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Voorwoord	
 

“ We shall immunize everyone in Africa to get rid of this terrible disease forever.” 

Dat lijkt ons een goed plan. Iedereen in Afrika vaccineren totdat we van deze 
vreselijke ziekte verlost zijn. Het citaat komt trouwens niet van een van de huidige 
regeringsleiders, maar van Nelson Mandela. Het ging dus niet over Covid, maar over 
een andere epidemie. Uit een tijd dat iedereen begreep dat vaccins de mensheid 
veel goeds hebben gebracht. Gelukkig denken de meeste verstandige mensen er 
nog steeds zo over. En laten we hopen dat die wetenschappelijk ontwikkelde vaccins 
ons ook nu weer gaan redden. Want wat een verschrikkelijk jaar hebben we achter 
de rug. Niet alleen zijn er overal ter wereld zoveel mensen gestorven aan Corona, 
maar de omstandigheden hebben in Zambia de armoede ook nog eens vergroot.    

Dit twaalfde  jaarverslag staat dan ook voor een groot gedeelte in het teken van onze 
reactie als stichting op de epidemie in het jaar 2020. 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.  

De geplande fonds-wervende activiteiten konden helaas niet doorgaan. Ook heeft 
niemand van het bestuur het project kunnen bezoeken. De studenten die vrijwilligers 
werk doen, konden dit jaar niet afreizen naar Kalwala Village. Maar gelukkig zijn 
vrijwel alle donateurs ons trouw gebleven. Daar zijn wij hen uitermate dankbaar voor. 
En dat heeft er voor gezorgd dat we alle weeskinderen konden voorzien van alle 
noodzakelijke levensbehoeften. Ze zijn allemaal gezond en gelukkig. Ook hebben we 
aan de scholen de nodige hulp kunnen bieden zodat alle schoolkinderen zo veel 
mogelijk onderwijs hebben kunnen volgen.  

 



Joy	of	a	Toy	jaarverslag	2020	 pagina	3	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar natuurlijk hebben de maatregelen met betrekking tot het Corona virus ook veel 
invloed gehad op het leven in Zambia. In het onderwijs en de gezondheidszorg is 
hard gewerkt, maar het land heeft niet de faciliteiten waar we hier in Nederland over 
beschikken. Toch hebben de scholen en de kliniek in Kalwala zich zo goed mogelijk 
van hun taak gekweten. Helaas komt de vaccinatie campagne maar moeilijk op 
gang. Laten we hopen dat het volgend jaar gunstiger verloopt en dat de epidemie 
ook in Afrika onder controle komt.  

Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn de nieuwe bestuursleden, Maria 
Gloudemans en Mwenya van Kooten, enthousiast aan het werk gegaan. Ze hebben 
al veel constructieve ideeën ontwikkeld, die we na de “Corona-periode” hopen uit te 
gaan voeren. Volgend jaar gaan Hans Jongerius en Arie van Kooten beide met 
pensioen en zullen zij nog meer tijd aan de stichting kunnen besteden. We hopen dat 
2021 een nieuw begin zal worden. 

We willen nogmaals iedereen bedanken die gedurende deze moeilijke tijden de 
stichting heeft gesteund. Zonder jullie hulp zouden veel kinderen in Kalwala een 
sombere toekomst tegemoet gaan. Dank voor jullie giften en inzet. Juist in deze tijd 
beseffen we dat we alleen verder komen als we elkaar steunen. Of zoals ze in Afrika 
zeggen: Umuntu ngumuntu ngabantu. De mens is alleen een mens door andere 
mensen. 

Het bestuur van Stichting Joy of a Toy 

Arie, Luuk, Maria, Mwenya en Hans 

 



Joy	of	a	Toy	jaarverslag	2020	 pagina	4	
	

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalwala Village 
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Organisatie	van	de	stichting	

In	Nederland	
 
Het stichtingsbestuur is in 2020 niet van samenstelling veranderd:  

− Arie van Kooten  voorzitter 
− Luuk Gloudemans  secretaris 
− Mwenya van Kooten penningmeester 
− Hans Jongerius  lid 
− Maria Gloudemans  lid (public relations) 

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. 
Vanwege de Corona epidemie is er in 2020 soms vergaderd via Zoom of Teams. In 
totaal zijn er zeven vergaderingen gehouden. Met fysieke aanwezigheid: 12/01/2020, 
31/01/2020, 22/08/2020 en 06/12/2020. Via Zoom: 19/04/2020, 17/05/2020 en 
24/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Milimo Kalwala (gestorven in 2002); naar haar is het weeshuis vernoemd.  
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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 zusterstichting is geregistreerd bij de Zambiaanse overheid 
als verantwoordelijke instantie voor het weeshuis en wordt aangestuurd door een 
dagelijks bestuur van drie leden. In 2020 is Emmanuel Ngandu vanwege prive 
omstandigheden afgetreden als penningmeester. Wij bedanken hem voor zijn inzet 
en betrokkenheid. Er is een vakkundige opvolger aangesteld in de persoon van 
Morgan Kangwa Kalwala, die wij hebben leren kennen als een vriendelijke en 
betrouwbare inwoner van kalwala Village. Wij wensen hem veel succes als 
bestuurder van KCC. Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling: 
 
Arie van Kooten:   director (maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur) 
Morgan Kangwa Kalwala:  coördinator/treasurer 
Kangwa Kalwala:   secretary/supervisor 
Jonas Mwaba:   member 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel, vertrekkend penningmeester            Morgan, inkomend penningmeester       
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Externe	contacten	
	
 
- Website en nieuwsbrieven  
De website is ook in 2020 weer aangepast door onze vaste webmaster Let Spek. Het 
jaarverslag van 2019 met daarin de financiële verantwoording is op de website 
gepubliceerd. Er zijn in 2020 geen nieuwsbrieven verschenen. Tijdens de epidemie 
waren er andere zaken die onze directe aandacht vroegen. Het plan is om in 2021 de 
draad weer op te pakken, als de pandemie hopelijk uitgewoed is.  

 
- School Support and Beyond en SOZ 
Ook in 2020 hebben we overleg gevoerd met de twee stichtingen. Met School 
Support and Beyond hebben we besproken hoe de financiering van de opleiding voor 
twee verpleegsters makkelijker kan verlopen. Dat heeft tot een positief resultaat 
geleid. De twee verpleegsters zijn ondanks de moeilijke studie-omstandigheden flink 
gevorderd met hun opleiding. Met SOZ zijn we een plan aan het uitwerken om een 
Science Laboratorium voor de middelbare school te bouwen. Wel zullen daar 
additionele fondsen voor geworven moeten worden. Ook in dit geval was Covid 
spelbreker, aangezien fonds-wervende activiteiten moeilijk uitvoerbaar zijn. Zodra de 
maatregelen het toelaten, zullen wij onze activiteiten weer opstarten. We rekenen 
dan op de steun van iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ethel, één van de verpleegsters die door SS&B gesponsord wordt. 
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- Zambiaanse overheid 

 

Ook de Zambiaanse regering heeft vanzelfsprekend prioriteit gegeven aan de 
bestrijding van de epidemie. Het aantal geregistreerde besmettingen valt gelukkig 
mee, maar de vraag is hoeveel mensen er echt besmet geraakt zijn. De test 
capaciteit is een stuk kleiner dan bij ons in Nederland en ook de registratie van ziekte 
gevallen is niet waterdicht. Maar de regering neemt de epidemie wel uiterst serieus. 
Daardoor zijn veel andere initiatieven uitgesteld. Het zal dan ook  waarschijnlijk nog 
langer gaan duren voordat het weeshuis substantiële financiële steun zal gaan 
ontvangen van het Wellfare Office. In het algemeen is de economische situatie in het 
land zorgelijk. De informele sector heeft door de maatregelen m.b.t. Corona veel te 
lijden gehad. En het overgrote deel van de Zambiaanse beroepsbevolking is nu juist 
in die informele sector werkzaam. In het najaar van 2021 worden er verkiezingen 
gehouden. De hoop is dat die nieuwe regering dan een nieuwe start zal kunnen 
maken. We hopen dat we dan de samenwerking weer volop kunnen hervatten. 
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Activiteiten	en	resultaten	in	2020	

Weeskinderen	
 
Ook voor de kinderen zijn dit onzekere tijden. Scholen worden gesloten, geopend en 
toch weer gesloten. Dat maakt het studeren moeilijk. Het digitale leren heeft Zambia 
nog nauwelijks bereikt. Gelukkig zijn alle kinderen gezond gebleven. Voor zover dat 
vast te stellen is, heeft niemand Corona gehad. Wat ons opvalt in het contact dat we 
met de kinderen hebben, is dat ze erg verstandig reageren op de gebeurtenissen. 
Dat is ook logisch. De kinderen die in 2002 in het weeshuis kwamen wonen, zijn nu 
begin twintig en dus eigenlijk volwassen. Ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de 
nieuwe kinderen. Een aantal van hen heeft al een volwaardige plaats in de 
maatschappij gevonden en anderen zullen dat doen, zodra ze hun studie afgerond 
hebben. Aangezien beelden soms meer zeggen dan woorden, volgen hier wat 
recente foto’s van de “kinderen”. Ondanks het gemis aan ouders, zijn ze toch 
gelukkig met het leven. Dat is wellicht het mooiste resultaat dat we met Joy of a Toy 
bereikt hebben. Een ieder die ons daarbij gesteund heeft, mag daar best trots op zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Junior in 2005        Junior in 2020 
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Lemmy,	Sampa	en	Esther	in	2005	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lemmy,	Sampa	en	Esther	in	2020	
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Educatie	
 
De scholen hebben het dit jaar zwaar gehad. Ze zijn lange periodes gesloten 
geweest en het programma is aardig ontregeld. Gelukkig heeft de gemiddelde 
Zambiaan geen haast. In Nederland raken we in paniek als een leerling een paar 
maanden studie mist en een “achterstand” op loopt. In Zambia kijken we daar anders 
tegen aan. Wat is een paar maanden op een heel mensenleven. En achterstand is 
een relatief begrip: Achterstand op wie? Je medestudenten hebben toch ook geen 
studie kunnen volgen?  

Voor ons als stichting is het echter wel een tegenvaller. De meeste scholen en 
universiteiten rekenen nog wel steeds het volledige bedrag aan schoolgeld, terwijl ze 
vaak geen onderwijs kunnen verzorgen. Het argument is dat ze hun docenten 
gewoon door moeten betalen en dat de andere kosten ook voldaan moeten worden. 
In ieder geval is het ook dit jaar weer een fors bedrag dat we aan scholing van de 
kinderen uitgegeven hebben. Zodra de epidemie op zijn retour is zullen we onze 
fondsen proberen aan te vullen zodat alle kinderen hun studie kunnen afronden. 
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Gezondheidzorg	
 
 

De kliniek heeft op volle toeren gedraaid. Naast de gebruikelijke dienstverlening 
hebben ze ook intensief samengewerkt met het nieuwe provinciale ziekenhuis. Dit 
ziekenhuis is namelijk door de regering aangewezen om alle Covid patiënten in de 
regio op te nemen. De staf van de kliniek heeft zich uitstekend van deze zware taak 
gekweten. Naast de gebruikelijke voorlichtingscampagnes heeft de kliniek dit jaar ook 
veel voorlichting gegeven over de maatregelen die men kan treffen om de 
verspreiding van Covid tegen te gaan. Daarbij komt het goed uit dat er in het 
voorgaande jaar al een intensieve campagne gevoerd is op het gebied van hygiëne. 
Al met al kunnen we rustig stellen dat de kliniek een onmisbaar onderdeel van de 
gezondheidszorg is gebleken in de afgelopen jaren. Niet alleen in Kalwala Village, 
maar ook (heel) ver daarbuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De kliniek in aktie. 
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Infrastructuur	
 

Wat betreft de infrastructuur hebben we dit jaar pas op de plaats gemaakt. De 
fondsen ontbreken ons om aan de aanvragen vanuit Zambia te kunnen voldoen. De 
middelbare school zit echt te springen om een Science Laboratorium, maar ze zullen 
nog even geduld moeten hebben, totdat we het geld daarvoor op kunnen brengen. 
Wel zijn er de nodige reparaties uitgevoerd aan de bestaande gebouwen, omdat 
sommige door de hevige regens beschadigd waren. Ook is de laatste hand gelegd 
aan het water systeem, dat nu goed functioneert. En natuurlijk zijn de toiletten die 
voorbij hun houdsbaarheidsdatum geraakt waren vervangen door nieuwe. 

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste gebouwen die we als stichting in 
de afgelopen twintig jaar gerealiseerd hebben. 
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Cumulatief	overzicht	infrastructuur	in	de	periode	2002-2020	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het begin: Het weeshuis in 2003 
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Financiën	

Fondsenwerving	
 
Wat een mooie activiteiten kalender hadden we gemaakt, vol met evenementen om 
fondsen te werven. Het verhaal wordt eentonig: De Corona maatregelen  
verhinderden dat ze door konden gaan. Gelukkig lieten onze donateurs ons niet in de 
steek. Zij zorgden er voor dat we het hoofd financieel boven water konden houden.  

Donoren	
 
Zoals vermeld was de Corona crisis slechts voor een enkeling aanleiding om zijn of 
haar donateurschap op te zeggen. Natuurlijk begrijpen we dat. Het zijn moeilijke 
tijden die voor sommigen ook forse financiële consequenties hebben. De meeste 
donateurs zijn hun steun blijven geven. Ook in 2020 waren er, behalve particuliere 
donoren, ook weer enkele organisaties/instanties/clubs waarvan we giften mochten 
ontvangen.  

Ook dit jaar maken we graag van de gelegenheid gebruik om donateurs erop te 
wijzen dat we een erkende ANBI stichting zijn. Dat betekent dat de mogelijkheid 
bestaat om de giften aan onze stichting volledig aftrekbaar van de belasting te 
maken. We hebben in 2020 weer een enkele donateur  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.  
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Financiële	verslaglegging	
	

Begin 2019 hebben we er voor gekozen om de financiële verslagen van het 
Zambiaanse comité niet meer in dit verslag op te nemen.  Zij zijn immers een 
Zambiaanse stichting die zich te houden heeft aan de regels van de Zambiaanse 
overheid. Dit betekent echter niet dat er geen overleg is over de bestedingen. Het 
comité rapporteert elke drie maanden waar de ontvangen gelden aan besteed 
worden. Op die manier kunnen we de door ons nagestreefde transparantie 
bewerkstelligen en zijn we er zeker van dat elke gedoneerde euro goed besteed 
wordt. 

Enkele kanttekeningen bij de financiële verslaglegging 
 

• In 2020 zien we een teruggang van ongeveer 7000 euro aan de inkomstenkant. 
Dit is een direct gevolg van de Covid epidemie. Onze donateurs zijn ons bijna 
allemaal trouw gebleven. Maar vanwege de maatregelen vanuit de overheid, was 
het voor ons als stichting bijna onmogelijk om fonds wervende activiteiten te 
organiseren. Gelukkig konden we ook de uitgaven beperken, omdat het comité in 
Zambia zelf ook meer bijgedragen heeft aan de studiekosten voor de kinderen. 
Daardoor is het toch gelukt om het jaar financieel gezien goed af te sluiten. 
 

• We hebben de bestemmingsreserve  voor het KCC-budget aangepast aan de 
actuele situatie. Die bestemmingsreserve is het bedrag dat we gereserveerd 
hebben om ingeval van de calamiteit waarbij er gedurende een periode van 
maximaal twee jaar geen enkele inkomstenbron te bekennen valt, toch nog de 
doorgang van de minimaal vereiste transacties naar het KCC te kunnen 
garanderen. Aangezien we in 2020 steeds 500 euro per maand overgemaakt 
hebben, hebben we de bestemmingsreserve op 24 x 500 euro = 12 000 euro 
gesteld.  

• Gezien de bijzondere omstandigheden hebben we als bestuur besloten om onze 
maandelijkse bijdrage aan het levensonderhoud voor de weeskinderen voor het 
jaar 2021 op 450 euro vast te stellen in plaats van 400 euro. 

• De overheadkosten (321 euro) bestaan ook dit jaar alleen uit de bankkosten voor 
de rekeningen. Deze zijn helaas onvermijdelijk. We hebben bij twee banken een 
rekening, omdat we ooit begonnen zijn bij de ING. Deze bank bleek echter niet uit 
te blinken in betrouwbaarheid als het op buitenlandse overboekingen aankwam. 
Herhaalde malen raakten er bedragen zoek, waarbij wij als stichting extra kosten 
moesten maken om het bedrag uiteindelijk weer te traceren. Ook de vertraging die 
dit opleverde zorgde voor grote problemen bij de uitvoering van noodzakelijke 
activiteiten in Zambia. De ABN-AMRO is veel efficiënter gebleken in het 
buitenlandse betalingsverkeer. We hebben de ING rekening aangehouden, omdat 
alle donateurs vertrouwd zijn met dit rekeningnummer.	
	

• We hebben kunnen besparen op de transactie kosten van de overboekingen naar 
Zambia door een aantal transacties te bundelen.	
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Financieel	verslag	2020	Stichting	Joy	of	a	Toy	
 

Balans 2020 Stichting Joy of a Toy 
	

	

	

Baten/lasten 2020 Stichting Joy of a Toy	
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Besteding	gelden	2020	Zambiaanse	counterparts	
	

 

	

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

De vrouwenclub in actie. 
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Toekomstige	projecten	
 
In ons Beleidsplan 2019-2023 staan de plannen voor de periode van de volgende vijf 
jaar. Door de Covid-epidemie hebben we nauwelijks vorderingen kunnen maken met 
de daar genoemde initiatieven. Dat betekent dat we volgend jaar hopelijk de draad 
weer kunnen oppakken als het on de volgende doelstellingen gaat:   

− Het vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking  
− het initiëren van economische activiteiten voor de lokale bevolking. 
− 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; 

 

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 2021 hebben dezelfde zaken onze aandacht als die in 2020, omdat we er 
noodgedwongen in 2020 niet genoeg aandacht hebben kunnen besteden: 

- Financiering vervolgstudie weeskinderen 
Ook in 2021 zal het weer een uitdaging zijn om de kinderen te laten studeren. 
Gelukkig hebben we een aantal trouwe donateurs die de studie van de 
kinderen belangrijk vindt en daar regelmatig een bedrag voor beschikbaar 
stelt. Ook zullen we proberen een aantal jaarlijkse fonds-wervende activiteiten 
te organiseren om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. In de agenda 
op de website zullen deze van tevoren aangekondigd worden. 
 

- Ondersteuning bestuursstructuur van Kalwala Community Centre 
In 2021 zal het Zambiaanse bestuur van Kalwala Community Centre weer 
verdere stappen maken om de zelfstandigheid van het project te waarborgen. 
Daarvoor is een sterke bestuursstructuur noodzakelijk. Als stichting zullen we 
hen daarin zo goed mogelijk adviseren. Naar verwachting zullen er ook 
nieuwe bestuursleden toetreden om de expertise binnen het Zambiaanse 
bestuur te vergroten. Dat is des te belangrijker omdat we er naar streven het 
project binnen niet al te lange tijd in zijn geheel door het Zambiaanse comité te 
laten uitvoeren. 
 

- Diversificatie van de economische activiteiten in Kalwala 
Naast de gerealiseerde visvijvers is het noodzakelijk andere commerciële 
activiteiten in Kalwala te ontplooien om de armoede efficiënt te kunnen 
bestrijden. Er zijn plannen om op iets grotere schaal wilde honing te gaan 
verzamelen. Die honing zou in Europa verkocht kunnen worden. De eerste 
contacten daarvoor zijn inmiddels gelegd. Het spreekt vanzelf dat we samen 
met de bevolking een goede start willen maken om het beleidsplan uit te gaan 
voeren. Dit zal dan hopelijk leiden tot een realisatie van onze voornaamste 
doelen: het reduceren van de armoede en het voorzien van kansen op een 
menswaardig bestaan voor alle inwoners in de regio. 
 

- Promoten van de lodges. 
Een andere bron van inkomsten komt uit de verhuur van de eenvoudige 
lodges. Momenteel worden die voornamelijk gebruikt om de studenten uit 
Nederland te huisvesten. Maar in 2021, als de Covid epidemie hopelijk voorbij 
is,  zullen we proberen om de lodges actief in Nederland te promoten voor 
mensen die met het authentieke Afrika kennis willen maken. 

Naast deze uitdagingen blijven we vanzelfsprekend ook aandacht schenken aan alle 
andere lopende initiatieven.  
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Dankwoord	
	

 
 

Je kunt de wereld proberen te begrijpen en je kunt de wereld proberen te 
veranderen. Als je ooit een kind in Afrika hebt zien sterven dan zal je weten dat je dat 
nooit kunt begrijpen. Als je ooit een kind in Afrika hebt zien sterven dan zal je weten 
dat je dat nooit màg begrijpen. En dan zit er niets anders op dan dat te veranderen. 
Om de wereld te begrijpen moet je hem wel veranderen.  

Het gaat niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet. Alleen door iets te doen, 
kunnen we de wereld wat rechtvaardiger maken. We bedanken alle mensen die onze 
stichting gesteund hebben in deze moeilijke tijden. De mensen in Zambia zijn jullie 
dankbaar. 


