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Voorwoord

Dit is het derde jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de activiteiten
van het jaar 2011. 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 daarbij naar een zo groot mogelijke transparantie.
Het jaar 2011 heeft vooral in het teken gestaan van het afmaken van verschillende
infrastructurele activiteiten:
 Het ambassadeproject is afgerond door het bouwen van een vierde
docentenhuis.
 Er is een prachtig sanitatieblok gebouwd voor de weeskinderen met een
aparte jongens- en meisjes-wc, wastafels en douches.
 De eerste drie lokalen (inclusief twee kantoren) van de middelbare school zijn
gebouwd.
In dit jaar is ook gebleken dat de mensen van Kalwala’s Village meer zelfstandige
economische activiteiten hebben ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld inkomsten
gegenereerd door intensief gebruik van de graanmolen. Dergelijke activiteiten zullen
ook in de toekomst gestimuleerd worden met als doel de zelfstandigheid van de
lokale bevolking te vergroten.
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Verder is de samenwerking met onze zuster stichting SOZ gecontinueerd. We
hebben hen ondermeer geholpen met het transport van computers. Het plan is op
afzienbare termijn een computercursus te starten op de trades-school. Voor de
basisschool hebben we een fors aantal schoolboeken kunnen aanschaffen door een
donatie van de Don Bosco school in Rhoon.
In het najaar van 2011 is Michael Sata als nieuwe president van Zambia gekozen.
Een van zijn eerste maatregelen is geweest om een nieuwe provincie (Muchinga
Province) te vormen met Chinsali als provinciehoofdstad. Dit biedt weer nieuwe
kansen en uitdagingen voor de ontwikkelingen van Kalwala’s Village, dat immers vrij
dicht in de buurt ligt van het genoemde Chinsali.

En misschien wel het allerbelangrijkst: met de weeskinderen is het ook in 2011 goed
gaan. Ze hebben hun best op school gedaan en zijn gezond. Ze zijn wederom
bezocht door een aantal vrijwilligers: Eva Fabriek en Reinier van Scherpenzeel
hebben het project op eigen initiatief bezocht. Joy of a Toy heeft in 2011 ook
samengewerkt met de minor Global Awareness van de Hogeschool Leiden. In het
kader van deze minor hebben vier studenten het dorp in het najaar bezocht: Nykle
Bosma en Daphne Visser hebben bij de school geassisteerd. Nadine van de Reep
en Kirsty Poortman hebben adviezen voor de kliniek gegeven.
Ook dit jaar zijn we alle donateurs weer dankbaar dat we ervoor hebben kunnen
zorgen dat de weeskinderen zich thuis voelen in het weeshuis in Kalwala.
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Doelstellingen
De stichting is vooral actief in Kalwala’s Village en omstreken in Chinsali District,
Northern 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 Clinic).
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 zeer hard getroffen door de
aids-epidemie.

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's 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 2011 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 4 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 2011 zijn, wegens ziekte van de voorzitter en met instemming van de andere
leden, slechts 3 van de 4 bestuursvergaderingen gehouden, namelijk op 13/03/2011;
23/09/2011 en 10/12/2011.
De voorzitter van de stichting heeft, onder andere samen met de voorzitter van SOZ
(Chris Hendriks), het project in Zambia een keer in 2011 bezocht (in december) om
een aantal zaken te coördineren.
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-

In Zambia

Joy of a Toy heeft een zusterstichting in Zambia: Kalwala Community Centre. Zij
heeft dezelfde doelstelling als Joy of a Toy en is verantwoordelijk voor de projecten
ter plaatse. De stichting is geregistreerd bij de Zambiaanse overheid als
verantwoordelijke instantie voor het weeshuis en is in 2011 aangestuurd door een
dagelijks comité van vijf leden:
Febbie Ngandu: penningmeester (treasurer)
Duncan Mulenga: supervisor
Kangwa Kalwala: secretaris (secretary)
Jonas Mwaba: lid
Charity Kalwala: lid

Het Zambiaanse bestuur van Kalwala Community Centre overlegt met de voorzitters
van Joy of a Toy en SOZ.
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- Externe contacten
- Website en nieuwsbrieven.
De website vervult een informatieve functie. Uit veel reacties blijkt dat de website in
een behoefte voorziet. In 2011 zijn er twee nieuwsbrieven verschenen (waarvan een
in de vorm van een verzamelaarsitem met poster)

- SOZ
Zoals gezegd zijn er veel directe contacten met SOZ. Op allerlei gebied wordt er
samengewerkt. Ook ondernemen we samen actie naar de diverse ministeries in
Zambia om de projecten ingebed te krijgen in de bestaande structuren van de
Zambiaanse overheid. Het ministerie van onderwijs heeft toegezegd de Kalwala
Tradesschool te gaan ondersteunen met financiële bijdragen. Dit waarborgt naar
onze mening het best de duurzaamheid van onze initiatieven.

- De Rotary Club Brielle
In het najaar van 2011 is het project van de Rotary Club Brielle officieel afgerond met
een afsluitende presentatie van de voorzitter over de behaalde resultaten. Op deze
bijeenkomst is ook het laatste gedeelte van het geld (ruim 18 duizend euro)
symbolisch overhandigd.
De concrete resultaten van het gehele project nog eens op een rij:
- Er is een prachtig schoolgebouw met vijf klaslokalen voor de Lagere
School (Primary School) gebouwd. Alle lokalen worden momenteel intensief
gebruikt.
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-

Daarna is de nieuwe kleuterschool met opslagruimte en kantoor (Nursery
School) gereed gekomen. Minstens 50 enthousiaste kleuters krijgen daar elke
dag les.

-

De volgende fase is de bouw van een moderne keuken met inrichting voor
het weeshuis geweest. Hier wordt nu drie keer per dag een voedzame maaltijd
voor de weeskinderen bereid.

-

En tot slot een nieuwe middelbare school met drie ruime klaslokalen
(Secondary School). Vele leerlingen uit de wijde omgeving zullen hier hun
opleiding kunnen vervolgen.
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Activiteiten en resultaten in 2011
-

Weeskinderen

Alle weeskinderen zijn gezond en worden goed gevoed en verzorgd door Febbie en
Charity.

De sanitaire voorzieningen zijn enorm verbeterd voor het weeshuis door de bouw van
het sanitaire blok:
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-

Educatie

De middelbare school is van start gegaan. Grade 8 en 9 hebben in 2011 les
gekregen in de nieuwe lokalen. De Zambiaanse overheid heeft ook meer
leerkrachten aangesteld. Dit levert wel huisvestingsproblemen op, aangezien zij
vooralsnog niet investeert in het verschaffen van woonruimte (zoals vroeger wel het
geval was).
De kleuterschool en basisschool voorzien in een grote behoefte. Het leerlingenaantal
is ook in 2011 weer gestegen.
In samenwerking met de stichting SOZ is er ook voor gezorgd dat de vakschool is
begonnen met een opleiding metselen. Er is nu een klas van twintig jongens die allen
worden opgeleid in een tweejarig traject. Ze lopen ook stage bij echte bouwprojecten.
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-

Gezondheidzorg en sanitatie

Twee studenten verpleegkunde van de Hogeschool Leiden hebben een onderzoek
uitgevoerd naar het functioneren van de Janarie kliniek. De resultaten zijn
bevredigend. Er worden vele patiënten goed geholpen. De zwaardere gevallen
worden doorverwezen naar het districtshospitaal in Chisali. Het aantal bevallingen is
ook in 2011 toegenomen. Het ministerie van gezondheid (Ministry of Health)
ondersteunt de kliniek door de nodige medicijnen te verstrekken.
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-

Economische activiteiten

De graanmolen heeft het gehele jaar goed gefunctioneerd. De winst komt ten goede
van het weeshuis.

Ook de verhuur van de docentenhuizen heeft geld opgeleverd. Een gedeelte daarvan
is voor het onderhoud van de infrastructuur gebruikt. De rest is ten goede gekomen
van het project.
Op bescheiden schaal worden er ook geiten en varkens gehouden. We hopen dit uit
te breiden als de vakschool begint met de landbouwopleiding (agriculture education).
Twee studenten van de minor Global Awareness hebben onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid voor de bewoners om economische activiteiten te ontplooien. Een
interessante optie is om een bescheiden guesthouse te beheren waar bezoekers aan
de streek kunnen logeren.
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-

Infrastructuur

Ook in het jaar 2011 is er weer een aantal bouwprojecten afgerond. De kosten
daarvan zijn in het financiële overzicht opgenomen. Daarnaast hebben we weer als
stichting geassisteerd bij het tot stand komen van de gebouwen voor de
beroepsopleiding.
Een overzicht van de bouwactiviteiten in 2011:
-

met geld van de Nederlandse ambassade is het vierde docentenhuis gebouwd;
het sanitaire blok met douches en wc’s is afgebouwd;
de eerste drie lokalen van de middelbare school zijn gereed gekomen, inclusief
twee ‘departmental rooms’;
er is een aantal pijpen van het watersysteem vernieuwd.

Docentenhuis.

Middelbare school
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-

Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2011
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Financiën
-

Fondsenwerving

Er zijn gelukkig veel mensen die maandelijks een bedrag doneren. Dat is goed voor
de planning van onze activiteiten. Veel donateurs hebben van ons gehoord door
‘mond-tot-mondreclame’ via vrienden of collega’s of via lezingen en/of vieringen.
Voor de grotere bouwactiviteiten proberen we organisaties te benaderen zoals de
Rotary Club Brielle.
-

Donoren

In 2011 zijn er ruim 60 donoren geweest. Velen daarvan hebben maandelijks een
vast bedrag gedoneerd. Anderen hebben een minder aantal keren een bedrag
overgemaakt naar de rekening van Joy of a Toy. De meeste van deze donoren (56
om precies te zijn) zijn particulieren. We danken deze mensen voor het vertrouwen
dat ze in ons stellen. En dat geldt natuurlijk ook voor de organisaties waarvan we in
2011 donaties hebben ontvangen. Er zijn enkele (5) niet-particuliere instanties
waarvan we in 2011 geld hebben ontvangen. Daaronder dienen, voor de goede orde,
ook begrepen te worden donaties die via bedrijven afkomstig zijn van individuele
gevers: er zijn organisaties waar Stichting Joy of a Toy een van de mogelijke doelen
is in het kader van een ‘goededoelenactie’ of een Nieuwjaarsgeschenk.
-

Financiële verslaglegging

Op de volgende pagina’s zijn zowel de financiële verslaglegging van de Stichting Joy
of a Toy als de financiële verslaglegging van de organisaties in Zambia die met en
voor Joy of a Toy in Zambia aan de slag zijn, opgenomen, de zogeheten
Zambiaanse counterparts. In met name het overzicht van deze Zambiaanse
counterparts is terug te vinden op welke manier het geld ter plekke besteed is. Voor
informatie over de bouwprojecten/infrastructuur in de loop der jaren verwijzen we
naar het cumulatief overzicht infrastructuur elders in dit verslag.
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Financieel verslag 2011 Stichting Joy of a Toy

Balans 2011 Stichting Joy of a Toy
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Baten/lasten 2011 Stichting Joy of a Toy
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-

Financieel verslag 2011 Zambiaanse counterparts

Balans 2011 Zambiaanse counterparts
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Baten/lasten 2011 Zambiaanse counterparts
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Toekomstige projecten
-

het opzetten en verder uitbreiden van economische activiteiten voor de lokale
bevolking;
het uitbreiden van de Secondary School in samenwerking met de Zambiaanse
overheid;
het bouwen van een vrouwenclubhuis in samenhang met de ontwikkeling van
nieuwe economische activiteiten;
het nog verder verbeteren van de woonomstandigheden van de weeskinderen;
het bouwen van nog meer (eenvoudige) woningen voor de leerkrachten;
het bouwen van een guesthouse.

Joy of a Toy jaarverslag 2011

pagina 20

Uitdagingen

-

een nog efficiëntere inzet van vrijwilligers;
samenwerking met de ministeries: aangezien Chinsali een provinciehoofdplaats is
geworden, verandert de bestuurlijke structuur. We zullen ons als project moeten
aanpassen aan die nieuwe verhoudingen.
vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Goede initiatieven zijn
het bouwen van een vrouwenclubhuis en de realisatie van een guesthouse.
vervoer van gedoneerde goederen naar Zambia. Dit blijft een probleem, we krijgen
veel goederen in Nederland aangeboden, maar de kosten van het vervoer zijn
enorm. Daarbij komt ook nog dat we vaak invoerrechten moeten betalen. Het blijkt
dat financiële donaties toch beter werken: de aanschaf ter plekke van
vergelijkbare goederen levert veel minder problemen op.
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Dankwoord

Mede namens alle weeskinderen in ons weeshuis willen we iedereen bedanken voor
hun bijdragen en voor hun medeleven. Het leven is zoveel waardevoller als je om
elkaar geeft. Dat is de essentie van ons project: leven doe je niet alleen, maar met
elkaar.
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