verblijf veel voorlichting geven over het 
behoud van het milieu. Ook wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de 
watervoorziening. 

Na de middelbare school is er nu ook op de lagere school een reorganisatie 
doorgevoerd. Veel leerkrachten zijn vervangen, omdat het ministerie de kwaliteit van 
de school nog verder wil verhogen.  

Gezondheidzorg	
 
De kliniek breidt haar diensten steeds verder uit. Men verheugt zich erg op de 
toekomstige samenwerking met het provinciale ziekenhuis dat in de buurt gebouwd 
wordt. Met het oog op die samenwerking is de staf flink uitgebreid. De lokale 
bevolking is zeer te spreken over de dienstverlening. De voorzitter en zijn vrouw 
hebben met eigen ogen kunnen zien hoe goed de kliniek functioneert. Vooral tijdens 
de controle van de peuters onder de vier jaar is het er een drukte van belang. Ook de 
inenting campagnes verlopen voorspoedig. 

 

 
De kliniek in aktie. 
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Infrastructuur	
 

Er zijn dit jaar vijf klaslokalen gebouwd en een boys-hostel voor de middelbare 
school. We hebben dit jaar geen extra docentenhuizen gebouwd omdat het budget 
dat niet toeliet. De studiekosten van de weeskinderen hebben nu voorrang. Ook zijn 
er steeds meer docenten die voor zichzelf een huis gebouwd hebben, dus de 
woningnood onder de docenten neemt gelukkig wat af. De infrastructuur die de 
overheid beloofd had te realiseren is nog in geen velden of wegen te bekennen. Er 
waren fraaie plannen om verharde wegen, een waterleiding en verbeterde 
elektriciteitsvoorzieningen aan te leggen. Voorlopig blijft het bij beloftes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eetzaal (dining-hal) 

 

. Voorts is de grote eetzaal afgemaakt en van elektriciteit voorzien. Datzelfde geldt 
voor de keuken. Het geld hiervoor kwam grotendeels van de stichting School Support 
and Beyond, maar ons plaatselijk comité heeft het uitgevoerd. Het voornemen is om 
in 2018 een jongensslaapzaal te bouwen voor 32 jongens. Momenteel slapen veel 
jongens die van ver komen in hutjes (of schuurtjes) zonder elektriciteit in het dorp. Op 
die manier kunnen ze nauwelijks hun huiswerk maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joy	of	a	Toy	jaarverslag	2018	 pagina	13	
	

 
 

Cumulatief	overzicht	infrastructuur	in	de	periode	2002-2018	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NB:	toevoeging	in	2018:	Classroom	Block	2018	
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Financiën	
 

Fondsenwerving	
 
Ondanks ons voornemen in 2018 meer aan fondsenwerving te doen, is dat er toch 
niet van gekomen. Toch lijkt het onontkoombaar dat er iets op dit front moet 
gebeuren, hoe moeilijk dat ook is. Vandaar nogmaals onze oproep: elke aanvraag 
voor een dergelijke fondsenwervingsactiviteit wordt door ons ten zeerste op prijs 
gesteld.  

 

Donoren	
 
In 2018 waren er 65 donoren. Ook dit jaar is het aantal donateurs, voor het overgrote 
deel particulieren, dus licht gestegen. In totaal mochten we in 2018 ruim 340 
verschillende giften in ontvangst nemen waarvan het merendeel afkomstig was van 
onze 'vaste' donateurs. In 2018 waren er 34 donateurs die we tot deze categorie 
mogen rekenen. Daarmee is in elk geval voor 2018 het tij gekeerd dat het aantal 
vaste donateurs afnemend was. Dat neemt niet weg dat de financiële situatie 
langzamerhand in de buurt van de gevarenzone dreigt te komen. Alle donateurs, 
vaste zowel als onregelmatige gevers, danken we ook dit jaar weer voor het in ons 
gestelde vertrouwen. Ook in 2018 waren er, behalve particuliere donoren, ook weer 
enkele organisaties/instanties/clubs waarvan we giften mochten ontvangen. Voor de 
duidelijkheid: die zijn in de hierboven vermelde transacties overigens meegeteld.  

Ook dit jaar maken we graag van de gelegenheid gebruik om donateurs erop te 
wijzen dat de mogelijkheid bestaat om de giften aan onze stichting volledig 
aftrekbaar van de belasting te maken. We hebben in 2018 weer een enkele donateur  
mogen begroeten die daartoe, zeer tot onze tevredenheid, besloten hebben. Mocht 
men van deze zogeheten periodieke gift gebruik willen maken, dan zijn we uiteraard 
bereid daar meer over te vertellen. Schroom  dan niet met ons in contact te treden.  
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Financiële	verslaglegging	
	

Zoals we ook in eerdere jaarverslagen niet alleen verslag deden van de financiële 
stand van zaken van de stichting maar tevens inzicht gaven in de bestedingen, 
mogelijk gemaakt door onze transacties naar Zambia, in Kalwala Village, proberen 
we ook voor 2018 door middel van een resultatenrekening en een balans van onze 
Zambiaanse relaties die transparantie te realiseren. We hopen hierdoor helder te 
maken dat het geld dat we namens alle donateurs overmaken naar het Zambiaanse 
comité dat de belangen van de stichting in het dorp behartigt, goed besteed wordt. Er 
gaat een keer per jaar een vertegenwoordiger van de stichting (en dat is meestal 
Arie, hij is per slot van rekening degene met de meeste kennis van lokale zaken, 
gebruiken en contacten) namens Joy of a Toy naar Kalwala Village. Ter plekke wordt 
dan de lokale boekhouding zoals die door het comité nauwgezet bijgehouden wordt, 
gecontroleerd. Op die manier kunnen we de door ons nagestreefde transparantie 
bewerkstelligen.  

Enkele kanttekeningen bij de financiële verslaglegging 
 

• Ook in 2018 zien we een teruggang aan de inkomstenkant. De particuliere 
donateurs zijn, en dat zagen we eerder al in deze paragraaf, gelukkig behoorlijk 
constant geweest maar aan de kant van bedrijven, organisaties en dergelijke is 
een forse daling te constateren.  

• Zoals al in een eerder jaarverslag vermeld, is de post '3e geldentransport' ook nu 
weer ingezet om gelden die 'slechts' via de weg van Joy of a Toy naar Zambia zijn 
overgemaakt zonder onder de verantwoordelijkheid van de stichting te vallen. Die 
post is overigens in 2018 substantieel lager dan in 2017 maar dat is geen punt van 
zorg.  

• Vanwege de dalende inkomsten en de stijgende uitgaven zijn we gedwongen de 
reserveringen voor de toekomst te verkleinen. We hebben gemeend die 
aanpassing (nog?) niet door te voeren ten aanzien van onze bestemmingsreserve 
voor het KCC-budget, het bedrag dat we gereserveerd hebben om ingeval van de 
calamiteit waarbij er gedurende een periode van maximaal twee jaar geen enkele 
inkomstenbron te bekennen valt, toch nog de doorgang van de minimaal vereiste 
transacties naar het KCC te kunnen garanderen. Maar wel is de reservering voor 
de studiekosten van de kinderen komen te vervallen. Uiteraard hopen we dat we 
in 2019 alsnog de studenten van Kalwala Village van voldoende middelen kunnen 
voorzien maar voorshands is dat niet te garanderen gezien de beperkte fondsen.  
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Financieel	verslag	2018	Stichting	Joy	of	a	Toy	
 

Balans 2018 Stichting Joy of a Toy 
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Baten/lasten 2018 Stichting Joy of a Toy 
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Financieel	verslag	2018	Zambiaanse	counterparts	
	
Balans 2018 Zambiaanse counterparts 
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Baten/lasten 2018 Zambiaanse counterparts 
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Toekomstige	projecten	
 
In ons Beleidsplan 2019-2023 staan de plannen voor de periode van de volgende vijf 
jaar. Dat betekent dat we volgend jaar gaan werken aan de initiatieven die in het plan 
genoemd worden: 

− Het vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking  
− het initiëren van economische activiteiten voor de lokale bevolking. 
− het begeleiden van de weeskinderen om zelfstandig in de maatschappij te 

gaan functioneren; 
− het financieel ondersteunen van de weeskinderen die verder studeren na de 

middelbare school: 
− het opnemen van nieuwe weeskinderen in het weeshuis in samenwerking met 

het Welfare Office van de overheid en het Antonella-opvanghuis in Chinsali; 
− het inbedden van het project in de nieuwe overheidsplannen voor de regio; 

 

Ons uiteindelijke doel blijft het toerusten van de lokale bevolking om zelfstandig de 
leefomstandigheden te verbeteren en te consolideren op het gebied van werk, 
huisvesting, educatie en gezondheidszorg. 
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Uitdagingen	
 
Voor 2019 hebben vooral de volgende zaken onze aandacht: 

− financiering vervolgstudie weeskinderen 

Aangezien onze financiële middelen beperkt zijn, zullen we n 2019 alles op 
alles zetten om meer beurzen te verkrijgen in Zambia zelf voor onze 
weeskinderen. Een beperkende factor is dat de voorzitter zelf het project niet 
zal kunnen bezoeken. We hopen dat de Nederlandse studenten die in 
september naar het dorp reizen hier een rol in kunnen spelen. Ook het comité 
ter plaatse zal zich tot het uiterste inspannen om bij te kunnen dragen aan de 
studiekosten. 

− watervoorziening 

In 2019 gaan we een poging doen om alle onderdelen van de 
watervoorziening goed op elkaar af te stemmen zodat de watertoevoer voor 
alle onderdelen van het project stabiel wordt. Daar is al een uitgebreid plan 
voor opgesteld. Zodra de financiële middelen hiervoor beschikbaar komen, 
kan dat plan snel uitgevoerd worden.  

− implementatie Beleidsplan 2019-2023. 

Het spreekt vanzelf dat we samen met de bevolking een goede start willen 
maken om het beleidsplan uit te gaan voeren. Dit zal dan hopelijk leiden tot  
een realisatie van onze voornaamste doelen: het reduceren van de armoede 
en het voorzien van kansen op een menswaardig bestaan voor alle inwoners 
in de regio. 

Naast deze uitdagingen blijven we ook aandacht schenken aan andere lopende 
initiatieven. Zoals de de vrouwenclub, de medische kliniek, de begeleiding van 
vrijwilligers, het vergroten van het donateurenbestand, de bewustwording in 
Nederland, enzovoort. 
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Dankwoord	
 
In februari en maart heeft de voorzitter (als vrijwilliger) veel lessen gegeven op de 
middelbare school in Kalwala. Hij schreef daar het volgende over: 

Veertig jaar geleden.  Ik weet nog precies wat ik dacht: Zullen we een stencilmachine 
uit Nederland laten overkomen, dan halen we onze achterstand in. Er is niets 
veranderd. Ik sta hier nu na veertig jaar met hetzelfde stompje krijt voor een zelfde 
soort uitgemergeld krijtbord met nog steeds zo'n vijftig Zambiaanse kinderen in mijn 
klas. Geen digi-bord, geen laptops, geen mobieltjes en zelfs de stencilmachine is 
nooit gearriveerd.  

Ik ben alleen met mijn vijftig verwachtingsvolle kinderen. Alles wat ik heb is mijn 
verbeelding. Er is inderdaad nog niets veranderd. Samen zijn wij nog steeds de 
gelukkigste klas ter wereld. 

Dat is de kern. Je leeft gelukkiger als je iets voor iemand doet. We willen al onze 
donateurs bedanken die iets over hebben voor een ander. We hopen oprecht dat 
jullie daar een klein beetje gelukkiger van worden. Je hebt het verdiend 

 

 


