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Voorwoord
“ Hoe zinvol is het om te proberen alles te begrijpen?.”
Vorig jaar schreven we in het jaarverslag dat we hoopten dat 2021 een beter jaar zou
worden dan het voorafgaande. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Op 7 Juli 2021 is
totaal onverwacht de medeoprichter van onze stichting, Ger Limpens, in zijn slaap
overleden. Hij was pas 64 jaar. Het is nauwelijks te bevatten.
Joy of a Toy is in 2008 een stichting geworden, maar bestaat al vanaf 1992 in de vorm
van een werkgroep. Dat klinkt imposant: “werkgroep”. Maar de realiteit was dat de twee
vrienden en oprichters, Ger Limpens en Arie van Kooten alle activiteiten voor hun
rekening namen. Ger heeft zoveel werk voor Joy of a Toy verzet, dat het nauwelijks te
beschrijven is. Met een tomeloze inzet en een intense gedrevenheid. In het prille begin
twijfelde hij nog weleens of er iets van onze idealen verwezenlijkt zou kunnen worden.
Maar later was hij best trots op wat er bereikt was. Hij was vooral blij dat de kinderen
van Zambia een kans geboden werd op een gelukkig leven. Diezelfde kinderen zullen
nooit vergeten wat hij allemaal voor hen gedaan heeft. En ook wij zullen hem elke dag
missen. Soms kan een leven in een flits ophouden te bestaan. Maar de liefde eindigt
niet. Onze liefde voor hem is voor de eeuwigheid.
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Ook de rest van het jaar stemde ons niet echt vrolijk. De verwachting dat de Corona
epidemie in 2021 hopelijk snel onder controle zou komen, is niet uitgekomen. Bijna het
gehele jaar zijn wij zeer beperkt geweest in onze mogelijkheden vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig zijn onze donateurs ons voor het tweede opeenvolgend jaar
wel trouw gebleven tijdens deze moeilijke tijden.
Een lichtpunt was wel dat we dankzij de forse financiële steun van stichting SOS de
middelbare school in Kalwala hebben kunnen uitbreiden met een Science Lab. Dit is
een schoolblok met drie praktijklokalen voor de exacte vakken. Niet alleen kunnen de
leerlingen effectiever leren door het geleerde in praktijk te brengen, maar zo’n science
lab is ook een voorwaarde van het ministerie voor onderwijs om als regionaal
examencentrum te kunnen opereren. De leerlingen in Kalwala zijn er in ieder geval erg
blij mee. Ook heeft dezelfde stichting SOS ervoor gezorgd dat de weeskinderen hun
studie in het hoger onderwijs konden vervolgen. Zoals eerder gezegd, is studeren In
Zambia een dure aangelegenheid geworden, en kost het ons veel moeite om alles te
kunnen financieren. We zijn SOS heel dankbaar voor hun steun.

Het ontwerp van het science lab, met drie praktijklokalen.

Dit is alweer het dertiende jaarverslag van onze stichting. 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
Vanwege de aanhoudende Covid epidemie konden ook dit jaar de geplande fondswervende activiteiten helaas niet doorgaan. En wederom heeft niemand van het
bestuur het project kunnen bezoeken, vanwege de reisbeperkingen. Gelukkig blijven
de berichten uit Kalwala positief. De weeskinderen zijn gezond en de scholen en de
kliniek verrichten zeer goed werk. In Kalwala zelf is het aantal Corona besmettingen
gelukkig ook beperkt gebleven.
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Wel heeft de epidemie de nodige invloed gehad op de educatieve sector. Veel scholen
zijn regelmatig een hele tijd gesloten geweest en dat heeft voor de nodige vertraging
gezorgd. Anders dan in Nederland kijkt men in Zambia niet op een jaartje studie meer
of minder. En zo kan het gebeuren dat sommige studies vanwege de corona een jaar
langer duren. Dat lijkt een relaxte houding, maar als je tegelijkertijd wel het schoolgeld
door moet blijven betalen, is dat voor de leerlingen en hun sponsors wel even slikken.
Laten we hopen dat 2022 nu echt het jaar wordt waarin we wereldwijd de Corona een
halt toe kunnen roepen. En dat veel van onze weeskinderen dan kunnen afstuderen

Wetenschapper in de dop!
Rest ons nog iedereen te bedanken die in welke vorm dan ook onze stichting heeft
gesteund in dit lastige jaar. Dat geeft ons weer energie om ons samen in te zetten voor
een goede toekomst voor de kinderen van Zambia. En net als in het beging doen we
dat door te zorgen voor onderdak, educatie en gezondheidszorg. Zodat we ze de twee
belangrijkste zaken mee kunnen geven. Zoals we in Afrika zeggen:
“There are two things we should give our children. One is roots and the other is wings.”

Het bestuur van Stichting Joy of a Toy
Arie, Luuk, Maria, Mwenya en Hans
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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 2021 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. In 2021 is
op de volgende data vergaderd: 03/01/2021; 17/04/2021; 27/06/2021 en 10/10/2021.

Het bestuur vergadert.
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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 2021 is het bestuur niet van samenstelling veranderd.
Arie van Kooten:
Morgan Kangwa Kalwala:
Kangwa Kalwala:
Jonas Mwaba:

director (maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur)
coördinator/treasurer
secretary/supervisor
member

PeJo, één van de general workers van het Kalwala Community Centre
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Externe contacten
- Website en nieuwsbrieven
De website is ook in 2021 weer aangepast door onze vaste webmaster Let Spek. Het
jaarverslag van 2020 met daarin de financiële verantwoording is op de website
gepubliceerd. Vanwege de voortdurende Corona epidemie zijn er ook in 2021 helaas
geen nieuwsbrieven verschenen.

- School Support and Beyond en SOZ
Gelukkig is er wat betreft onze samenwerking met bovengenoemde stichtingen wel
goed nieuws te melden. De twee studenten die gesponsord werden door School
Support and Beyond zijn dit jaar geslaagd voor hun opleiding en zijn nu volledig
bevoegd om als verpleegster in een ziekenhuis aan de slag te gaan. Ze zijn de stichting
daar zeer dankbaar voor.
Stichting SOZ heeft ons met een forse donatie geholpen bij de realisatie van een
Science Lab op de middelbare school. Ook op andere gebieden werken we
constructief met hen samen, vooral om het praktische gedeelte van het
onderwijsprogramma op de middelbare school te versterken. Zambia heeft immers
vooral goed opgeleide vakmensen nodig. Zo werken we bijvoorbeeld aan een inititief
om de school aan goede gereedschappen te helpen ten behoeve van het
praktijkonderwijs.

Er is veel behoefte in Zambia aan praktijkonderwijs.
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- Stichting Onderwijs Steunfonds
Nog meer goed nieuws: De stichting S.O.S. heeft ons geholpen met twee zeer
belangrijke projecten.
Ten eerste hebben zij een zeer fors deel van de studiekosten van de weeskinderen
betaald. Toen we in 2002 met het weeshuis in Kalwala begonnen, hebben we als
stichting beloofd ons uiterste best te doen om de twintig Aids-wezen voor te bereiden
op de maatschappij. Op een liefdevolle en respectvolle manier. We zijn nu bijna zover.
Nkweto wordt binnenkort wiskunde leraar en Harriet en Lemmy studeren ook aan de
universiteit. Sampa, Mundu en Chansa hebben hun middelbare school met succes
afgerond. Josephine heeft een computer cursus gevolgd. Het gaat goed met al die
studies. Maar het is wel zeer kostbaar. In 2020 is een flink deel van ons budget naar
de studiekosten gegaan. Dit jaar was er dringend steun nodig om de kinderen te laten
studeren. Door de Corona crisis komt er minder geld binnen en de studiekosten blijven
stijgen. Deze steun is door de stichting S.O.S. verleend en daar zijn we hen zeer
erkentelijk voor.
Het tweede project betreft de bouw van een Sciense Lab. In 2012 is de Kalwala
Secondary School officieel geopend. Sindsdien is de school razendsnel gegroeid. Er
wordt onderwijs verzorgd voor zo’n 600 kinderen die vanuit de hele regio naar Kalwala
komen. Als stichting hebben wij er voor gezorgd dat er meerdere lokalen bij gebouwd
konden worden. Ook zijn er vaklokalen en een een dining-hall gerealiseerd. De laatste
bouwprojecten waren een slaapzaal voor meisjes en een slaapzaal voor jongens. De
leerlingen die daar slapen komen van te ver om die afstand te kunnen lopen.

De middelbare school in Kalwala.

Het enige dat nu nog ontbreekt is een Science Laboratory. De regering vraagt al vele
jaren of wij daar onze steun aan kunnen verlenen, maar onze financiële middelen zijn
daar niet toereikend voor. Het ministerie van onderwijs heeft al wel de inrichting
gedoneerd voor een Chemistry, Physics en Biology room.

Joy of a Toy jaarverslag 2021

pagina 9

Het Science lab zou dus uit drie lokalen gaan bestaan. De fysieke bouw valt echter
onder een ander ministerie en dit ministerie heeft geen middelen om dit te realiseren.
De bouw van het laboratorium is de laatste stap om als examencentrum voor de gehele
regio erkend te gaan worden. Ook geeft zo’n Laboratory een unieke kans aan de
leerlingen om op een meer praktische manier onderwijs te krijgen. De stichting S.O.S.
heeft voor de financiering gezorgd om het Laboratory te gaan bouwen. Niet alleen de
mensen in Kalwala, maar alle studenten van de gehele Muchinga provincie zijn daar
vanzelfsprekend heel blij mee.

- Zambiaanse overheid
Ook in 2021 heeft Zambia op allerlei gebied te maken gehad met de Corona epidemie.
Helaas was de overheid genoodzaakt een aantal scholen voor langere tijd te sluiten,
hetgeen voor veel studenten ongunstig uitpakte, omdat het schoolgeld wel doorbetaald
diende te worden.
De verkiezingen in het najaar heeft voor onze stichting onverwachts een flink probleem
opgeleverd. In een poging om zijn herverkiezing veilig te stellen, heeft de uitgaande
president, Edgar Lungu, de koers van de Kwacha sterk beïnvloed. Om de indruk te
wekken dat het goed ging met de Zambiaanse economie is de Kwacha sterker
gemaakt ten opzichte van de euro. Dat leverde voor onze stichting een fors
koersverlies op bij het realiseren van de bouw van het Science Lab. Dat verlies hebben
we gelukkig op kunnen vangen door onze eigen bijdrage te verhogen en door de
eerder genoemde donatie van de stichting SOZ. Wel heeft de bouw van het Science
Lab hierdoor vertraging opgelopen, maar naar verwacht wordt er halverwege 2022 een
prachtig gebouw opgeleverd.
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Activiteiten en resultaten in 2021
Weeskinderen
Ondanks de aanhoudende Corona epidemie gaat het nog steeds goed met de
“kinderen”. Het is prachtig om hun groei naar volwassenheid te volgen. Wat ons als
stichting tot tevredenheid stemt, is dat ze met veel plezier terugkijken op hun jeugd in
het weeshuis. Mundu schreef op een gegeven moment: “Memories are important in
our life. Let’s remember where we have come from and let’s work hard, family. We can
make it in this world.”. Het is vooral dat hij het woord “familie” op een vanzelfsprekende
manier gebruikt. Daar mogen alle verzorgers die in het weeshuis gewerkt hebben trots
op zijn. Hieronder een aantal foto’s van de studerende kinderen. We hopen dat een
aantal van hen volgend jaar met succes zullen afstuderen.

Mundu, Harriet en Sampa op weg naar hun diploma’s.
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Educatie
Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de educatieve sector last gehad van
Corona. De scholen zijn echter wel langer open gebleven als het jaar ervoor. De lagere
school en de middelbare school in Kalwala behalen nog steeds goede resultaten en
voorzien duidelijk in een grote behoefte. Het meest positieve nieuws komt van de
kleuterschool: De overheid heeft besloten om deze op te nemen in het reguliere
onderwijssysteem. Dat betekent dat zij vanaf nu de salariskosten van een bevoegde
onderwijzer gaan betalen. Uiteraard hebben we het bijbehorende gebouw aan de
overheid overgedragen. We bedanken Jonas Mwaba voor zijn inzet in al die jaren dat
hij de kleuterschool geleid heeft. Hij zal in de toekomst andere activiteiten binnen het
project gaan ontplooien.

Irene, Ger en Jonas bij de kleuters.
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Gezondheidzorg

De mensen in Kalwala en omstreken zijn ontzettend blij met de zorg die door de kliniek
verleend wordt. En de overheid ondersteunt de kliniek ten volle. De staf wordt
regelmatig uitgebreid en er worden genoeg medicijnen verstrekt om alle noodzakelijke
behandelingen uit te kunnen voeren. De Zambiaanse overheid wil het liefst dat alle
bevallingen in een ziekenhuis plaatsvinden. Dat is dan ook een belangrijke taak van
de kliniek die zij kundig uitvoert. Daarnaast speelt zij nog steeds een belangrijke rol in
de voorlichting en de inentingscampagnes. Op het wensenlijstje staat nog wel een
keuken. In Zambia is het gebruikelijk dat de familie meekomt naar het ziekenhuis om
het zieke familielid van eten te voorzien. Als ze daarbij gebruik zouden kunnen maken
van een keuken zou dat hun taak een stuk gemakkelijker maken.

De administratie van de kliniek.
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Infrastructuur
Zoals reeds eerder vermeld is er dit jaar een begin gemaakt met de bouw van het
Science Lab. Het wordt vast een prachtig schoolblok. De inventaris is al aanwezig,
dus zodra de bouw voltooid is, kunnen de lessen voor Chemistry, Biology en Physics
(Scheikunde, Biologie en Natuurkunde) op een zeer praktische wijze ingevuld
worden. En de officiële examens voor deze vakken zullen dan voor alle studenten uit
de regio hier plaats gaan vinden. Ondertussen zijn alle stenen voor de bouw reeds
vervaardigd en is de fundering gelegd. In 2022 zal het Lab afgebouwd worden.

De meisjes slaapzaal.
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Financiën
Fondsenwerving
Hoewel veel activiteiten niet door konden gaan vanwege de aanhoudende Corona
epidemie, hebben we toch de benodigde fondsen kunnen verwerven. De forse donatie
van de stichting SOS is daar een goed voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de
opbrengst van de EK voetbal toto die op de pabo Thomas More gehouden is. Ook
mooi: De nicht van de voorzitter heeft een gedeelte van haar kookboeken verkocht en
de (forse) opbrengst aan de stichting geschonken. Aan het einde van het jaar is de
voorzitter met pensioen gegaan en was hij ook (samen met zijn vrouw uiteraard)
veertig jaar getrouwd. Zijn oproep om aan Joy of a Toy doneren was niet aan
dovemans oren gericht. Volgend jaar gaan we hopelijk nog meer fondsen werven,
indien de situatie rond Corona het toestaat.

Donoren
Hoewel het op financieel gebied voor veel mensen zorgelijke tijden zijn, is het
overgrote deel van onze donoren doorgegaan met het ondersteunen. We zijn hen daar
uiteraard zeer dankbaar voor. Er zijn zelfs donoren die juist in deze tijd een extra gift
gedaan hebben om er voor te zorgen dat de activiteiten in Zambia doorgang konden
vinden. Daarbij gaat het niet zo zeer om de bedragen zelf, maar vooral om de
gedachte.
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Financiële verslaglegging
Enkele kanttekeningen bij de financiële verslaglegging


2021 was financieel gezien een goed jaar voor de stichting. We zagen een forse
groei aan de inkomstenkant. Er kwam ruim 85 duizend euro aan giften binnen.
Die is grotendeels te danken aan de forse gift van de stichting S.O.S., die
bestemd is voor het Science Lab en de studiekosten voor de weeskinderen.
Maar ook een aantal donateurs hebben forse bedragen geschonken.



Ook het vermogen is toegenomen. Dat was ook noodzakelijk, want door de
onverwachte waardestijging van de Zambiaanse Kwacha, zullen we aardig wat
geld bij moeten passen om het Science Lab af te bouwen.



Het aantal donateurs dat gebruik maakt van de mogelijkheid om een periodieke
gift af te trekken van de belasting is licht gestegen.



Aan de uitgavenkant zijn de studiekosten weer gestegen. Die bedragen nu ruim
7000 euro. Gelukkig zijn we voor dit jaar en volgend jaar stevig ondersteund
door de stichting SOS, zodat de kinderen hun studie niet af hoeven te breken.



Het maandbedrag voor het levensonderhoud voor de kinderen en overige
projectkosten was dit jaar € 450,-- . Dat komt neer op € 5400,-- op jaarbasis.
Volgend jaar is het plan om dit bedrag naar € 400,-- te brengen, indien mogelijk.

 De overheadkosten (€ 452,68) zijn licht gestegen. Gelukkig is dit slechts
ongeveer een half procent van de totale baten. Maar wel opvallend is dat deze
kosten alleen uit bankkosten bestaan. Niet alleen rekent de ABN € 30,-- voor
elke overschrijving naar Zambia, maar vragen ze ook een extra bedrag voor het
traceren van geld dat ze zelf kwijt geraakt zijn! Ook de kosten van de ING
rekening blijven stijgen. Dit jaar hebben ze € 207,19 gerekend voor het opslaan
van onze cijfers in hun computers.
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Financieel verslag 2021 Stichting Joy of a Toy
Balans 2021 Stichting Joy of a Toy
Stichting Joy of a Toy

KvK nr. 24446906

Balans per 31 december 2020

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

PASSIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa

€

-

€

-

Vlottende activa
Vorderingen

€

-

€

-

Liquide middelen
Kas
ING lop. Rek.
ABN-AMRO best. Rek.
ABN-AMRO spaarrek.

Totaal

31-12-2021

31-12-2020

Eigen vermogen
Algemene reserve
€ 27.355,66
Best. reserve KCC-budget € 10.800,00

€ 7.593,00
€ 12.000,00
€ 38.155,66

Kortlopende schulden
€
€ 35.862,58
€
273,08
€ 2.020,00

€

-

€ 19.593,00

€

-

€
€ 16.917,57
€
655,43
€ 2.020,00
€ 38.155,66

€ 19.593,00

€ 38.155,66

€ 19.593,00

Totaal

€ 38.155,66

Resultaat 2021

Stand
31 dec. 2021
€ 27.355,66
€ 10.800,00
€ 38.155,66

€ 19.593,00

Toelichting verloop van het eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserve KCC

Stand
31 dec. 2020
€ 7.593,00
€ 12.000,00
€ 19.593,00

Toevoeging aan
best. reserves
€ -1.200,00
€ -1.200,00

€

19.762,66

€

19.762,66

Baten/lasten 2021 Stichting Joy of a Toy

Resultatenrekening over 2021
Gerealiseerd 2021

Baten
Giften
Rente

€ 85.576,00
€
-

Totaal baten
Lasten
nieuwsbrieven
overhead
transactiekosten NL-Zambia
rek. Committee Kalwala
transportkosten goederen naar Zambia
Totaal lasten
Bedrijfsresultaat

Joy of a Toy jaarverslag 2021

Gerealiseerd 2020

€
€

15.580,70
0,11

€ 85.576,00

€
€
452,68
€
210,00
€ 65.733,16
€
617,50

€ 15.580,81

€
€
€
€
€
€ 67.013,34
€ 18.562,66

321,11
97,50
12.566,39
€ 12.985,00
€ 2.595,81
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Kwartaal overzicht van de ING rekening:

Uit het overzicht blijkt duidelijk dat we ons terecht zorgen gingen maken in het tweede
kwartaal, maar dat het de tweede helft een stuk beter ging, doordat we fondsen konden
werven voor de bouw van het Science Lab.

Besteding gelden 2021 Zambiaanse counterparts.
Overboekingen naar Kalwala Community Centre 2021
Datum
5-2-2021
5-2-2021
3-5-2021
3-5-2021
23-7-2021
10-8-2021
10-8-2021
5-10-2021
2-11-2021
2-11-2021
17-12-2021

Bedrag
€ 1.350,00
€ 249,30
€ 1.350,00
€ 2.750,00
€ 20.000,00
€ 1.350,00
€ 536,86
€ 20.000,00
€ 1.350,00
€ 3.600,00
€ 13.197,00

Totaal

€ 65.733,16

Bestemming
Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten
Studiekosten weeskinderen
Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten
Studiekosten weeskinderen
Bouw eerste fase Science Lab
Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten
Studiekosten weeskinderen
Bouw tweede fase Science Lab
Levensonderhoud weeskinderen + reguliere projectkosten
Studiekosten weeskinderen
Bouw laatste fase Science Lab

Totaal aan studiekosten:
Totaal levensonderhoud en projectkosten:
Bouw Science Lab

Joy of a Toy jaarverslag 2021
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Toekomstige projecten
Ook in 2022 blijven we volop werken aan de volgende projecten.
 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
Ook in 2022 staan we voor de volgende twee belangrijke uitdagingen:
 financiering vervolgstudie weeskinderen
Waarschijnlijk zullen er in 2022 een aantal kinderen afstuderen, zodat onze taak
op dit gebied iets lichter wordt. Daartegenover staat dat de studiekosten in
Zambia maar door blijven stijgen en dat de euro zich niet in zijn sterkste fase
bevindt. We zullen doorgaan met het zoeken van sponsoren om de
vervolgstudie te kunnen bekostigen.
 Vergroten van de zelfredzaamheid
Natuurlijk blijft ons uiteindelijke doel dat de bevolking van Kalwala en omstreken
zelfredzaam wordt. Voor een gedeelte is dat al gerealiseerd, maar er kunnen
nog meer economische activiteiten ontwikkeld worden. We zijn van plan om elk
initiatief op dit gebied van harte te ondersteunen. Op die manier kan de armoede
dan hopelijk verder gereduceerd worden.
Naast deze uitdagingen blijven we ook aandacht schenken aan andere lopende
initiatieven. Zoals de vrouwenclub, de medische kliniek, de begeleiding van
vrijwilligers, het vergroten van het donateurenbestand, de bewustwording in
Nederland, enzovoort.
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Dankwoord
Ook dit jaar willen we iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor de toekomst van
de Zambiaanse kinderen. Het is goed om te helpen. En om niet met helpen te wachten
tot later. Want als later eerder komt, dan ben je te laat. De toekomst hangt af van wat
we nu in het heden doen. En die toekomst is voor de volgende generatie het
belangrijkst, want het is in de toekomst dat zij van plan zijn te leven.
En dat is het mooie van dit leven. We kunnen het met zijn allen altijd beter maken. Dat
is een troostrijke gedachte. De beste manier om een goede toekomst te voorspellen is
haar zelf te creëren. Met iedereen, in verbondenheid.
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