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Voorwoord
Dit is het negende jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de
activiteiten van het jaar 2017. 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.

Laten we met het belangrijkste beginnen: ook dit jaar zijn alle weeskinderen gezond
gebleven. Onze voornaamste zorg betrof de scholing van de weeskinderen. Toen
Zambia in 1964 onafhankelijk werd, waren het onderwijs en de gezondheidszorg
gratis. Helaas hebben we moeten constateren dat deze idealen in rap tempo
losgelaten worden. Op de lagere scholen wordt gelukkig nog geen schoolgeld
gevraagd, alleen een bescheiden bijdrage voor activiteiten. Wel is het zo dat de
leerlingen een schooluniform, schriften en boeken dienen aan te schaffen. Voor veel
ouders is dat ook al een hele opgave. Op de middelbare scholen worden forse
bedragen aan schoolgeld geëind. Daarbovenop vragen de kostscholen natuurlijk
Joy of a Toy jaarverslag 2017

pagina 2

extra geld voor kost en inwoning. Aangezien deze scholen vaak kwalitatief beter zijn
dan de dagscholen, proberen veel ouders dat geld toch bij elkaar te krijgen. Maar
voor veel kinderen is dat dan wel het eindstation, omdat de bedragen die
hogescholen en de universiteiten vragen exorbitant hoog zijn. Als stichting moeten
we dan ook alle zeilen bijzetten om de weeskinderen waarvoor dit relevant is naar
het tertiair onderwijs te kunnen sturen. Gelukkig lukt dat tot nu toe nog steeds.
Daarbij krijgen we hulp van veel mensen in Nederland. Met name willen we hier de
familie Roelevink noemen die door middel van een studiefonds onze kinderen een
kans geeft om zich optimaal te ontwikkelen. De kinderen en de stichting zijn daar
zeer dankbaar voor.

Op de voorpagina zie je Josephine. Zij heeft dit jaar haar middelbare school
afgemaakt. Zij gaat een computercursus doen en parttime werken. Een jaar of vijftien
geleden kwam ze binnen in het weeshuis als een verlegen peuter. Nu is het een
volwassen vrouw met eigenwaarde. We kunnen gelukkig zijn met haar geluk.
Vanwege de bekostiging van de studie van de weeskinderen zijn de bouwactiviteiten
gedoseerd voortgezet. De middelbare school heeft geld onder de ouders ingezameld
en is begonnen met het bouwen van twee klaslokalen. Als stichting hebben we geld
ingezameld voor drie klaslokalen voor de lagere school, omdat ook daar het lokalentekort groot is. We verwachten die klaslokalen begin 2018 te kunnen bouwen. Het
lunchproject van onze zusterstichtingen SOZ en School Support and Beyond zijn met
onze hulp in 2017 gereed gekomen. De leerlingen krijgen nu elke dag een warme
maaltijd aangeboden. De eetzaal is van elektriciteit en meubels voorzien.
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Aangezien we in 2016 heel efficiënt gebouwd hebben, bleef er nog een bedrag over
van de schenking van de Rotary uit Brielle. Dat bedrag is met hun goedkeuren
aangewend om een klein huisje voor PeJo te bouwen. PeJo is onze meest trouwe
medewerker, die bergen werk verzet voor de kinderen. Zowel hij als zijn vrouw
hebben een lichte verstandelijke beperking. Samen met hun drie kinderen woonden
zij in een hutje dat elk moment in elkaar kon vallen. Hij is vanzelfsprekend
ongelooflijk trots op zijn nieuwe onderkomen.

De scholen groeien nog steeds en hebben een regionale functie. De middelbare
school heeft een nieuwe directeur gekregen. De eerste contacten met hem zijn
veelbelovend. Zo heeft hij een begin gemaakt met de aanleg van een groentetuin en
heeft hij een aantal projecten op het gebied van ruimtelijke planning in gang gezet.

De kliniek wordt steeds drukker bezocht. Er komen zoveel vrouwen bevallen dat de
bezetting fors is uitgebreid. Bij de oprichting bestond de staf uit drie mensen. Nu zijn
het er meer dan twaalf. Uit alles blijkt dat het personeel goed opgeleid is. Ze leggen
een grote daadkracht aan de dag. Onder meer door veel voorlichting te organiseren
en door inentingscampagnes uit te voeren.

De studenten die dit jaar Kalwala Village bezochten, hebben uitstekend werk
afgeleverd. Ze hebben een extra toilet gebouwd voor de lagere school, uniformen
gekocht voor veel leerlingen en overal geholpen waar dat nodig was.
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Samengevat kunnen we zeggen dat het goed gaat. De zelfstandigheid neemt toe en
het doel van zelfredzaamheid begint langzamerhand vorm te krijgen. Het is wel te
hopen dat de ontwikkelingen in Zambia op nationaal niveau deze trend niet gaan
verstoren.

Het bestuur van Stichting Joy of a Toy
Arie, Luuk, Ger en Hans

Joy of a Toy jaarverslag 2017

pagina 5

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 2017 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 2017
is op de volgende data vergaderd: 26/03/2017, 25/06/2017 en 17/09/2017 en
17/12/2017.
-

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 2017 weer een aantal keren aangepast door onze vaste
webmaster Let Spek. Er zijn in 2017 weer twee nieuwsbrieven gepubliceerd en
verspreid. Nummer 23 verscheen in juli en nummer 24 in december.
- School Support and Beyond en SOZ
De stichtingen hebben hulp gevraagd om het lunchproject goed af te ronden. Mede
doordat de voorzitter en penningmeester het project in juli bezocht hebben, maar
vooral door de inspanningen van ons comité ter plaatse is dit project nu succesvol
afgerond.

- Zambiaanse overheid.
Zoals gezegd hebben de voorzitter en de penningmeester van de stichting het
project bezocht. Er is overleg gevoerd met de verschillende ministeries. Er is een
nieuwe Permanent Secretary aangesteld, die wij nog kenden uit de tijd dat hij
Provincial Education officer was. Hij heeft ons alle medewerking toegezegd. Ook
hebben we Chief Nkula bezocht. Iedereen belooft zich in te zetten voor het verkrijgen
van studiebeurzen voor de weeskinderen maar de praktijk is weerbarstig. Zambia
blijft een land met veel bureaucratie. Ook kampt de regering met een ernstig gebrek
aan liquide middelen. De toegezegde toelage voor het levensonderhoud van de
weeskinderen is nog steeds niet gearriveerd. Ondertussen is ook duidelijk dat deze
toelage wel zeer bescheiden van omvang zal zijn. De samenwerking met het
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ministerie van Health loopt wel heel erg voorspoedig. Ze denken constructief mee
over plannen om de regio beter te ontwikkelen.

- Antonella’s weeshuis
In de provinciehoofdplaats Chinsali bevindt zich een weeshuis voor kinderen van 0
tot ongeveer 4 jaar. Het is opgericht door een Italiaanse non, Antonella, die inmiddels
overleden is. Momenteel zijn er ongeveer 14 kleuters die daar opgevangen worden.
Het weeshuis ontvangt steun van de Nederlandse organisatie 'Lang leve het
Zambiaanse kind'. De doelstelling is om de kinderen terug te plaatsen bij de familie
als ze vier jaar oud zijn. We hebben afgesproken dat Joy of a Toy kinderen op kan
nemen in ons weeshuis als blijkt dat er geen familieleden te vinden zijn. We
verheugen ons op deze samenwerking, om op die manier deze kinderen een kans te
geven op een beter bestaan.
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Activiteiten en resultaten in 2017
-

Weeskinderen

De weeskinderen zijn gelukkig allemaal nog steeds gezond. Abiston Nkweto heeft
stage gelopen als wiskundeleraar op Chinsali Girls Secondary School. Hij begint in
2018 aan de afsluitende fase van zijn wiskundestudie. Hij heeft aangekondigd een
deel van zijn toekomstig salaris af te staan aan het weeshuis om zo zijn broers en
zussen te ondersteunen. Harriet en Lemmy zijn aangenomen door de Rusangu
University in Monze, in de zuidelijke provincie. Daar zijn ze heel blij mee, maar het
betekent natuurlijk wel elke keer een verre reis aan het begin en het einde van de
schoolperiode. Sampa, Mundu, Stephen en Chanda doen het goed op de middelbare
school. En ook de andere kinderen presteren zo goed mogelijk. We zijn trots op hen.
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-

Educatie

De scholen zijn overbevolkt. We hebben samen met het management plannen
gemaakt om de meest urgente problemen in 2018 op te gaan lossen. Het aantal
lokalen wordt dan uitgebreid. De groep docenten groeit ook nog steeds. De scholen
staan ondertussen heel goed bekend. Daarom zijn er veel leerkrachten die er les
willen geven. Dit jaar hebben we toch nog een docentenhuis kunnen bouwen, vooral
dankzij een forse donatie van familie van Liere. De hulp van Nederlandse studenten
werd wederom gewaardeerd.

kleuterschool

vakopleiding
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-

Gezondheidzorg

De kliniek speelt een belangrijke rol in de regio. Het thuis bevallen wordt door de
regering sterk afgeraden, zodat bijna elke zwangere vrouw naar de maternity ward
komt in de kliniek. Zoals al eerder opgemerkt, is de staf goed toegerust voor haar
taak. Ook de Nederlandse studenten van de opleiding verpleegkunde waren onder
de indruk van de zelfstandigheid van het personeel. Ook het management is zeer
effectief. Men is begonnen aan de bouw van extra toiletten. Het plan om de kliniek te
verplaatsen is van de baan. De nieuwe permanent secretary heeft ons uitvoerig
bedankt voor het opstarten van de kliniek maar hij ziet geen reden om het gebouw te
verplaatsen. Met subsidie van de donorlanden zijn er nog twee nieuwe klinieken in
Chinsali district gebouwd, maar die liggen ver van Kalwala. Deze kliniek vervult een
sleutelrol in de plannen van het ministerie, maar wel op de huidige plek. Om de
schoolkinderen enigszins op afstand te houden, zal er in de toekomst nog een hek
geplaatst worden.
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-

Infrastructuur

Er zijn twee huizen gebouwd: een docentenhuis en het huisje voor PeJo. 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.

huisje van PeJo
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-

Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2017

NB: toevoegingen in 2017: House PeJo en Staff House 2017
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Financiën
-

Fondsenwerving

In 2017 hebben we niet zoveel aan uitdrukkelijke fondsenwerving ondernomen. Het
is ons voornemen om dat in 2018 anders te doen. Het blijkt toch elke keer weer dat
het vertellen van een wervend verhaal mensen ertoe aan kan zetten om over te gaan
tot een donatie aan ons project. Hoewel we via website, Facebook en onze
nieuwsbrieven alle betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in
Kalwala Village willen we graag daar waar we uitgenodigd worden om iets te
vertellen over ons project de betrokkenheid bij Stichting Joy of a Toy vergroten. Elke
aanvraag voor een dergelijke fondsenwervingsactiviteit wordt door ons ten zeerste op
prijs gesteld.
-

Donoren

In 2017 waren er 59 donoren. Het aantal donateurs was ook dit jaar groter 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 2017 ongeveer 340 verschillende giften in ontvangst nemen waarvan een
aantal afkomstig was van onze 'vaste' donateurs. In 2017 waren er 33 donateurs die
we tot deze categorie mogen rekenen. Als we dit vergelijken met het aantal vaste
donateurs in de voorgaande jaren, zien we, tot onze spijt en ook een beetje met
angst, dat dit aantal dalende is. We rekenen het ons tot taak om de komende jaren
het aantal donateurs en met name het aantal vaste donateurs waar mogelijk te
vergroten en op zijn minst vast te houden. Tot nu toe kunnen we met de bijdragen
van onze vaste donateurs redelijk goed in de 'vaste lasten' van de projecten in
Zambia voorzien maar we komen zo langzamerhand wel in de buurt van een kritieke
grens. Alle donateurs, vaste zowel als onregelmatige gevers, danken we ook dit jaar
weer voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook in 2017 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 2017 weer enkele mensen
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 2017 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
De resultatenrekening in ogenschouw nemend, zien we een forse teruggang wat
betreft de baten. Dat baart ons zorgen, temeer als bedacht wordt dat die baten ook
nog wat vertroebeld worden door de post '3e geldentransport'. Dit bedrag staat ook,
nagenoeg althans, bij de lasten onder de vermelding '3egeldentransport via
bouwondernemer'. De betreffende posten staan in onze financiële verslaglegging
omdat dit bedrag via onze bankrekening naar Zambia is overgemaakt maar de
posten staan in wezen buiten de stichtingsactiviteiten: het betreft een particuliere
transactie waar Joy of a Toy, vanwege onze mogelijkheden om gebruik te maken van
internationale banktransacties, de gelegenheid toe biedt. We doen dat wel vaker
maar het is nu een punt van aandacht vanwege de hoogte van het betreffende
bedrag.
Wat verder wellicht opvalt is de forse stijging in de kostenpost 'onkosten reis'. We
constateren dat deze post behoorlijk onderhevig is aan de stijging van de kosten die
gepaard gaan met het vervoer. Omdat Kalwala Village ruim 800 kilometer verwijderd
ligt van Lusaka (en diens internationale vliegveld) is het onvermijdelijk dat er een
auto gehuurd wordt. Die huurprijsstijging is in 2017 schrikbarend geweest en we zijn
op dit moment hard aan het nadenken of er een mogelijkheid is om hier iets tegen te
ondernemen.
Op de balans te zien dat we een aanpassing van de bestemmingsreserve van het
budget van het lokale comite hebben aangebracht. Dat is een gevolg van het feit dat
we, zoals ook in het Beleidsplan 2014-2018 hebben vermeld, in het kader van ons
streven de lokale verzelfstandiging van ons project te vergroten met het comité in
Kalwala Village de afspraak hebben dat we de vaste bijdrage jaarlijks wat naar
beneden bijstellen. We hebben een andere post daarentegen opgevoerd die
onvermijdelijk blijkt: het studiefonds voor de kinderen uit het weeshuis die in staat
gesteld dienen te worden een vervolgopleiding te volgen. Daar gaat in de nabije
toekomst onze speciale aandacht naar uit. Dat dit aspect nu al heel veel geld kost
(en wel steeds meer), is overigens ook te zien bij de post 'onkosten kostschool
wezen' in de resultatenrekening van onze Zambiaanse 'counterparts'.
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Financieel verslag 2017 Stichting Joy of a Toy

Balans 2017 Stichting Joy of a Toy
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Baten/lasten 2017 Stichting Joy of a Toy
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Financieel verslag 2017 Zambiaanse counterparts

Balans 2017 Zambiaanse counterparts
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Baten/lasten 2017 Zambiaanse counterparts
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Toekomstige projecten
In ons Beleidsplan 2014-2018 staan de plannen voor de periode van vijf jaar, die
volgend jaar ten einde komt. Dan wordt het dus tijd om de balans op te maken en te
bezien welke van de onderstaande doelstellingen behaald zijn. We hebben goede
hoop dat er op elk van deze gebieden in ieder geval grote stappen voorwaarts gezet
zijn in deze jaren. Dat betekent dat we ook volgend jaar blijven 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.
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Uitdagingen
Voor 2018 hebben vooral de volgende zaken onze aandacht:
 financiering vervolgstudie weeskinderen
Op het gebied van levensonderhoud van de weeskinderen gaat het ons vast
lukken om het project binnen afzienbare tijd self-supporting te maken. De
torenhoge studiekosten blijven echter een uitdaging. In de regio zijn er zelfs
gevallen bekend van ouders die hun huis verkopen om hun kinderen te laten
studeren. Gelukkig hebben we bij verschillende mensen financiële steun
kunnen vinden, maar we blijven zoeken naar een structurele oplossing. Die
zou toch moeten komen van een gestructureerd beurzenprogramma in
Zambia zelf voor weeskinderen en andere kwetsbare kinderen.
 klaslokalen
In 2018 gaan we drie lokalen voor de lagere school bouwen en bekijken we of
we de middelbare school kunnen ondersteunen bij het completeren van hun
klaslokalen.
 toekomst van het project
Het is tijd om samen met de bevolking van Kalwala Village het volgende
beleidsplan 2019-2023 te formuleren. Daarbij zullen we ook zeker overleggen
met onze partnerorganisaties SOZ en School Support and Beyond.
Naast deze uitdagingen blijven we ook aandacht schenken aan andere lopende
initiatieven. Zoals 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
Misschien is het je wel eens opgevallen: Op deze wereld is alleen van belang wat je
kunt delen. Deel je brood en het smaakt beter. Deel je geluk en het wordt groter. Met
zijn allen kunnen we er voor zorgen dat de wereld een iets betere plaats wordt voor
onze kinderen. Kinderen zijn niet het bezit van ouders. Ze zijn een geschenk aan het
leven. Maar we zijn voor altijd met hen verbonden. Omdat we voor hen zorgen en
van hen houden. We willen eenieder bedanken die voor de weeskinderen gezorgd
heeft. Ze zijn gelukkig. Voel je gelukkig met hun geluk.
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