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Voorwoord 
 

“Als je het ene uiteinde van de stok oppakt, pak je ook het andere op.” 

(spreekwoord uit Ethiopië) 

 

Soms besef je pas onderweg waar je aan begonnen ben. Als stichting hebben wij in 
het begin van deze eeuw de overgebleven familie van twintig Zambiaanse kinderen 
beloofd dat we voor hen zouden zorgen. Dat blijkt vooral de laatste jaren een enorme 
uitdaging. Het levensonderhoud en de studie van de kinderen wordt steeds duurder. 
Niet in de laatste plaats omdat de kinderen eigenlijk geen kinderen meer zijn, maar 
jong volwassenen. Maar beloofd is beloofd. Ook dit jaar is het weer gelukt om de 
opleidingen van de kinderen te bekostigen met behulp van veel mensen in Nederland 
die deze kinderen in hun hart gesloten hebben. Dit elfde jaarverslag beschrijft de 
activiteiten van het jaar 2019. 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.  

 

Een klas van de Hoge Primary School in Kalwala.. 
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Alle weeskinderen zijn ook dit jaar weer gezond gebleven. Alleen Nkweto heeft met 
gezondheidsproblemen geworsteld. Met de opleiding van de kinderen gaat het ook 
goed. Wel is duidelijk dat er ondanks onze inspanningen een verschil is tussen de 
jongens en meisjes. Alle jongens willen na de middelbare school doorstuderen, maar 
van de meisjes is er een substantieel deel dat er voor kiest om een gezin te gaan 
stichten. In Zambia is het nog steeds de norm dat vrouwen pas voor vol aangezien 
worden als ze kinderen hebben gekregen. In onze westerse optiek niet terecht, maar 
het is een traditie die niet snel zal verdwijnen. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Zo 
volgt Harriet een universitaire studie. We zijn heel trots op de manier waarop ze dat 
doet. 

 

Alle andere initiatieven op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg verlopen ook 
voorspoedig. Waar we vooral blij mee zijn als stichting is het feit dat de 
zelfredzaamheid van de dorpsbevolking toeneemt. Daar leveren de nieuwe visvijvers 
ook een belangrijke bijdrage aan. Dit is een project van de lokale bevolking zelf en dat 
is precies waar we altijd op gehoopt hebben: dat de mensen in Kalwala nieuwe 
manieren vinden om aan de armoede te ontsnappen. Verschillende dorpsbewoners 
hebben fraaie groentetuinen aangelegd en verkopen hun groenten op de lokale markt. 
Ook de verhuur van de lodges zorgen voor wat bescheiden inkomsten, die aangewend 
worden voor de studie van de weeskinderen. 

 

Eén van de lodges in het dorp. 
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Dit jaar is het nieuwe hostel voor de jongens op de middelbare school in gebruik 
genomen. Het functioneert prima. Ook is het watersysteem weer verbeterd zodat het 
ziekenhuis en de scholen over een betrouwbare watervoorziening kunnen beschikken. 
Het meeste geld hiervoor is gedoneerd door onze zusterstichtingen SS&B en SOZ. De 
uitvoering is ter hand genomen door ons plaatselijk comité onder leiding van Kangwa 
Kalwala. Wat de andere infrastructurele projecten betreft, hebben we even pas op de 
plaats gemaakt. Vanwege de hoge studiekosten hebben we als stichting besloten om 
ons voorlopig daarop te concentreren. De PTA’s (Parents Teacher Association) van 
de scholen zamelen wel op bescheiden schaal geld in om klaslokalen bij te bouwen. 
De scholen blijven immers groeien. 

 

De middelbare school in Kalwala 

Wat betreft het bestuur van de stichting in Nederland kunnen we het volgende melden: 
Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ger Limpens is afgetreden als 
penningmeester. En Maria Gloudemans en Mwenya van Kooten zijn toegetreden tot 
het bestuur. Zij hebben met hun jeugdig elan al voor nieuwe impulsen gezorgd. Helaas 
is de voorzitter van de stichting wederom aan het einde van het jaar getroffen door een 
flink hart infarct. Bij de vorige stent-plaatsing in 2018 is er iets fout gegaan. De 
vooruitzichten zijn niet goed. Reizen naar Zambia zal voor hem moeilijk worden.  

Natuurlijk willen we dit voorwoord niet besluiten zonder alle donateurs te bedanken. 
Zonder jullie had de stichting nooit kunnen bereiken wat er tot nu toe gerealiseerd is. 
Dank voor jullie giften en inzet. Het brengt naast geluk ook verbondenheid. Dat kan de 
wereld goed gebruiken. 

 

Het bestuur van Stichting Joy of a Toy 

Arie, Luuk, Maria, Mwenya 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 

 
Kalwala 
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Organisatie van de stichting 

In Nederland 
 
In 2019 heeft er een bestuursverandering plaatsgevonden. Medeoprichter Ger 
Limpens vond de tijd gekomen om het stokje over te dragen. Hij heeft jarenlang de rol 
van penningmeester heel consciëntieus vervuld. Met veel enthousiasme heeft hij zich 
ook vaak gemengd in de discussies over het beleid van de stichting. In 2017 heeft hij 
Kalwala bezocht en kennis gemaakt net de mensen van het plaatselijk comité. Wij 
bedanken hem voor alle inzet gedurende al die jaren. Tegelijkertijd zijn we verheugd 
te melden dat we twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen: Mwenya van 
Kooten en Maria Gloudemans. Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling: 

 Arie van Kooten  voorzitter 

 Luuk Gloudemans  secretaris 

 Mwenya van Kooten penningmeester 

 Hans Jongerius  lid 

 Maria Gloudemans  lid (public relations) 

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 2019 is 
op de volgende data vergaderd: 27/01/2019, 29/04/2019, 13/07/2019 en 6/10/2019. 

 

Ger op bezoek in Kalwala 

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 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 drie leden: 
 
Arie van Kooten:   director (maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur) 
Emmanuel Ngandu:  coordinator/treasurer 
Kangwa Kalwala:   secretary/supervisor 
Jonas Mwaba:   member 
 
 
Helaas heeft  Charity Kalwala het bestuur verlaten vanwege een wel heel droevige 
reden. Haar zoon Mwamba is op tragische wijze om het leven gekomen, en zij heeft 
tijd nodig om dat te kunnen verwerken. 
Mwamba deed ook vaak klussen voor het project en we hebben hem leren kennen als 
een vrolijke en oprechte en hardwerkende jongen. We zullen Charity zoveel mogelijk 
steunen in deze moeilijke tijd. 
 

                                       
Mwamba 
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Externe contacten 
 
- Website en nieuwsbrieven  
De website is ook in 2019 weer een aantal keren aangepast door onze vaste 
webmaster Let Spek. Ook is er een agenda met fonds wervende activiteiten op de 
website geplaatst. Er is in 2019 ook een nieuwsbrief verschenen. Het plan is om in 
2020 in ieder geval weer twee nieuwsbrieven te publiceren. 

 
- School Support and Beyond en SOZ 
De samenwerking met deze twee stichtingen is ook in 2019 goed verlopen. De aanleg 
van een betrouwbaar watersysteem is daar het meest sprekende voorbeeld van. SS&B 
sponsort ook een aantal talenten uit het dorp bij hun studie tot verpleegster. Wij 
verwachten ook in de toekomst te blijven samenwerken. De voorzitter van SOZ, Chris 
Hendriks, heeft Kalwala vaak bezocht samen met Arie van Kooten. Het is dus 
denkbaar dat hij ook in de toekomst het dorp fysiek zal blijven bezoeken en ons op die 
manier kan informeren over de situatie ter plaatse. 

-     Zambiaanse overheid 
De opbouw van Chinsali als hoofdstad van de provincie gaat traag maar gestaag. Het 
zorgt er in ieder geval wel voor dat de mensen uit Kalwala die op de scholen 
vaardigheden aangeleerd hebben direct aan de slag kunnen. Vooral de bouw van het 
nieuwe provinciale ziekenhuis heeft voor werkgelegenheid gezorgd. Maar ook in 
Chinsali zelf wordt volop gebouwd. 
 

Chinsali 
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De lokale overheid werkt goed samen met het weeshuis. Er worden in het weeshuis 
tijdelijk kinderen ondergebracht waarvoor elders bij familie wegens omstandigheden 
geen plek meer is. Die worden dan een tijd liefdevol verzorgd totdat er familieleden 
opgespoord zijn om de opvoeding voort te zetten. Wat wel een punt van aandacht is, 
is het feit dat het Welfare-office voor dit soort gevallen wel financiële steun toezegt, 
maar dat dat altijd helaas bij een toezegging blijft. We hopen nog steeds op een 
structurele financiële bijdrage van de overheid om het weeshuis te ondersteunen, dat 
zou de ideale manier zijn om ook dit gedeelte van het project in te bedden in de lokale 
structuren zodat de duurzaamheid gewaarborgd is.  

Zoals al eerder opgemerkt hopen we dat de persoonlijke contacten met de mensen in 
Zambia blijven bestaan. Maar aangezien de voorzitter waarschijnlijk niet meer naar 
Zambia kan reizen zal dat moeilijker worden. In Zambia is het ook gebruikelijk om 
mensen vaak over te plaatsen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de directeuren van de 
scholen in Kalwala gemiddeld zo’n twee tot drie jaar actief hun functie vervullen. En 
dat er daarna weer nieuwe mensen aantreden. We zullen dus een manier moeten 
vinden om het contact goed te blijven onderhouden. Voorlopig heeft de vrouw van de 
voorzitter die taak op zich genomen door zoveel mogelijk telefonisch contact te 
onderhouden. We hopen dat in de toekomst de jongere bestuursleden het project 
zullen kunnen bezoeken. 

 

Contact 

 

 
 



Joy of a Toy jaarverslag 2019 pagina 10 
 

Activiteiten en resultaten in 2019 

Weeskinderen 
 

 

Ger en Chansa bij de Kenneth Kaunda Secondary kostschool  

 

Alle weeskinderen zijn redelijk gezond gebleven. Alleen Nkweto heeft nog enige 
maanden last gehad van onder andere malaria verschijnselen. Gelukkig gaat het nu 
weer beter met hem. De kinderen die op een kostschool of aan een universiteit 
studeren komen in de vakanties allemaal terug naar het weeshuis. Ze zien elkaar echt 
als familie en dat doet ons goed. Ze zijn nu zo groot dat ze alle huishoudelijke taken 
zelf kunnen uitvoeren. En dat doen ze met verve. Een maaltijd bereiden kost in Zambia 
nu eenmaal wat meer moeite dan in Nederland.  

De studie resultaten zijn ook goed, vooral die van Harriet en Lemmy die hard aan de 
weg timmeren op de universiteit in Southern Province. Gelukkig kan het plaatselijk 
comité ook steeds meer meehelpen om de studiekosten te betalen, zodat het erop lijkt 
dat het ons gaat lukken om elk kind de kansen te geven die het verdient. We zijn trots 
op hen. 
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Educatie 
 
De scholen blijven het goed doen. De examen resultaten zijn goed en de docenten en 
studenten zijn over het algemeen zeer te spreken over de sfeer op de scholen. Wel 
zijn er veel personeelswisselingen, maar dat is inherent aan het Zambiaanse 
overheidsbeleid. Als je het als leraar goed doet, word je vaak overgeplaatst naar een 
school in een wat grotere stad. Als ze minder tevreden over je zijn, krijg je een transfer 
naar een school in de rurale gebieden. Het is wel goed om vast te stellen dat sommige 
docenten in Kalwala een overgang naar een grotere stad aan zich voorbij laten gaan, 
omdat ze het naar hun zin hebben. Anderen vinden het toch wel fijn om in een 
stedelijke omgeving te gaan wonen. Het is zelfs een groot probleem aan het worden 
in Zambia: de trek naar de grote stad en met name naar Lusaka. De hoofdstad barst 
bijna uit zijn voegen en het aantal krottenwijken blijft groeien. 

De middelbare school heeft met eigen middelen twee lokalen gebouwd en deze zijn in 
2019 in gebruik genomen. In de toekomst zijn er waarschijnlijk nog wel meer lokalen 
en vooral hostels (slaapzalen) nodig. De middelbare school wil ook graag een 
permanent science-laboratorium bouwen, maar dat is een kostbare aangelegenheid.  

 

 

Wiskunde-les op de middelbare school.. 
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Gezondheidzorg 
 
De staf van de kliniek is enorm uitgebreid. De verpleegsters leveren heel goed werk 
voor de gehele regio. Een Zambiaanse verpleegster heeft gemiddeld veel meer 
verantwoordelijkheden dan een verpleegster in Nederland. Vanwege het tekort aan 
artsen is hun rol cruciaal in klinieken zoals de Janarie clinic in Kalwala. Ze stellen 
zelfstandig de diagnose en schrijven ook zelf medicijnen voor. De gemeenschap is hen 
er dankbaar voor. Aan het eind van 2019 is het moderne provinciale ziekenhuis 
geopend. De samenwerking met de kliniek verloopt goed. 

Ook speelt de kliniek een goede rol in het voorlichten van de bevolking. Zo hebben ze 
samen met de Nederlandse studenten gewerkt aan een campagne om de omgeving 
schoon te houden van afval. Dat is essentieel voor de hygiëne en dus ook de 
gezondheid in het dorp. 

 

Een schone omgeving. 

Infrastructuur 
 

Naast de visvijvers hebben we dit jaar geen verdere infrastructuur ontwikkeld. Wel is 
het watersysteem nog verder uitgebreid. We hebben besloten niet op de beloftes van 
de regering te wachten, maar zelf voor schoon water te zorgen. Water is echt 
essentieel om een goede gezondheid na te kunnen streven. Verdere bouwplannen 
zullen vooral afhangen van de ontwikkeling van alle scholen en de daarbij horende 
vraag naar verdere voorzieningen. Ook hopen we nog steeds dat de regering zal 
bijdragen aan de uitbreiding van de school. De scholen zelf doen in ieder geval wel 
hun best door de ouders te betrekken bij het bouwen van extra klaslokalen.  
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Financiën 
 

Analyse van de financiële situatie 
 

Met de komst van de twee nieuwe bestuursleden zijn er ook nieuwe ideeën over de 
fondswerving en andere financiële aspecten gelanceerd. De nieuwe penningmeester 
is door de vertrekkende penningmeester op voortreffelijke wijze ingewerkt. Daarna 
heeft hij een analyse gemaakt van de financiële situatie met input van de overige 
bestuursleden: Bij de stichting is er een betrouwbare en transparante financiële 
huishouding. Aangezien het een kleinschalige stichting is, kan er gegarandeerd 
worden dat er geen organisatiekosten zijn. Elke gegeven euro wordt voor de volle 
honderd procent aangewend voor de verbetering van de leefomstandigheden van de 
Zambiaanse kinderen. De leden van de stichting betalen hun eigen reiskosten en 
doneren zelf ook geld. Het financiële overzicht van de bestedingen is vanzelfsprekend 
openbaar. 
 
De grootste financiële uitdaging voor de stichting wordt gevormd door de zeer hoge 
studiekosten van de weeskinderen. Tot nu toe waren de gemiddelde maandelijkse 
inkomsten van de stichting genoeg om voor het levensonderhoud van de 
weeskinderen te kunnen zorgen. Maar nu de meeste de leeftijd hebben bereikt dat ze 
naar het tertiair onderwijs kunnen doorstromen, rijzen de kosten de pan uit. Hoewel 
het gemiddelde inkomen en de levensstandaard in Zambia veel lager zijn dan in 
Nederland, zijn de studiekosten voor een hogeschool of Universiteit ongeveer 
hetzelfde als hier, ruim tweeduizend euro per jaar. Dat betekent vanzelfsprekend dat 
studeren iets is voor de rijke elite. Met een gemiddeld inkomen kan een Zambiaan zijn 
kind niet laten studeren. Het is al voorgekomen dat ouders hun huis moeten verkopen 
om voor hun dochter een opleiding tot verpleegkundige te kunnen financieren. Een 
onwenselijke situatie die we als stichting helaas niet op korte termijn kunnen 
veranderen. 
 

 
Verpleegsters in opleiding. 
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Doordat we in 2019 afgezien hebben van het bouwen van nieuwe infrastructuur, is het 
ons gelukt om alle studiegelden te voldoen. Het netto resultaat is dat we een 
bescheiden positief bedrijfsresultaat geboekt hebben van 338,05 euro. Dat is een 
positieve trendbreuk met de voorgaande jaren, waarin het resultaat fors negatief was. 
Ook in 2020 zullen we geen nieuwe bouwplannen aanpakken. Aangezien het lokale 
Zambiaanse comité steeds meer gaat bijdragen hopen we dat de gelden voldoende 
blijken te zijn om alle weeskinderen hun opleidingen te laten vervolgen. 
 
 
Verder zijn er de volgende opvallende factoren: 
 

- Nog niet alle donateurs maken gebruik van de mogelijkheid om hun bijdrage als 
periodieke gift aan te merken. In dat geval kan je de gift van je belasting 
aftrekken zonder dat daar de gebruikelijke drempel voor geldt. 
 

- Er zijn veel incidentele giften. Deze giften zijn natuurlijk van harte welkom, maar 
omdat ze niet op maandelijkse basis plaatsvinden is het lastig om ze in een 
meer-jaren beleid in te passen. Het zou ook goed zijn om nog meer donateurs 
te werven die een vast bedrag per maand overmaken. Het plannen van 
financiële uitgaven wordt dan gemakkelijker. 

 
- De meeste donateurs komen uit de naaste kring van de voorzitter. Meer 

diversificatie zou welkom zijn. Dat zou de financiële huishouding minder 
afhankelijk maken van de invulling van het voorzitterschap. Het vergroten van 
de naamsbekendheid van de stichting kan een manier zijn om dit te 
bewerkstelligen.  

 
- De inzameling acties zijn vaak spontane aangelegenheden. Ook hier geldt weer 

dat het moeilijk is om zulke acties  structureel op te nemen in een meer-jaren 
beleid. 

 
- In Zambia zelf worden nog te weinig gelden gegenereerd voor uitvoering van 

alle project activiteiten. 
 

- Er worden op dit moment weinig acties uitgevoerd die een constante stroom 
van inkomsten opleveren. Een B&B in Limburg draagt een percentage af van 
de inkomsten van de verhuur van kamers. En een particulier die zijn vakantie 
huis in Italië verhuurt laat elke gast vijf euro extra betalen voor Joy of a Toy. Het 
zou goed zijn om meer van dit soort acties te genereren. 

 
- Bij het inzamelen wordt geen gebruik gemaakt van de social media. Er is wel 

een facebook account en een website. Maar deze worden alleen gebruikt voor 
informatie voorziening. Wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat de 
originele bestuursleden van een oudere generatie zijn. Nu dat het bestuur 
verjongd is, zullen de social media bij het inzamelen ongetwijfeld meer ingezet 
gaan worden. 
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Op basis van de analyse is de volgende strategie voor 2019 (en verder) ontwikkeld. 
 

 Werving van vaste donateurs die een maandelijks bedrag doneren. De 
bedoeling is om in de komende tijd meer informatie te verschaffen. Als mensen 
op de mogelijkheid gewezen worden om vaste regelmatige donaties te doen die 
aftrekbaar zijn van de belasting, kan dat nieuwe donateurs opleveren. Ook bij 
elke actie zal benadrukt worden dat wij eigenlijk liever hebben dat iemand 5 
euro per maand doneert dan een eenmalig groot bedrag.  

 
 Vergroten van de naamsbekendheid van de stichting door gebruikmaking van 

de sociale media. Meer dan voorheen zal de stichting social media gebruiken 
om naamsbekendheid te genereren. Ook de folders zullen op meer plaatsen 
verspreid gaan worden.  

 
 Joy of a toy gaat verschillende acties organiseren die elk jaar terug zullen keren. 

De kalender voor 2019-2020 was als volgt vastgesteld: 
o 21 sept. 2019 Joy of a Toy auto-speurtocht door t Groene Hart  

o 16 nov. 2019  Joy of a Toy-Diner  

o 25 april 2020  Kalwala Classic Fietstocht  

o Juli 2020  EK-toto (In 2021 de Tour de France-toto) 
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De deelnemers aan de autospeurtocht hebben ontzettend genoten. Het was 

een heel gezellige dag en zeker voor herhaling vatbaar. Helaas kon het 

geplande Joy of a Toy diner geen doorgang vinden, omdat op dat moment de 

voorzitter weer een hart infarct doorgemaakt had met een ziekenhuisopname 

tot gevolg. 

 

 Het stimuleren van economische activiteiten in Zambia zelf. In 2019 is een begin 

gemaakt met de reeds genoemde visvijvers. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste vissen zijn uitgezet! 

 
Andere initiatieven worden in de nabije toekomst uitgewerkt, zoals het 
vervaardigen en verkopen van mango jam door de vrouwenclub en het verhuren 
van de eenvoudige lodges aan backpacker toeristen. Voor dit laatste initiatief is 
er contact geweest met reisorganisaties die reizen organiseren in  Zambia. Voor 
toeristen is dit een uitgelezen mogelijkheid om het echte Afrika te leren kennen.  

 
 

 Aan al deze acties zal veel aandacht besteed worden door effectief gebruik te 
maken van de social media. In 2019 zijn de events op facebook aangekondigd 
zijn  mensen ook via facebook en andere websites uitgenodigd om aan deze 
acties mee te doen. 

 

Donoren 
 
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 2019 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 
 

Met het aantreden van de nieuwe penningmeester heeft het bestuur een kleine 
aanpassing omtrent de financiële verslaglegging doorgevoerd. Er is voor gekozen om 
de resultatenrekening en de balans van het Zambiaanse comité niet meer in dit verslag 
op te nemen. Dit besluit doet ons inziens recht aan het feit dat het Zambiaanse comité 
steeds meer zelfstandig gaat opereren. Zij vallen als stichting onder de Zambiaanse 
wetgeving en leggen ook verantwoording af aan de lokale autoriteiten aldaar. 
Vanzelfsprekend geven we wel in hoofdlijnen aan voor welk doel  het ontvangen geld 
door het Zambiaanse comité gebruikt wordt.  

.  

Enkele kanttekeningen bij de financiële verslaglegging 
 

 In 2019 zien we een groei aan de inkomstenkant. Dit is vooral te danken aan een 
aantal forse donaties van particulieren. Natuurlijk verheugt ons dat en we hopen op 
eenzelfde resultaat in 2020. 

 Zoals reeds gemeld is het resultaat beter dan de voorafgaande jaren. Dit komt 
voornamelijk doordat we afgezien hebben van nieuwe projecten op het gebied van 
infrastructuur. 

 We hebben de bestemmingsreserve  voor het KCC-budget aangepast aan de 
actuele situatie. Die bestemmingsreserve is 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. 
Aangezien we in 2019 steeds 600 euro per maand overgemaakt hebben, hebben 
we de bestemmingsreserve op 24 x 600 euro = 14 400 euro gesteld.  

 Dit jaar hebben we geen kosten gemaakt voor de nieuwsbrief, omdat we hem 
voornamelijk digitaal verstuurd hebben. 

 De overheadkosten (332,97 euro = ongeveer 1%) bestaan dit jaar alleen uit de 
bankkosten voor de rekeningen. Deze zijn helaas niet te vermijden.  
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Financieel verslag 2018 Stichting Joy of a Toy 
 

Balans 2019 

 

 

 

Stichting Joy of a Toy KvK nr. 24446906

Balans per 31 december 2019

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa Eigen vermogen

Materiele vaste activa -€               -€               Algemene reserve 2.597,19€     -€ 140,86

Best. reserve KCC-budget 14.400,00€   16.800,00€   

Vlottende activa 16.997,19€     € 16.659,14

Vorderingen -€               -€               

Liquide middelen Kortlopende schulden -€               -€               

Kas -€              -€               

ING lop. Rek. 7.299,74€     5.221,82€     

ABN-AMRO best. Rek. 54,45€          202,32€         

ABN-AMRO spaarrek. 9.643,00€     11.235,00€   

16.997,19€   16.659,14€   

Totaal 16.997,19€   16.659,14€   Totaal 16.997,19€     € 16.659,14

Toelichting verloop van het eigen vermogen

Stand Toevoeging aan Resultaat 2019 Stand

31 dec. 2018 best. reserves 31 dec. 2019

Algemene reserve -€ 140,86 € 2.738,05 € 2.597,19

Bestemmingsreserve KCC € 16.800,00 -€ 2.400,00 € 14.400,00

€ 16.659,14 -€ 2.400,00 € 2.738,05 € 16.997,19

Baten/lasten 2019 Stichting Joy of a Toy

Stichting Joy of a Toy KvK nr. 24446906

Resultatenrekening over 2019

Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2018

Baten

Giften 23.535,00€               18.778,84€              

3e geldentransport -€                          2.450,00€                

Totaal baten 23.535,00€    21.228,84€    

Lasten

nieuwsbrieven -€                          323,15€                    

overhead 332,95€                    572,51€                    

transactiekosten NL-Zambia 172,00€                    150,50€                    

rek. Committee Kalwala 22.692,00€               23.250,00€              

3e  geldentransport -€                          2.450,00€                

rek. bouwondernemer Zambia -€                          5.000,00€                

Totaal lasten 23.196,95€     31.746,16€     

Bedrijfsresultaat € 338,05 -€ 10.517,32
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Besteding gelden 2019 Zambiaanse counterparts 
 

 
 
 
 

 

Kalwala Secondary School 

 

 

Overboekingen naar Kalwala Community Centre 2019

Datum Bedrag Bestemming

21-2-2019 € 1.950,00 Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten

7-3-2019 € 4.700,00 Studiekosten weeskinderen

15-5-2019 € 1.950,00 Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten

14-6-2019 € 1.200,00 Studiekosten Sampa, Mundu en Chansa

11-7-2019 € 4.250,00 Studiekosten weeskinderen

8-8-2019 € 1.950,00 Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten

9-9-2019 € 1.200,00 Studiekosten Sampa, Mundu en Chansa

8-11-2019 € 1.950,00 Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten

8-11-2019 € 3.592,00 Studiekosten weeskinderen

Totaal € 22.742,00

Totaal aan studiekosten: € 14.942,00

Totaal levensonderhoud en projectkosten: € 7.800,00
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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 blijven 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. 

 

 
 

Girls-hostel bij de secondary school 
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Uitdagingen 
 
Voor 2020 hebben vooral de volgende zaken onze aandacht: 

- Financiering vervolgstudie weeskinderen 
Ook in 2020 zal het weer een uitdaging zijn om de kinderen te laten studeren. 
Gelukkig hebben we een aantal trouwe donateurs die de studie van de kinderen 
belangrijk vindt en daar regelmatig een bedrag voor beschikbaar stelt. Ook 
zullen we proberen een aantal jaarlijkse fonds-wervende activiteiten te 
organiseren om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. In de agenda op 
de website zullen deze van tevoren aangekondigd worden. 
 

- Ondersteuning bestuursstructuur van Kalwala Community Centre 
In 2020 zal het Zambiaanse bestuur van Kalwala Community Centre weer 
verdere stappen maken om de zelfstandigheid van het project te waarborgen. 
Daarvoor is een sterke bestuursstructuur noodzakelijk. Als stichting zullen we 
hen daarin zo goed mogelijk adviseren. Naar verwachting zullen er ook nieuwe 
bestuursleden toetreden om de expertise binnen het Zambiaanse bestuur te 
vergroten. Dat is des te belangrijker omdat we er naar streven het project binnen 
niet a te lange tijd in zijn geheel door het Zambiaanse comité te laten uitvoeren. 
 

- Diversificatie van de economische activiteiten in Kalwala 
Naast de gerealiseerde visvijvers is het noodzakelijk andere commerciële 
activiteiten in Kalwala te ontplooien om de armoede efficiënt te kunnen 
bestrijden. Er zijn plannen om op iets grotere schaal wilde honing te gaan 
verzamelen. Die honing zou in Europa verkocht kunnen worden. De eerste 
contacten daarvoor zijn inmiddels gelegd. 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. 
 

- Promoten van de lodges. 
Een andere bron van inkomsten komt uit de verhuur van de eenvoudige lodges. 
Momenteel worden die voornamelijk gebruikt om de studenten uit Nederland te 
huisvesten. Maar in 2020 zullen we proberen om de lodges actief in Nederland 
te promoten voor mensen die met het authentieke Afrika kennis willen maken. 

Naast deze uitdagingen blijven we vanzelfsprekend ook aandacht schenken aan alle 
andere lopende initiatieven. 

 

De lodges 
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Dankwoord 
 
Er is een gezegde uit India dat als volgt luidt: 
 
Beter dan de onwetenden zijn zij die boeken lezen; 
beter dan dezen zijn zij die het gelezene onthouden; 
beter dan dezen zijn zij die het gelezene begrijpen; 
beter dan dezen zij die aan het werk gaan 
 

 

En dat is precies wat de bevolking van Kalwala gedaan heeft. Ze zijn aan het werk 
gegaan. De stichting is trots op hen en op eenieder die hen daarbij al die jaren 
gesteund heeft. Samen hebben we dat mogelijk gemaakt. Alleen samen heeft het 
leven waarde. Het echte geluk bestaat niet uit een nieuwe sportwagen of een luxueuze 
villa. Geluk vind je als je je verbonden voelt met anderen. Geluk is de glimlach van een 
jonge vrouw die de kans gekregen heeft om voor zich zelf te zorgen. Wij zijn niet alleen 
samen met onze familie, met onze vrienden en kennissen. We zijn samen met 
iedereen op deze wereld. Er is geen andere aarde dan deze ene waar we met zijn 
allen op wonen. We zijn allemaal familie.  

We willen al onze donateurs bedanken dat ze zich thuis voelen bij die familie. Die 
glimlach is ook voor jullie bedoeld. We hopen dat jullie daar, net als wij, gelukkig van 
worden. 

 


