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Voorwoord

Patiënten van de Janarie kliniek

Dit is het achtste jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de
activiteiten van het jaar 2016. 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.
Het jaar 2016 stond vooral in het teken van de weg naar zelfstandigheid. Zoals we al
vaker gezegd hebben, is ons uiteindelijk doel dat de plattelandsbevolking van
Zambia zelfredzaam wordt. De mensen in Kalwala zetten ook inderdaad stappen in
die richting. De meeste weeskinderen zijn nu jongvolwassenen die hun plek in de
maatschappij gaan innemen. Als stichting zijn we trots op de mensen in Nederland
die dit mogelijk gemaakt hebben. Aan het begin van dit project vroegen veel mensen
zich af of deze opzet kans van slagen had. We hebben met zijn allen bewezen dat
het kan. Kinderen op weg helpen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Zij
hebben nu een eerlijke kans doordat de basisbehoeften gewaarborgd zijn. Voedsel,
onderdak, gezondheidszorg en scholing. De weeskinderen, maar ook de honderden
leerlingen op de scholen in Kalwala, zullen die steun hun leven lang niet vergeten.
De weeskinderen zijn ook dit jaar gezond gebleven. Op school doen ze goed hun
best en Harriet en Lemmy hebben zich gekwalificeerd om volgend jaar naar het
hoger onderwijs door te stromen. Er zijn lodges en docentenhuizen gebouwd en de
school heeft er een prachtige slaapzaal bij gekregen voor de meisjes die van te ver
komen om elke dag naar huis te lopen. Het project krijgt ook steeds meer landelijke
aandacht. Zo is in april de dochter van de president op bezoek geweest. Zij heeft
schoenen gedoneerd voor alle kwetsbare kinderen in de omgeving.
De scholen blijven groeien en hebben dringend behoefte aan meer klaslokalen. Ook
de kliniek trekt steeds meer patiënten en de samenwerking met het ministerie van
gezondheid verloopt voorspoedig. Het lunchproject van onze zusterorganisatie is nog
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steeds niet voltooid. Volgend jaar zal onze coördinator zich inspannen om dat project
af te ronden zodat alle kinderen een warme maaltijd op school kunnen krijgen.
In Nederland heeft de Rotary Brielle Voorne-Putten Europoort een dictee
georganiseerd om ons te ondersteunen. De opbrengst bedroeg 21 000 euro en is
gebruikt om stafhuizen te bouwen en om de slaapzalen van de weeskinderen te
renoveren. De huur van de huizen wordt gebruikt voor het levensonderhoud van de
weeskinderen. We zijn de Rotary veel dank verschuldigd voor deze mooie actie.
Onze dank gaat vanzelfsprekend ook uit naar alle anderen die een steentje hebben
bijgedragen aan de inspanningen van onze stichting.

Twee nieuwe docentenhuizen

Nieuwe bedden en kasten
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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.
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Organisatie van de stichting
-

In Nederland

Het stichtingsbestuur is in 2016 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 2016 is op de volgende data vergaderd: 20/03/2016, 26/06/2016 en 09/10/2016 en
11/12/2016.

-

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
- Jonas Mwaba:
member
- Charity Kalwala:
member

Het Zambiaanse bestuur steekt de handen uit de mouwen
Joy of a Toy jaarverslag 2016
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-

Externe contacten

- Website en nieuwsbrieven.
De website is ook in 2016 weer een aantal keren aangepast door onze vaste
webmaster Let Spek. De indeling is verbeterd. We krijgen reacties van mensen die
ons via het internet gevonden hebben onder meer over eventuele stageplekken. Er
zijn in 2016 twee nieuwsbrieven gepubliceerd en verspreid. Nummer 21 zag in juli het
daglicht en nummer 22 in december. In die laatste stonden vooral de activiteiten die
Arie als voorzitter tijdens zijn bezoek aan Zambia in augustus begeleid had.
- School Support and Beyond en Stichting Onderwijs Zambia
Dit jaar hebben de genoemde stichtingen besloten om de hulp in te schakelen
onze plaatselijke aannemer. Dat heeft tot betere resultaten geleid. Zo is er
prachtige slaapzaal voor de meisjes van de middelbare school gebouwd.
gebouw heeft lovende kritieken ontvangen onder andere van het ministerie
onderwijs.
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Zambiaanse overheid

De District Commissioner

De Provincial Minister

In juli/augustus heeft Arie, als voorzitter van de stichting, het project bezocht. Hij
heeft de banden met de Zambiaanse overheid aangehaald. We krijgen veel support
van de Provincial Minister, de District Commissioner, de Provincial Education officer
en het ministerie van gezondheidszorg. Er zijn goede afspraken gemaakt over de
inzet van de verschillende ministeries. Ook met de
Chief onderhouden we goede contacten, hetgeen
van belang is bij het veiligstellen van het
grondgebied
waarop
de
verschillende
componenten van ons project gevestigd zijn. Een
punt van aandacht blijft de samenwerking met het
Welfare Office in Chinsali. In juli van dit jaar is het
weeshuis bezocht door vertegenwoordigers van
Unicef. Zij voerden een zogenoemde baseline
studie uit naar de omstandigheden in weeshuizen
in Zambia. In Muchinga Province zijn er 4
weeshuizen waarbij die van ons op alle punten het
beste scoorde. Ondanks dit rapport is de
medewerking van het Welfare Office minimaal. In
plaats van ons te ondersteunen, komt men met
Bezoek van Unicef
steeds strengere eisen voor het weeshuis. In het
belang van de kinderen proberen we ze goed
mogelijk met het Welfare Office samen te werken,
maar dat is niet gemakkelijk. Zo is tot op heden nog niets definitief bekend wat betreft
eventuele beurzen voor onze kinderen hoewel er van onze kant uit aan alle formele
eisen in dit verband is voldaan. Onnodig te zeggen dat dit onderwerp dan ook een
van de uitdagingen voor de komende periode is voor onze stichting.
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Activiteiten en resultaten in 2016

-

Weeskinderen

De weeskinderen zijn allemaal gezond. Ze doen goed hun best op school en halen
goede resultaten. Abiston Nkweto is bezig aan zijn universitaire studie om
wiskundeleraar te worden. Zoals vermeld, proberen Harriet en Lemmy in zijn
voetsporen te treden. Ook de twee kleinste weeskinderen ‘little’ Harriet en Thomas
hebben het goed naar hun zin. Zij zijn goed opgevangen door de anderen. Esther
heeft op het einde van het jaar het weeshuis verlaten om een gezin te gaan stichten.
De Rotary Brielle Voorne-Putten Europoort heeft geld beschikbaar gesteld om de
slaapzalen van de weeskinderen te renoveren en daar waren de kinderen heel blij
mee. Er zijn nieuwe matrassen en bedden aangeschaft. En ieder kind heeft zijn
eigen opbergkast gekregen. De kinderen hebben zelf meegeholpen om die kasten te
bouwen. De onderlinge verbondenheid is groot. Kortom, de kinderen zijn gelukkig.

Het voetbalteam van de weeskinderen
Joy of a Toy jaarverslag 2016
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-

Educatie

De scholen blijven groeien. De rol van het ministerie van onderwijs is opvallend. We
hebben zeer regelmatig contact over de plannen om de scholen een regionale
functie te laten vervullen. Tot nu toe heeft het ministerie echter nog geen bijdrage
geleverd aan de infrastructuur. Wel stuurt men bij elke uitbreiding van het
leerlingenaantal nieuwe docenten naar Kalwala. Dit jaar hebben we met steun van
de Rotary Brielle Voorne-Putten Europoort weer
twee nieuwe huizen kunnen bouwen voor de
docenten. Onze zusterstichting SOZ (Stichting
Onderwijs Zambia) heeft met behulp van onze
plaatselijke aannemer een prachtige slaapzaal
neergezet. En ook is er een begin gemaakt om het
lunchproject af te ronden. De schoolkinderen
hebben het zeer naar hun zin en de resultaten zijn
goed. Ook de steun van de Nederlandse
studenten die de school bezoeken in het kader
van hun studieprogramma wordt op prijs gesteld.
Wel is er een groot gebrek aan klaslokalen.
Momenteel worden er ook andere gebouwen
gebruikt (onder andere de keuken) om les in te
geven. In 2017 zullen we proberen extra
klaslokalen neer te zetten.
Leerlingen van de lagere school
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-

Gezondheidzorg

In juli 2017 kon Arie met eigen ogen zien welke belangrijke functie de medische
kliniek vervult toen in zijn aanwezigheid alle baby’s uit de omgeving onderzocht
werden. Alles wordt goed geregistreerd. De administratie is zo uitgebreid dat we in
de toekomst wellicht moeten
overwegen om daar een
computer voor in te zetten. Het
verzorgingsgebied
van
de
kliniek omvat immers 11
dorpen. Het ministerie van
gezondheidszorg heeft de wens
uitgesproken om de kliniek te
verplaatsen naar een plek die
wat verder af staat van de
school. Op dit moment zouden
patiënten hinder ondervinden
van de leerlingen. Hoewel we
begrip hebben voor deze wens
gaat
dat
onze
financiële
middelen momenteel ver te
boven. In de toekomst valt
wellicht
een
soort
“herverkaveling” te overwegen.
Hierbij zou de kliniek dan
omgebouwd kunnen worden tot
een verzameling klaslokalen.
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-

Infrastructuur

Nadat vorig jaar het weeshuis opgeknapt was, was dit jaar de inrichting van de
slaapzalen aan de beurt. Dat is gebeurd met het geld dat de Rotary Brielle VoornePutten Europoort met haar Groot Dictee opgehaald heeft. Met datzelfde bedrag is de
bouw van twee eenvoudige docentenhuizen gefinancierd. Dat helpt om de grote
woningnood onder docenten enigszins te lenigen. Daarnaast heeft het comité ter
plaatse met de huuropbrengsten zelf ook twee lodges gebouwd. Niet alleen de
Nederlandse studenten maken daar gebruik van, maar ook andere bezoekers.
Natuurlijk worden die opbrengsten weer voor het project ingezet.
We noemen hier nogmaals de fraaie slaapzaal voor de leerlingen van de middelbare
school. Het gebouw biedt plaats aan 32 meiden die heel ver van de school wonen.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook zo’n slaapzaal voor de jongens
gebouwd wordt. De slaapzaal heeft een apart sanitair blok met douches en wc’s. De
meiden zijn er dolgelukkig mee.
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-

Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2016

Twee nieuwe docentenhuizen
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Financiën
-

Fondsenwerving

Ook in 2016 hebben we weer enkele nieuwe donateurs mogen begroeten. Niet
iedereen van deze nieuwe donateurs (van harte welkom uiteraard!) is bij ons,
stichtingsbestuur van Joy of a Toy, bekend. Soms is dan ook onduidelijk hoe mensen
ertoe gekomen zijn om onze stichting financieel een warm hart toe te dragen.
Meestal is dat wel helder: het verhaal dat met name Arie ergens verteld heeft over
ons project heeft weer wervend gewerkt. We zijn uiteraard erg blij met elke donatie
en doen ons best via website, facebook en onze papieren en digitale nieuwsbrieven
onze oude en nieuwe donateurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in
Kalwala Village.
-

Donoren

In 2016 waren er ruim 60 donoren. Dat wil zeggen: er kwamen donaties van ruim 60
verschillende rekeningnummers. Het aantal donateurs is groter geweest omdat er
ook nogal wat overmakingen afkomstig waren van gemeenschappelijke initiatieven
waardoor er bij één donatie dus diverse mensen betrokken waren. In totaal mochten
we in 2016 ongeveer 360 verschillende giften in ontvangst nemen waarvan een
aantal afkomstig was van onze 'vaste' donateurs. In 2016 waren er 42 donateurs die
we tot deze categorie mogen rekenen. Met die vaste donaties kunnen we nog steeds
redelijk goed in de 'vaste lasten' van de projecten in Zambia voorzien. Alle donateurs
danken we ook dit jaar weer voor het in ons gestelde vertrouwen. Behalve
particuliere donoren waren er in 2016 ook weer enkele organisaties/instanties/clubs
waarvan we giften mochten ontvangen: die zijn in de hierboven vermelde transacties
overigens meegeteld. 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 de begrafenis van onze beschermvrouwe in het najaar van 2015
leidde in 2016 alsnog tot een enkele gift ten gunste van Joy of a Toy.
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. 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 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 alle donateurs 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 wordt, 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 2016 Stichting Joy of a Toy

Balans 2016 Stichting Joy of a Toy
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Baten/lasten 2016 Stichting Joy of a Toy
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-

Financieel verslag 2016 Zambiaanse counterparts

Balans 2016 Zambiaanse counterparts
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Baten/lasten 2016 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 vooral werken aan de volgende initiatieven:
-

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;
het bouwen van meer klaslokalen voor de scholen;
het bouwen van slaapzalen voor de schoolkinderen die van ver komen;
het bouwen van meer (eenvoudige) woningen voor de leerkrachten;
het uitbreiden van de lodges;
het initiëren van economische activiteiten voor de lokale bevolking.

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.

De nieuwe lodge die het comité gebouwd heeft
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Uitdagingen
Voor 2017 hebben vooral de volgende zaken onze aandacht:
-

financiering vervolgstudie weeskinderen
We zijn zeer geschrokken van de torenhoge kosten van de vervolgstudies van de
weeskinderen. Voor een land als Zambia is dit geen goede ontwikkeling. Als
deze trend zich doorzet, zou dat betekenen dat studeren alleen weggelegd is
voor de mensen met geld. We zullen proberen om voor dit probleem een
oplossing te zoeken. Deels door geld in te zamelen, maar zeker ook door te
overleggen met de Zambiaanse overheid over de mogelijkheid om de kinderen te
ondersteunen met beurzen.

-

klaslokalen
Als een project succesvol is, brengt dat vaak weer nieuwe uitdagingen met zich
mee. Er zijn nu zoveel leerlingen dat zowel de lagere als de middelbare school
dringend behoefte heeft aan nieuwe klaslokalen. In 2017 zullen we ons inzetten
om de scholen daarbij te ondersteunen. De middelbare school heeft daarnaast
ook behoefte aan meer slaapzalen voor de leerlingen die van heel ver komen.

-

voortzetting van het weeshuis
Nu het grootste gedeelte van de weeskinderen bijna volwassen is, zullen we ons
als bestuur moeten beraden over de toekomst. Gaan we weer een tweede groep
weeskinderen verzorgen, of zijn er andere manieren om de kwetsbare kinderen
te helpen? Natuurlijk gaan we dat in overleg met de bevolking van Kalwala doen.

Naast deze uitdagingen blijven we ook aandacht schenken aan alle andere lopende
initiatieven. Zoals bijvoorbeeld de accommodatie voor docenten, de economische
activiteiten in het dorp, de vrouwenclub, de medische kliniek, de begeleiding van
vrijwilligers, het vergroten van het donateursbestand, het lunchproject, de
bewustwording in Nederland, enzovoort.
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Dankwoord
Uiteindelijk is de keuze in ieders leven op een bepaald moment wel duidelijk. Het is
of ieder voor zichzelf of we proberen het met zijn allen samen. En als je voor het
laatste kiest, dan wil je de ander ook kennen. Daar zijn we in Afrika best goed in: de
ander toelaten in je hart. Want volgens ons word je toch gelukkiger van alles dat je
deelt. Echt geluk bestaat alleen in verbondenheid met de ander. We zijn blij te zien
dat zovelen van jullie die gave van het delen niet verleerd zijn. Dank daarvoor.
Namens het bestuur, maar nog veel meer namens alle mensen in Zambia.
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