Joy of a Toy
Het belangrijkste is: niet ophouden met vragen stellen

www.joyofatoy.nl

Inhoud:
Rotary Dictee

1

We blijven bouwen

2

Tasila Lungu

3

Jubileum

3

Studenten

4

Hoop

4

juli 2016

Nummer 21

Voor de aidswezen van Zambia

Rotary Dictee voor Joy of a Toy succesvol !

Op zaterdag 12 maart 2016 heeft Rotaryclub Brielle voor de 10e
achtereenvolgende keer het Groot Dictee van Voorne-Putten en
Rozenburg georganiseerd. De opbrengst was boven verwachting en
bedraagt € 21.000,-. Wij bedanken alle schrijvers, sponsoren en
aanwezigen voor hun steun, inspanning en bijdrage. Met de
opbrengst kunnen we twee docentenhuizen realiseren in Kalwala’s
Village. Er is grote woningnood onder de docenten die op de scholen
werken. Het is belangrijk dat de docenten in de omgeving van de
school wonen. Niet alleen omdat transport vaak een groot probleem
is, maar ook omdat zij een bijdrage leveren aan naschoolse
activiteiten zodra ze in de buurt van de school wonen. De
huuropbrengst van de huizen wordt aangewend voor het
levensonderhoud van de weeskinderen.

Het jongste deel van team-Zambia in actie

Pagina 2

We blijven bouwen
Onze Zambiaanse aannemer is direct begonnen met de bouw van de
twee docentenhuizen. Daarvoor waren er ook al twee lodges
bijgebouwd. De huuropbrengsten worden ook in dit geval weer gebruikt
voor het levensonderhoud van de weeskinderen. Op die manier wordt het
project steeds meer zelfvoorzienend. En de bouw zorgt ook voor
werkgelegenheid in het dorp.

De aannemer heeft ook van onze zusterstichting SOZambia de opdracht
gekregen om slaapzalen voor de meisjes te bouwen die de middelbare
school bezoeken. Sommigen van hen moeten ver lopen om naar school te
kunnen. Het is voor hen veiliger om doordeweeks bij de school te slapen.
De slaapzaal is bedoeld voor ongeveer 32 meisjes. Het is de bedoeling dat
er later ook een blok met wc’s en wasgelegenheid bijgebouwd wordt.

Pagina 3

De dochter van de president bezoekt Kalwala
In april heeft de dochter van de Zambiaanse president, Tasila Lungu, een
KKalwalaStudenten
mee
bezoek gebracht aan Kalwalahelpen
Village. Zij weer
toonde volop
grote betrokkenheid
bij
het project. Ze uitte haar bewondering en waardering voor wat er
allemaal bereikt is. Ze deed namens de regering een prachtige donatie
van honderden schoenen voor de allerarmste kinderen van de regio. De
kinderen waren blij verrast.

Jubileum
Dit jaar bestaat Joy of a Toy 25 jaar. We zijn begonnen als kleine werkgroep
in 1991. En nu zijn we een kleine stichting. Maar onze idealen zijn nog steeds
onverminderd groot. Dat bleek ook op 9 april op de Zambiadag waar veel
particuliere initiatieven bij elkaar kwamen. We kregen veel vragen van
andere stichtingen over onze positieve resultaten. Bovenal zijn we als
stichting trots dat alle weeskinderen gezond en gelukkig zijn. Op de lagere
school zitten nu 570 leerlingen die les krijgen van 18 leerkrachten. Op de
middelbare school zitten 350 studenten die les krijgen van 35 leerkrachten
en 14 stagiaires. Ook de kliniek draait op volle toeren. En dat allemaal
dankzij de steun van onze donateurs en andere gulle gevers. Op naar het
volgend jubileum!
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Studenten: ga naar Facebook!
In september gaan er weer
Hogeschoolstudenten
naar
Kalwala. In de loop der jaren
hebben
al
heel
veel
studenten het dorp bezocht.
De meesten van hen denken
daar, zover wij weten, met
grote
genegenheid
aan
terug. Laat ons weten of
Kalwala nog steeds een plek
in je hart heeft. Ga naar onze
Facebookpagina en laat een
bericht achter.

Hoop geven
De toekomst hangt af van wat we nu doen. Gelukkig zijn er veel mensen
studiefonds
die dat beseffen en ons steunen. Niet alleen met donaties maar ook

VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA

met bemoedigende woorden. De wereld gaat alleen veranderen als
we voor elkaar openstaan. Zonder iemand tekort te willen doen, geven
we enkele recente voorbeelden: dokter Johan de Vries heeft zich
ingespannen om het Rotary Dictee voor Joy of a Toy te houden.
Tandarts Salm heeft nogmaals een fraaie donatie gedaan van
tandenborstels en tandpasta voor de weeskinderen. En de
gepensioneerden van de pabo Thomas More hebben weer een
donatie gedaan tijdens hun bijeenkomst in maart. We bedanken
iedereen die met ons en de kinderen van Kalwala meevoelt.
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