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Op de internetsite van Joy of a Toy publiceren we alweer sinds enkele
jaren de jaarverslagen van onze stichting. Onlangs is het verslag van
2013 verschenen. In dat verslag valt te lezen wat er in 2013 allemaal
gebeurd is in Kalwala's Village met het geld dat we in Nederland
gezamenlijk bij elkaar brengen. Het belangrijkste nieuws is dat het nog
steeds heel goed gaat met de weeskinderen en alle leerlingen van
‘onze’ scholen. In het jaarverslag kun je ook informatie vinden over de
nieuwe infrastructuur, zoals de lodges en het vrouwenclubhuis.
Uiteraard tref je er ook de financiële verantwoording in aan.

Publicatie beleidsplan 2014-2018
Omdat Stichting Joy of a Toy een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) is en we dat graag willen blijven, voldoen we met plezier aan de
veranderde regelgeving van de Belastingdienst. Die regelgeving vraagt
van ons dat we een beleidsplan publiceren. Dat plan, waarin de ideeën
verwoord worden waarmee we de komende jaren in Kalwala's Village
en in de regio aan de slag willen, staat ook op onze site.
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Uit het beleidsplan
De komende vijf jaar zal ons beleid vooral in het teken staan van de
zelfredzaamheid van de lokale bevolking in Zambia. Het uiteindelijke
ideaal van de bevolking is om op eigen benen te kunnen staan en niet
meer afhankelijk te hoeven zijn van steun. Ook zal het beleid er op
gericht zijn om onze behaalde resultaten te bestendigen.
(...)
Gedurende de komende vijf jaren streven we naar een situatie waarin
onze vaste maandelijkse uitgave voor het weeshuis overeenkomt met
onze vaste maandelijkse inkomsten van de donateurs. Dat zou ons een
solide financiële basis geven om de incidentele giften direct in te kunnen
zetten voor andere urgente deelprojecten. Het actief zoeken naar
donateurs zal gedaan worden door:
- het benaderen van personen of bedrijven/instellingen via diverse
media;
- het organiseren van initiatieven rondom fondswerving;
- het geven van presentaties bij potentiële donateurs.

De aanpak van Joy of a Toy zal erop gericht zijn dat de kinderen, na
afronding van hun opleiding, een baan vinden en een goede toekomst
kunnen opbouwen.
Ook zullen er fondsen beschikbaar blijven voor andere projecten op het
gebied van armoedebestrijding. Daarbij zullen we onder meer aandacht
besteden aan microkredieten.
(...)
Om de grote woningnood onder docenten van de scholen te verlichten,
streven we ernaar om in de komende vijf jaar tien eenvoudige
docentenhuizen te bouwen. De huuropbrengsten zullen dan ten goede
komen aan de verzorging van de weeskinderen.
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Het weeshuis wordt opgeknapt
Er wordt nog steeds gebouwd in Kalwala’s Village. Zo is er juist weer een
docentenhuisje gereed gekomen. Onze zusterstichting S.O.Z. gaat een
eetzaal bouwen waar de leerlingen een voedzame maaltijd krijgen. De
scholen gaan voor dit doel grote schooltuinen aanleggen. Ondertussen
is het weeshuis al meer dan 10 jaar oud. Door het intensieve gebruik is er
nu een aantal reparaties nodig. We hebben daarom besloten een
grote opknapbeurt te laten plaatsvinden. We hopen het resultaat in de
volgende nieuwsbrief te tonen.

De bouw van het weeshuis in 2002

Het restaurant is af
Dit voorjaar is ook het restaurant afgebouwd dat geheel gesponsord is
door Kees en Corrie van Liere. Vrijwilligers en andere bewoners van de
lodges kunnen daar eten. De inkomsten worden vanzelfsprekend weer
ingezet voor het project.
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Voetbalpool ten bate van Joy of a Toy
Velen onder jullie zullen het vast opgemerkt hebben: deze zomer
kleurde Nederland behoorlijk oranje. Dat was geen steunkleur voor
Joy of a Toy maar vaak een steuntje in de rug voor het Nederlands
elftal dat in Brazilië bezig was met het Wereldkampioenschap
voetbal.
Joy of a Toy heeft getracht daarin ook te participeren en er is onder
de paraplu van de Stichting een voetbalpool georganiseerd
waarvan de opbrengsten voor een groot deel ten bate zijn gekomen
van de Stichting. Bovendien weten we van tenminste één elders
georganiseerde voetbalpool waarbij Joy of a Toy ook in de
opbrengsten deelde.
Dergelijke initiatieven weten we altijd te waarderen. Niet alleen
omdat we uiteraard blij zijn met iedere financiële bijdrage maar ook
omdat we constateren dat het nieuwe belangstellenden voor ons
project oplevert.

Op weg naar volwassenheid
Kleine kinderen worden groot. Hiernaast een
foto van Abiston Nkweto Mpepo Junior,
grootgebracht in het weeshuis en nu een trotse
student van Mungwi College, mede dankzij jullie
steun. Hij wil allen daar hartelijk voor danken en
hij laat weten dat hij dat nooit zal vergeten.

Joy of a Toy ook op facebook
Joy of a Toy heeft niet alleen een site waarop achtergronden en
actuele informatie rond de activiteiten in Nederland en Zambia te
vinden zijn, maar er is sinds een jaar ook een facebookpagina aan
Joy of a Toy gewijd. Met name voor degenen die op zoek zijn naar
foto's van allerlei zaken die Kalwala's Village en Zambia betreffen,
kan dit interessant zijn:
https://www.facebook.com/www.JoyofatoyFCB.nl

