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Voorwoord
Op 2 oktober 2015 is Oma Roelevink, onze beschermvrouwe en erelid, in het
ziekenhuis overleden. We zijn bovenal ontzettend dankbaar voor alles wat zij voor de
mensen in Kalwala heeft gedaan. Zij was onze grootste sponsor omdat zij het
grootste hart had van allemaal. Ze heeft het ziekenhuis en de lagere school aan de
mensen van het dorp geschonken. En die zullen haar daarvoor eeuwig dankbaar
zijn. Alles blijft voorbijgaan. Maar wat blijft, is de herinnering aan “mama Roelivink”,
onze moeder, onze sponsor, onze held, en onze vriendin.
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Dit is het zevende jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de
activiteiten van het jaar 2015. 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.
In 2015 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van ons erelid, oma Roelevink.
Het was een imponerend afscheid. Zij heeft heel veel voor onze stichting betekend.
En zelfs in haar laatste weken heeft zij aan ons gedacht. Ze wilde dat haar
begrafenis sober zou zijn, zodat het geld dat overbleef, aangewend kon worden voor
de kinderen in Zambia. We prijzen ons gelukkig haar gekend te hebben. En hoewel
het jaar 2015 dus haar laatste levensjaar was, zal haar positieve energie ons in alle
volgende jaren tot voorbeeld dienen. We zullen als stichting proberen de herinnering
aan haar en haar inzet levend te houden. Als alle mensen zo gastvrij en behulpzaam
als oma zouden zijn, stond de wereld er nu een stuk beter voor.
In januari van het jaar hadden we ook al een andere weldoener verloren. Theo van
Beek van de Mariaschool in Rotterdam is in die maand overleden. En ook hij heeft
gevraagd of er tijdens zijn begrafenis gecollecteerd kon worden voor Joy of a Toy.
Een prachtig gebaar. We zijn er trots op dat een groot mens zoals Theo zich
verbonden voelde met onze stichting en met onze weeskinderen in Kalwala.
Ook dit jaar hebben we weer veel van onze plannen kunnen realiseren. De
weeskinderen zijn gezond en gelukkig. Ze doen goed hun best op school. Abiston
Nkweto bezoekt inmiddels de universiteit. En verschillende anderen
zullen
binnenkort ook proberen om zich te kwalificeren voor het hoger onderwijs. Probleem
is wel dat het collegegeld voor dergelijke instituten exorbitant hoog is en dat daar dus
extra geld voor nodig is. We proberen al een tijdje om beurzen voor onze
weeskinderen te verkrijgen bij de Zambiaanse regering.
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Ook dit jaar is er verder gebouwd aan de infrastructuur in het dorp. De renovatie van
het weeshuis is voltooid. De weeskinderen stellen het zeer op prijs. Er is ook een
muur omheen gebouwd, zodat het weeshuis, de buitenkeuken en de kleuterschool
nu één compound vormen. Dit in het kader van de privacy en de veiligheid van de
kinderen. Maar ook omdat op die manier alvast een duidelijke claim op het land
gelegd wordt als de gemeentelijke herindelingen van Chinsali gaan beginnen.

Verder zijn er twee lodges bijgebouwd. Die zijn in gebruik genomen door de groep
studenten die van september tot december vrijwilligerswerk in het dorp uitgevoerd
hebben. De huur wordt aangewend ten gunste van de weeskinderen.
De kliniek en de scholen functioneren prima. De kliniek is voor de vrouwen in de
omgeving een veilige plaats om te bevallen. Ook de under-four-clinic draait op volle
toeren. Alle baby’s jonger dan vier jaar worden hier regelmatig medisch gekeurd. Ook
de inentingsprogramma’s verlopen voorspoedig. Er zijn plannen om de middelbare
school uit te breiden met slaapzalen. Veel leerlingen komen van ver en zouden
gebaat zijn bij een dergelijke voorziening. Het lunchproject dat onze
zusterorganisatie SOZ opgezet heeft, komt maar langzaam op gang. De afwerking
van de eetzaal heeft daardoor helaas de nodige vertraging opgelopen.
In Nederland hebben verschillende acties ervoor gezorgd dat er weer voldoende geld
beschikbaar was voor het levensonderhoud en de studie van de weeskinderen.
Wederom zijn wij onze vaste donateurs, allen die een eenmalige gift hebben gedaan
en de mensen die ons op een andere manier ondersteund hebben, daar dankbaar
voor.
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Doelstellingen
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.
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Organisatie van de stichting
-

In Nederland

Het stichtingsbestuur is in 2015 niet van samenstelling veranderd:
- Arie van Kooten
voorzitter
- Luuk Gloudemans
secretaris
- Ger Limpens
penningmeester
- Hans Jongerius
lid

Beschermvrouwe en erelid: Oma Roelevink (†)
Adviseur: Kevin van Kooten
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 2015 is op de volgende data vergaderd: 13/02/2015, 12/09/2015 en 12/12/2015.
De vergadering die gepland was op 30/5/2015 is vervallen vanwege een (ongepland)
hartinfarct van de voorzitter.
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-

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:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
- Arie van Kooten:
- Emmanuel Ngandu:
- Kangwa Kalwala:
- Jonas Mwaba:
- Charity Kalwala:

director (maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur)
coordinator/treasurer
secretary
member
member

Kangwa en Chico (general worker) met de nieuwe waterpomp.
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- Externe contacten
- Website en nieuwsbrieven.
De website werd ook in 2015 goed bezocht. We krijgen vaak positieve reacties over
het informatieve karakter van de site. Studenten die zich voorbereiden op een
bezoek aan Kalwala gebruiken de site om zich een goed beeld te vormen van de
situatie ter plekke. Ook de nieuwsbrieven worden gewaardeerd. In februari is
nummer 19 verschenen en in december nummer 20. Die laatste stond vooral in het
teken van het overlijden van onze beschermvrouwe, oma Roelevink.
- School Support and Beyond en SOZ
Het contact tussen deze twee stichtingen en de onze verloopt vaak via de voorzitter
van SOZ. Die samenwerking is op zich uitstekend, maar de samenwerking tussen
de stichtingen en hun Zambiaanse counterpart verloopt niet altijd even ideaal. Wij
hebben hen geadviseerd om met onze Zambiaanse counterpart (Kalwala
Community Centre) te gaan samenwerken. In onze optiek zou dat de effectiviteit van
de inspanningen verhogen.
- Zambiaanse overheid
Aangezien dit jaar niemand van het bestuur het project in Zambia bezocht heeft,
moesten de contacten met de Zambiaanse overheid per telefoon of mail verlopen.
Dat blijkt in de praktijk vaak lastig. Onze Zambiaanse counterpart heeft wel vaak
contact met de relevante autoriteiten maar niet altijd met het gewenste resultaat. Met
name de hoge schoolkosten voor het hoger onderwijs baren ons zorgen. Ook het
plan om alle weeskinderen in het land een uitkering voor levensonderhoud te
verstrekken, schijnt nog niet van de grond te komen. Het ministerie van onderwijs
verwelkomt onze plannen vaak met groot enthousiasme maar hun eigen bijdrage
aan de infrastructuur van de school blijft beperkt. In 2016 zal de voorzitter het project
weer bezoeken om deze en andere dringende zaken te regelen.
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Activiteiten en resultaten in 2015
-

Weeskinderen

Ook bij de weeskinderen is het nieuws van het overlijden van hun oma Roelevink
hard aangekomen. Zij hebben haar twee keer ontmoet, toen oma Kalwala heeft
bezocht. Ze waren zonder uitzondering allemaal dol op haar omdat zij een natuurlijke
verbondenheid met hen uitstraalde. Ze zullen haar missen maar zijn dankbaar voor
de kans die hen door oma gegeven is. Alle kinderen zijn gezond en doen hun best op
school. Een woord van dank gaat ook uit naar Charity, die hen goed verzorgt, maar
vooral ook naar PeJo. Vanaf het begin van ons project heeft hij zich met een
tomeloze inzet gekweten van zijn vele taken. Het welzijn van de kinderen staat bij
hem altijd voorop. Hij is als een vader voor de kinderen.
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-

Educatie

De scholen blijven het uitstekend doen. Ze vervullen een regionale functie en veel
kinderen lopen grote afstanden om naar school te kunnen. Gelukkig stelt de overheid
nieuwe leerkrachten aan op het moment dat er weer veel nieuwe leerlingen bij
komen. Hetgeen wel betekent dat het huizentekort onder docenten alleen maar
toeneemt. We proberen hier als stichting wel bij te helpen. Regelmatig vragen de
scholen ons om steun. Gelukkig hebben we in 2015 zo’n vraag kunnen honoreren
met behulp van het Wereldwiskunde Fonds. Alle leerlingen van de middelbare school
zijn voorzien van wiskundeboeken, zodat ze nu een eerlijke kans hebben om voor dit
belangrijke vak hun examen te halen. De leerlingen zijn er erg dankbaar voor. En wij
bedanken het WwF voor deze hernieuwde samenwerking.

-

Gezondheidzorg.

De gezondheid van de inwoners van Kalwala en omstreken is aanzienlijk verbeterd
door het goed functioneren van de kliniek. Vooral het snel diagnosticeren van malaria
en de zorg voor de allerkleinsten beginnen hun vruchten af te werpen. Ook de
verbeterde hygiënische omstandigheden dragen er toe bij dat meer mensen gezond
blijven. Het ministerie van gezondheid is erg blij met de kliniek en levert trouw alle
medicijnen aan die nodig zijn.
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-

Infrastructuur

Het weeshuis is sinds 2003 zo intensief gebruikt dat het een goede opknapbeurt kon
gebruiken. Deuren en ramen zijn in 2015 gerepareerd. Er zijn in de woonkamer en in
de keuken tegels gelegd zodat deze ruimtes gemakkelijker schoon te houden zijn. En
ook is er vanwege veiligheidsredenen een muur om het weeshuis gebouwd zodat er
beter gecontroleerd kan worden wie er op bezoek komt. Op die manier wordt ook
duidelijk wat weeshuisterrein is en wat schoolgebied is zodat daar in de toekomst
geen onduidelijkheid over kan ontstaan. De weeskinderen hebben zo hun eigen plek.
In 2015 zijn er ook twee lodges bijgebouwd. Die zien er prachtig uit en worden
voorlopig verhuurd aan gezinnen. Naast het feit dat dit helpt om de woningnood op te
lossen, genereert het ook inkomsten voor het project. Op den duur is ons streven dat
onze Zambiaanse zusterstichting geheel zelfstandig het weeshuis en de andere
onderdelen van het project kan onderhouden met behulp van dergelijke inkomsten.
Vlakbij het dorp is een dam aangelegd waardoor een stuwmeer is ontstaan. De
overheid gaat dit als waterreservoir gebruiken voor geheel Chinsali, maar vooralsnog
zijn er door de overheid geen voorzieningen in het dorp getroffen op het gebied van
de watervoorziening. De pompen, waterputten, leidingen en wc’s die we zelf
aangelegd hebben, werken wel naar behoren, maar zijn nu al weer aan uitbreiding
toe vanwege de uitdijende schoolbevolking.
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-

Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2015
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Financiën
-

Fondsenwerving

Ook in 2015 hebben we nieuwe donateurs mogen begroeten. Een enkele keer is
onduidelijk hoe mensen ertoe gekomen zijn om onze stichting financieel een warm
hart toe te dragen maar meestal is wel duidelijk dat, bijvoorbeeld, het verhaal dat Arie
ergens verteld heeft over ons project wervend gewerkt heeft. We zijn daar erg blij
mee en doen ons best via website, facebook en onze papieren en digitale
nieuwsbrieven onze donateurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in
Kalwala Village.
-

Donoren

In 2015 waren er ruim 130 donoren. Het aantal vaste donoren is min of meer gelijk
gebleven: ook in 2015 waren er nagenoeg 30 mensen die met een of andere vaste
frequentie een vast bedrag overmaakten naar de stichting. Met die vaste donaties
kunnen we redelijk goed in de 'vaste lasten' van de projecten in Zambia voorzien. Om
echter uitvoering te bieden aan hetgeen we vermeld hebben in het Beleidsplan 20142018 zijn extra donaties onmisbaar. Alle donateurs danken we ook dit jaar weer voor
het in ons gestelde vertrouwen. Behalve particuliere donoren waren er in 2015 ook
weer enkele organisaties/instanties/clubs waarvan we giften mochten ontvangen.
Daarbij valt onder andere te denken aan organisaties die werknemers in de
gelegenheid stellen de nieuwjaarsgeschenken naar Joy of a Toy te laten overmaken
of clubs die speciaal voor Joy of a Toy een goede-doelenactie organiseren. Ook
waren er in 2015 enkele bijzondere aangelegenheden die voor een financiële
stimulans zorgden. Zo waren er mensen die hun jubileum, verjaardag of afscheid
aangrepen om de Stichting aan te bevelen in de aandacht van hun vrienden en
bekenden. En ook een droevige gebeurtenis als de begrafenis van onze
beschermvrouwe leidde ertoe dat aanwezigen/direct betrokkenen een gift deden ten
gunste van Joy of a Toy.
Dit is wellicht ook de plek waar we melding kunnen maken van een mogelijkheid die
er sinds enkele jaren is voor alle donateurs die van plan zijn ons meerjarig te
ondersteunen. Via de zogeheten periodieke gift kan men voor optimale
belastingaftrek in aanmerking komen. Mocht men daarover denken, dan zijn we
uiteraard bereid daar meer over te vertellen. Schroomt u dan niet met ons in contact
te treden.

Joy of a Toy jaarverslag 2015

pagina 14

-

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 dit jaar 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 u allen overmaken naar het Zambiaanse comité
dat de belangen van de stichting in het dorp behartigt, goed besteed wordt. Zoals in
het Beleidsplan 2014-2018 vermeld, gaat er trouwens (ten hoogste) een keer per jaar
een vertegenwoordiger van de Stichting naar het dorp en bij deze gelegenheid vindt
ook altijd een uitvoerige controle van de lokale boekhouding plaats. Dat is niet omdat
we het comité niet zouden vertrouwen maar wel vanwege het feit dat we ervan
uitgaan dat dergelijke controles de transparantie die we zo hoog in het vaandel
hebben, bespoedigen.
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-

Financieel verslag 2015 Stichting Joy of a Toy

Balans 2015 Stichting Joy of a Toy
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Baten/lasten 2015 Stichting Joy of a Toy
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-

Financieel verslag 2015 Zambiaanse counterparts

Balans 2015 Zambiaanse counterparts
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Baten/lasten 2015 Zambiaanse counterparts
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Toekomstige projecten
In ons Beleidsplan 2014-2018 staan de plannen voor de eerstvolgende jaren. Dat
betekent dat we volgend jaar blijven werken aan de volgende initiatieven:
-

het begeleiden van de weeskinderen om zelfstandig in de maatschappij te gaan
functioneren;
het verder verbeteren van de woonomstandigheden van de weeskinderen, met
name een opknapbeurt voor het weeshuis (inclusief een afscheidingsmuur) en het
verbeteren van het watersysteem;
het opnemen van nieuwe weeskinderen in het weeshuis in samenwerking met het
Welfare Office van de overheid;
het inbedden van het project in de nieuwe overheidsplannen voor de regio;
het bouwen van meer (eenvoudige) woningen voor de leerkrachten;
het uitbreiden van de lodges.

Ons uiteindelijke doel is vanzelfsprekend 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
-

vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking
Zoals hierboven reeds vermeld, blijft het uiteindelijke doel dat de lokale bevolking
in de toekomst ook zonder onze hulp een menswaardig bestaan kan opbouwen.

-

vervolgstudie weeskinderen
We streven er naar om onze weeskinderen een volwaardige plaats in de
maatschappij te bezorgen. In sommige gevallen zal dat betekenen dat zij een
vervolgstudie na de middelbare school zullen gaan volgen. Het vinden van de
benodigde financiering hiervoor blijft een uitdaging voor onze stichting. We
streven naar structurele ondersteuning voor de weeskinderen op dit gebied door
de overheid.

-

accommodatie
De groei van het aantal ambtenaren en leerkrachten in de regio heeft tot een
groot tekort aan woonruimte geleid, ook in Kalwala. We zullen proberen op een
verantwoorde wijze aan de oplossing van dit probleem bij te dragen.

-

maandelijkse donaties
De maandelijkse donaties zijn nog steeds niet geheel toereikend om de kosten
voor het levensonderhoud van de weeskinderen te dekken. We blijven er naar
streven om meer donateurs te werven, zodat dit wel het geval kan zijn.

Hoewel de uitdagingen die hierboven vermeld zijn, dezelfde zijn als vorig jaar,
kunnen we ook constateren dat er op bepaalde gebieden wel vooruitgang geboekt is.
Zo is de zelfstandigheid van de lokale bevolking toegenomen en wordt er meer
initiatief getoond. Natuurlijk kan de communicatie altijd beter, maar ook in dit
leerproces wordt wel degelijk vooruitgang geboekt.
Dit jaar is het ons ook gelukt om de financiering van de studies van de kinderen te
bekostigen, hoewel dat wel om aanzienlijke bedragen gaat. En ook is er weer aan de
infrastructuur gewerkt. Het uitbreiden van het aantal donateurs is minder succesvol
geweest. We hopen nog steeds dat enkele van de tientallen studenten die het project
in de loop der jaren bezocht hebben, donateur willen worden.
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Dankwoord
Verbijstering is het begin van kennis. En wij zijn nog altijd verbijsterd over de
ongelijkheid in de wereld. Er zijn veel te veel kinderen die bij hun geboorte al met een
achterstand aan het leven beginnen. Die ongelijkheid zullen we nooit mogen
accepteren. Als stichting Joy of a Toy zijn we tegelijkertijd verheugd dat er tal van
mensen zijn die ons in dat streven steunen. Met donaties maar ook met hun
betrokkenheid. Empathie is geen luxe, het is een noodzaak. Wij bedanken een ieder
die zich ook dit jaar weer ingezet heeft voor de kinderen in Kalwala. En dan natuurlijk
met name de liefste van al: onze oma Roelevink.
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