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Voorwoord
Dit is het vijfde jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de activiteiten
van het jaar 2013. 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.

Ook in 2013 zijn er weer de nodige successen geboekt. Alle weeskinderen zijn
gezond gebleven en halen redelijke tot goede resultaten op hun school. Ook is er
een aantal fraaie bouwprojecten afgerond. Het vrouwenhuis is nu echt voltooid mede
dankzij de inspanningen van de voorzitter en zijn vrouw, die in de laatste fase driftig
meegebouwd hebben. De vier lodges zijn voltooid en in gebruik genomen. Ook is er
naast onze zusterstichting SOZ een tweede stichting die ons gaat helpen bij de
ontwikkeling van de regio. De naam van de stichting is School Support and Beyond.
Het ziekenhuis heeft ook dit jaar aan vele patiënten zorg verleend en er zijn veel
nieuwe baby’s in de verloskamer ter wereld gebracht. De kleuterschool, lagere
school, middelbare school en vakschool vervullen ondertussen een belangrijke
functie in de regio. Het aantal leraren blijft groeien. Op zich heel positief, maar het
levert wel problemen op wat betreft de accommodatie.
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Zoals gebruikelijk heeft ook dit jaar een aantal vrijwilligers het dorp bezocht. Zij
hebben een onderzoek gedaan naar de (economische) duurzaamheid van een
aantal initiatieven. Ook zijn twee vrijwilligers van een eerdere lichting, Anouk de Boer
en Maite Aranzabal, teruggekeerd naar Kalwala, omdat zij heimwee naar het
Afrikaanse dorpsleven hadden. Vooral de weeskinderen hebben genoten van hun
bezoek.

In de regio wordt ondertussen flink gebouwd, omdat Chinsali als nieuwe provinciehoofdplaats een steeds grotere rol gaat spelen. In de toekomst zal dat betekenen dat
Kalwala's Village binnen de gemeentegrenzen van Chinsali zal komen te liggen. We
zijn met de traditionele leider van dit gebied, Chief Chewe, en de regering in gesprek
om de beste manier te bepalen om de projecten zo goed mogelijk voort te zetten.
De donaties in dit jaar waren wederom 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 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'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 2013 niet van samenstelling veranderd:
- Arie van Kooten
voorzitter
- Luuk Gloudemans
secretaris
- Ger Limpens
penningmeester
- Hans Jongerius
lid
Beschermvrouwe en erelid: Oma Roelevink.
Kevin van Kooten is in 2013 als adviseur aan het bestuur gekoppeld.
Het bestuur vergadert 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 2013 is op de volgende data vergaderd: 10/02/2013; 09/06/2013, 08/09/2013 en
22/12/2013.
De voorzitter van de stichting heeft het project in Zambia een keer in 2013 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:

Het bestaat 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

Van links naar rechts: Charity, Emmanuel en Kangwa
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- Externe contacten
- Website en nieuwsbrieven.
Aan verschillende reacties merken we dat de website goed bezocht wordt. Er is in
2013 ook een Facebookpagina geopend. De bedoeling is om hier vooral actueel
beeldmateriaal te plaatsen van de verschillende projecten. Nieuwsbrief 17 is in
december 2013 verschenen. Er zal naar gestreefd worden de frequentie van de
nieuwsbrieven te verhogen.

- SOZ en School Support and Beyond
Naast de vertrouwde samenwerking met SOZ is er nu ook de band met een nieuwe
stichting: School Support and Beyond. Ons bestuur was uitgenodigd voor de eerste
voorlichtingsbijeenkomst van de stichting. Daar werden de plannen gepresenteerd
voor het lunchproject in Kalwala's Village.
- Zambiaanse overheid
Ook dit jaar is er regelmatig overleg geweest met de ministeries van onderwijs,
gezondheidszorg en planning. Gelukkig houdt de overheid zich aan haar beloftes om
genoeg leerkrachten aan te stellen als de scholen zich uitbreiden. De contacten
verlopen in een opbouwende sfeer.

The D.C. (District Commissioner) van Chinsali
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Activiteiten en resultaten in 2013
-

Weeskinderen

In 2003 zijn we met ‘ons’ weeshuis gestart. Dat betekent dat de meeste
weeskinderen al tien jaar samen opgroeien. Ze zijn in die tien jaar een hechte familie
geworden. De meesten staan nu op de drempel van volwassenheid. Memory en
Nancy hebben al hun plaats in de samenleving gevonden. Nkweto studeert aan een
heel goede kostschool. Lemmy, Harriet en Mutale willen dat voorbeeld vanaf januari
2014 gaan volgen. En ook Esther en Chanda willen graag aan hun leven als
zelfstandig volwassene gaan beginnen. Christofoor is onlangs bij zijn oma gaan
wonen.
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-

Educatie

Het administratieblok voor de middelbare school dat door onze zusterstichting SOZ
gefinancierd wordt, is bijna gereed.

Op de middelbare school werken nu 22 docenten. Alle scholen in Kalwala hebben
ondertussen een voorbeeldfunctie in de regio gekregen.

Studenten van Kalwala Secondary School
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De staff list van Kalwala Secondary School

Leerlingen van de Hoge Basic School (lagere school)
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-

Gezondheidzorg.

De kliniek heeft in 2013 goed samengewerkt met het District Hospital van Chinsali.
Wederom zijn er veel moeders goed begeleid bij hun bevalling. In de nabije toekomst
zal er een Provincial Hospital gebouwd worden in de regio. De verwachting is dat dit
ook voor onze kliniek gunstige effecten zal opleveren.
-

Infrastructuur

De vier lodges zijn afgebouwd en in juli 2013 feestelijk geopend door de sponsors:
Kees van Liere en Corrie van Kooten. Studenten en andere bezoekers van het dorp
kunnen daar verblijven. Op die manier worden er ook inkomsten en banen
gecreëerd. De opbrengsten komen geheel ten goede aan het weeshuis. Kees en
Corrie hebben ook geld gedoneerd om er een restaurant bij te bouwen.

Opening van de lodges

Bouwtekening van het restaurant
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Ook het vrouwenclubhuis is in 2013 afgebouwd tijdens het bezoek van de voorzitter.

De vrouwen uit het dorp zijn ontzettend blij met hun gebouw. Er zullen verschillende
economische activiteiten plaats gaan vinden, zodat zij beter in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Jowina Roelevink is de grootste sponsor van dit
fraaie gebouw.

-

Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2013

Joy of a Toy jaarverslag 2013

pagina 12

Financiën
-

Fondsenwerving

Er zijn gelukkig nog steeds veel mensen die maandelijks een bedrag doneren. Dat is
goed voor de planning van onze activiteiten. Zie daarvoor bijvoorbeeld het
beleidsplan 2014-2018 van de Stichting.
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. Wel constateren we dat het aantal donoren in de loop
van de laatste paar jaar licht afneemt. Het is nog niet zorgwekkend maar dit is wel
een aspect dat onze aandacht verdient en ook krijgt.
-

Donoren

Ook in 2013 waren er ruim 50 donoren. Velen daarvan hebben maandelijks een vast
bedrag gedoneerd. Anderen hebben een beperkter aantal keren een bedrag
overgemaakt naar de rekening van Stichting Joy of a Toy. De meeste van deze
donoren (49 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 2013 donaties hebben ontvangen. Er zijn vijf niet-particuliere
instanties waarvan we in 2013 geld hebben gekregen. 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 ‘goede-doelenactie’ 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. Wellicht is een
enkele opmerking nog op zijn plaats ten aanzien van de correctiepost als gevolg van
koersfluctuaties in de resultatenrekening van de Zambiaanse counterparts. De baten
en lasten van de Zambiaanse zusterstichting en de Zambiaanse aannemer worden
uiteraard ter plekke in de lokale munteenheid uitgedrukt, de Zambiaanse kwacha. De
gelden van de Stichting en ook de transacties naar Zambia zijn echter in euro’s en
ook de verslaglegging in dit verslag is in euro’s. Omdat er op verschillende
momenten per jaar met wisselende koersen euro’s omgezet worden in kwacha’s is
het vrij lastig om achteraf alle bestedingen in Zambia op een eenduidige wijze om te
zetten in euro’s. Als gevolg daarvan moet er bij een jaarverslag gecorrigeerd worden
om de balans van de Zambiaanse betrokken instanties in euro’s op orde te laten zijn.
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-

Financieel verslag 2013 Stichting Joy of a Toy

Balans 2013 Stichting Joy of a Toy
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Baten/lasten 2013 Stichting Joy of a Toy
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-

Financieel verslag 2013 Zambiaanse counterparts

Balans 2013 Zambiaanse counterparts
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Baten/lasten 2013 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, met
name een opknapbeurt voor het weeshuis en het verbeteren van het
watersysteem;
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.

De weeskinderen anno 2004

De weeskinderen anno 2014
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Uitdagingen

-

water systeem
Hoewel de situatie aanzienlijk verbeterd is door de komst van een nieuwe
waterput, blijft het van het grootste belang dat het watersysteem nog beter gaat
functioneren.

-

vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking
Het uiteindelijke doel blijft natuurlijk dat de lokale bevolking in de toekomst ook
zonder onze hulp een menswaardig bestaan kan opbouwen.

-

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

-

accommodatie
De groei van het aantal ambtenaren en leerkrachten in de regio heeft tot een
groot tekort aan woonruimte geleid, ook in Kalwala. We zullen proberen op een
verantwoorde wijze aan de oplossing van dit probleem bij te dragen.
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Dankwoord

Josephine

Sampa

De weeskinderen staan nu op de drempel van volwassenheid. Zij zijn vastbesloten
iets van hun leven te gaan maken. Wij willen eenieder bedanken die hun deze kans
gegeven heeft. Zij zullen dat hun leven lang niet vergeten. Vanzelfsprekend komen
er nieuwe weeskinderen die wij met zijn allen ook die mogelijkheid willen bieden. Je
bent pas echt gelukkig als je ook gelukkig kan zijn met het geluk van de ander.
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