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Voorwoord
Dit is het vierde jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de activiteiten
van het jaar 2012. 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.

In het jaar 2012 is helaas de verzorgster van de weeskinderen, Febby Ngandu,
overleden. De kinderen zagen haar als een echte moeder, en het was voor hun een
hele schok. Gelukkig hebben we er als stichting voor kunnen zorgen dat ze een
gepaste begrafenis heeft gekregen waarbij alle weeskinderen aanwezig waren.
Febby was een hardwerkende en zorgzame vrouw en we zullen haar missen. Haar
zoon Emmanuel heeft haar financiële taken in het comité overgenomen.
Er zijn ook positieve berichten te melden. De kinderen ontwikkelen zich goed en zijn
ook allemaal in goede gezondheid. Abiston Nkweto heeft zulke hoge
schoolresultaten behaald dat hij naar een middelbare kostschool kan. In Zambia
betekent dat vaak een unieke kans op een betere toekomst.
Dit jaar hebben er weer grotere bouwprojecten plaatsgevonden. In juli is de Kalwala
Secondary School geopend. Ook werd er in dit jaar aan het vrouwenclubhuis en aan
vier eenvoudige guesthouses gebouwd. Het vrouwenclubhuis moet aan de
vrouwenclub de gelegenheid bieden om economische activiteiten te ontplooien. De
guesthouses zijn bedoeld voor betalende bezoekers. Zij genereren op die manier
inkomsten en werkgelegenheid. De inkomsten komen vanzelfsprekend ten goede
van het project, meer in het bijzonder van het weeshuis.
Zoals gebruikelijk hebben ook dit jaar weer verschillende groepen vrijwilligers het
dorp bezocht. In het voorjaar waren dat drie studenten van de Minor Global
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Awareness: Maite Ortola, Maite Aranzabal en Floris l’Ami. Zij hebben meegeholpen
bij de realisatie van het vrouwenclubhuis. In het najaar bestond de groep studenten
maar liefst uit zeven personen: Drie daarvan (Joey Choy, Nathalie Westgeest en
Rosalie Bakker) hebben een onderzoek gedaan in verband met het guesthouse. Ze
hebben een businessplan opgesteld en aangegeven welke faciliteiten noodzakelijk
zijn. De andere vier studenten (Jill Bruystens, Kavindra Rich, Anne-Roos van
Ballegoijen, en Anouk de Boer) hebben een lessenserie gemaakt voor de
basisschool voor het onderwerp ‘Guidance and Counseling’.
In juli heeft de voorzitter en zijn familie het dorp bezocht. Deze reis werd geheel
bekostigd door Kees en Corrie van Liere. Kees en Corrie waren onder de indruk van
alle activiteiten in het dorp en hebben financiële steun toegezegd.

De samenwerking met onze zusterstichting SOZ verliep soepel. Er zijn gezamenlijk
plannen gemaakt om het scholencomplex verder uit te beiden. Het feit dat Chinsali
dit jaar echt als hoofdstad is gaan fungeren van de nieuwe provincie Muchinga heeft
ook voor nieuwe kansen gezorgd, De steun vanuit de overheid voor het Joy of a Toy
project is daardoor toegenomen. Zo is er toegezegd dat de middelbare school in de
nabije toekomst flink uitgebreid gaat worden met behulp van het ministerie van
onderwijs.
De donaties in dit jaar waren voldoende om de weeskinderen goed te verzorgen. We
zijn 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’s 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 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'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 2012 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 2012 konden drie van de vier bestuursvergaderingen ingepland worden; op
18/03/2012; 24/06/2012 en 21/10/2012.
De voorzitter van de stichting heeft het project in Zambia een keer in 2012 bezocht
(in juli) 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 doelstellingen 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 wordt aangestuurd door een
dagelijks comité van vier leden:
In 2012 is het comité door het overlijden van Febby Ngandu (penningmeester ) en
het aftreden van Duncan Mulenga (supervisor) van samenstelling veranderd.
Het bestaat nu 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 and treasurer
secretary
member
member

Het Zambiaanse bestuur van Kalwala Community Centre overlegt met de voorzitter
van Joy of a Toy. Van links naar rechts: Charity,Emmanuel, Arie, Jonas en Kangwa.
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-

Externe contacten

- Website en nieuwsbrieven.
Er komen veel positieve reacties op de website. Er zijn plannen om ook een
Facebookpagina te openen voor de “jongere generatie”. In 2012 is nieuwsbrief 16
verschenen. Ook de reacties op de nieuwsbrief zijn overwegend positief.

- SOZ
Zoals gezegd zijn er veel directe contacten met SOZ. Op allerlei gebied wordt er
samengewerkt. Er zijn plannen om een kantoorblok te bouwen voor de drie scholen.
Ook het aanhoudende waterprobleem behoeft onze gezamenlijke aandacht. Tot slot
is er ook het plan voor een lunchproject, met als doel om alle schoolkinderen
minstens een voedzame maaltijd per dag aan te bieden.
- Zambiaanse overheid
De contacten met de Zambiaanse overheid zijn in dit jaar geïntensiveerd. Zo is er
regelmatig overleg geweest met de ministeries van onderwijs, gezondheidszorg en
planning.
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Activiteiten en resultaten in 2012
-

Weeskinderen

Alle weeskinderen zijn gezond en worden goed gevoed en verzorgd. De
schoolresultaten zijn over het algemeen goed.

-

Educatie

Ook dit jaar blijven de leerlingaantallen stijgen. Het ministerie van onderwijs blijft de
school goed ondersteunen en stelt met regelmaat nieuwe docenten aan. Er werken
in dit jaar meer dan dertig docenten op de drie scholen. Dat zorgt wel voor
woningnood onder de docenten.
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-

Gezondheidzorg

De kliniek vervult een steeds groter wordende rol in de gezondheidszorg in de regio.
De Zambiaanse overheid heeft als strategie dat elke bevalling bij voorkeur in een
kliniek plaatsvindt. Dat heeft voor een grote toename van het aantal geboortes in de
Janarie Kliniek gezorgd. De patiënten zijn zeer tevreden met de zorg die zij
ontvangen.
-

Infrastructuur

In het jaar 2012 concentreerden de bouwactiviteiten zich rond het afbouwen van het
vrouwenclubhuis en de start van het bouwen van vier guesthouses. De verwachting
is dat die begin 2013 voltooid worden.

Bouwtekening van een guesthouse.
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-

Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2012

Joy of a Toy jaarverslag 2012

pagina 10

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.
-

Donoren

In 2012 zijn er ruim 50 donoren geweest. Velen daarvan hebben maandelijks een
vast bedrag gedoneerd. Anderen hebben een beperkter aantal keren een bedrag
overgemaakt naar de rekening van Joy of a Toy. De meeste van deze donoren (50
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
2012 donaties hebben ontvangen. Er zijn enkele (3) niet-particuliere instanties
waarvan we in 2012 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

In principe zouden we kunnen volstaan met het overleggen van de financiële
verslaglegging van de Stichting Joy of a Toy. Dat zou echter voor donateurs niet al te
veel inzicht opleveren wat betreft de bestedingen van de gelden. Dat is de reden dat
we op de volgende pagina’s 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 - de zogeheten Zambiaanse counterpartszijn, opnemen. 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 en de infrastructuur in Kalwala’s Village in de loop der jaren verwijzen
we naar het cumulatief overzicht infrastructuur elders in dit verslag.
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-

Financieel verslag 2012 Stichting Joy of a Toy

Balans 2012 Stichting Joy of a Toy

Joy of a Toy jaarverslag 2012

pagina 12

Baten/lasten 2012 Stichting Joy of a Toy
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-

Financieel verslag 2012 Zambiaanse counterparts

Balans 2012 Zambiaanse counterparts
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Baten/lasten 2012 Zambiaanse counterparts
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Toekomstige projecten
-

het begeleiden van de weeskinderen om zelfstandig in de maatschappij te gaan
functioneren;
het verder verbeteren van de woonomstandigheden van de weeskinderen;
het inbedden van het project in de nieuwe overheidsplannen voor de regio;
het bouwen van meer (eenvoudige) woningen voor de leerkrachten;
het bouwen van een eenvoudig restaurantje bij de guesthouses.
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Uitdagingen

-

samenwerking met de overheid
Met de vorming van de nieuwe provincie zijn de lijnen naar de ministeries
beduidend korter geworden, maar toch behoeft dit overleg nog steeds veel
aandacht. Ook de rol van de plaatselijke Chiefs moet hierin meegenomen worden.
Met name de kwestie van het eigenaarschap van grond in de regio blijft nog
steeds onduidelijk.

-

vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking
Nog steeds leeft een groot deel van de lokale bevolking in armoede. Alhoewel er
wel vooruitgang te zien is, blijft het een uitdaging om die vooruitgang te versnellen.

-

vervoer van gedoneerde goederen naar Zambia
Ondanks toezeggingen van de ministeries zijn de procedures nog steeds niet
vereenvoudigd.

-

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

De wereld is wat we er met zijn allen van maken. Iedereen weet dat het op deze
wereld ongelijk verdeeld is. Aan de ene kant is er macht en overvloed en aan de
andere vaak machteloosheid. En met dat besef van ongelijkheid komt ook de
verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen.
Namens alle mensen uit Kalwala’s Village en omstreken willen we eenieder die
bijgedragen heeft aan onze stichting hartelijk bedanken. Verbondenheid is de kern
van het leven. Samen maken we er een betere wereld van.
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