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Voorwoord
Na het bijzondere jubileumjaar 2011, waarin de stichting JKZ haar 10 jarig
jubileum vierde, was in 2012 de beurt aan KGVI haar 55 jarig bestaan te vieren!
Een jaar met mooie hoogtepunten zoals het deelnemen van een oud leerling aan
de Paralympische Spelen, met rolstoeltennis –hij haalde de 2e ronde. Dankzij uw
hulp kon JKZ het KGVI centrum blijven steunen. De poster met gebarentaal werd
in heel Afrika uitgerold. Een oudleerlinge van KGVI studeerde af aan een
universiteit in Canada en zo werden nog veel meer geweldige momenten gevierd
in 2012. Belangrijk, want er waren ook dieptepunten, zoals het overlijden van een
aantal van de (oud) leerlingen; en natuurlijk de niet aflatende financiële zorgen.
Ook in 2012 waren alle plaatsen in het centrum ruim bezet, 108 maar liefst. Het
aantal kinderen dat de school bezocht zonder in het centrum te wonen, is in 2012
sterk gestegen tot ongeveer 345.
We hebben in 2012 wederom een groot bedrag aan giften mogen ontvangen.

€ 63.966,84
We zijn daar ontzettend blij mee! En heel veel dank daarvoor!
Zoals iedereen die ons steunt weet, doen we er alles aan om zoveel mogelijk van
iedere euro daadwerkelijk bij KGVI te krijgen. Ons streven is al jaren dat van iedere
euro minimaal 99 cent naar Zimbabwe gaan. Dat is ook in 2012 weer gelukt:

1 Euro doneren = 99.4 cent naar KGVI

Verder hebben we in 2012 bemiddeld tussen een aantal Nederlandse vrijwilligers
en KGVI. Het centrum heeft het afgelopen jaar door de aanwezigheid van
vrijwilligers veel nieuwe ideeën opgedaan. Door de onzekere politieke situatie in
Zimbabwe hebben wij minder vrijwilligers naar Bulawayo kunnen laten gaan dan
we gewild hadden, helaas.
We zijn trots dat u samen met ons de kinderen van het KGVI Centrum een beter
leven wilt geven, voor nu en voor hun toekomst!
Het bestuur van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe bedankt iedereen hartelijk
die het afgelopen jaar de kinderen van het KGVI centrum heeft gesteund.
Namens het bestuur van JKZ,
Cornelius Hacking, Voorzitter.
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Doelstelling
De stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) bestaat sinds november 2001.
Haar doelstelling is het werven van fondsen voor het “King George VI
Rehabilitation and Learning Centre” (KGVI) in Bulawayo, Zimbabwe. JKZ
bemiddelt ook tussen Nederlandse vrijwilligers en het Centrum.
Dit centrum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beperkingen is een nietgouvernementele organisatie. Het centrum krijgt weinig overheidssteun en is
daarom vooral afhankelijk van giften.
Het bestuur van JKZ organiseert allerlei activiteiten om fondsen te werven. JKZ
ontvangt giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en
ontwikkelingsfondsen.
Onze inspiratie zijn de kinderen van KGVI. 'Jabulani' vat in één woord samen wat
zij uitstralen:
Jabulani is een woord uit het Ndebele, de taal die men spreekt in het westen van Zimbabwe,
waar Bulawayo ligt. Jabulani betekent 'blijdschap' of 'vreugde'. Toen wij JKZ oprichtten
vonden wij dit een zeer toepasselijk woord, want de sfeer van vreugde en blijdschap in het
centrum raakt iedereen die het bezoekt. Deze sfeer heerst er dankzij de opgewektheid en
hoop van zowel de kinderen als het personeel. Dit ondanks alle problemen waarmee zij
dagelijks te maken krijgen.

3

Situatie Zimbabwe
Er was veel gaande in 2012 in Zimbabwe, de politiek bleef voor onrust zorgen, de
armoede bleef groot, de werkloosheid ook, en de regens in het zuidelijke deel van
Zimbabwe waren onder de maat. Geen regen betekent geen oogst en daarmee ook
geen eten.
De Europese Unie heeft in 2012 wel besloten een deel van de economische sancties
op te heffen, wat economisch iets meer lucht zou kunnen geven in 2013.
Een beeld dat zich steeds duidelijker gaat vormen, nu de US dollar al een aantal
jaren de officiële valuta is en de zwarte markt vrijwel is verdwenen, is de grote
discrepantie tussen de kosten van levensonderhoud en de inkomsten van burgers.
Deze kosten zijn vele malen sneller gestegen dan de inkomens, met als gevolg dat
er nog steeds veel mensen onder de armoedegrens moeten leven. Velen overleven
van wat familieleden hun sturen, vooral uit Zuid-Afrika.
Al met al nog steeds niet veel positieve ontwikkelingen, nog niet echt licht aan het
einde van de tunnel. De verkiezingen die voor de deur staan maken ook dat het
land minder veilig is voor toeristen en andere bezoekers. Laten we hopen dat in
2013 de ontwikkelingen iets positiever zullen zijn. Wij van JKZ zijn in ieder geval
van plan door te gaan met het steunen van KGVI…!
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Ons werk voor KGVI
Fondsenwerving
Zoals gezegd is de eerste doelstelling van JKZ het werven van fondsen ter
ondersteuning van het KGVI centrum.
Om die doelstelling te realiseren heeft JKZ in 2012 de volgende activiteiten
georganiseerd, samen met veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers in heel
Nederland:
☺ Het personeel van Revalidatie Centrum De Hoogstraat doneerde het geld van
hun kerstpakketten aan JKZ.
☺ Nature’sPride en Nature’s Pack steunden ook dit jaar JKZ weer gul, jullie
blijven onze grootste donor, en we willen jullie hiervoor ontzettend
bedanken. Voor jullie niet aflatende financiële steun, maar ook de
ondersteuning met allerlei praktische zaken. Thanks a lot…!

☺ Meerdere individuele medewerkers van zowel Nature’s Pride als Nature’s
Pack hebben ook hun kerstbonus gedoneerd aan JKZ.
☺ Sinds meerdere jaren al krijgen we het geld dat Anne-Marie Mosch en haar
broer met de verkoop van hun tweedehandsboeken verdienen.
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☺ Ook dit jaar weer een kraamfeest waarvan de opbrengst naar Jabulanikids
ging. Tim, welkom op deze wereld!
☺ VCO Twenterand heeft ons gesteund met een mooie gift.
☺ Getrouwd werd er ook, Esther en Michiel, dank dat jullie JKZ als bestemming
van jullie huwelijkskado hebben uitgekozen.
☺ Van de Adessium Foundation hebben we een geweldige gift mogen
ontvangen voor een specifiek project. En ondertussen heeft “de Wilde
Ganzen” besloten nog eens 55% aan deze gift toe tevoegen, waardoor we het
hele project dat door KGVI was voorgesteld kunnen financieren. Wat een
geweldig nieuws!
☺ Stichting Kook heeft gul ons project gesponsord om de daken te repareren en
aan te pakken. Daar zijn we heel blij mee!
Voor de reparatie:

Na de reparatie:

☺ Verjaardagen waren er ook, vele gevers hebben hun verjaardagsgeld ter
beschikking gesteld van JKZ.
☺ Nature’s Pride heeft voor het schooljaar 2012-2013 een versfruit project
gesteund. Elke dag vers fruit is hiermee gerealiseerd. Echt top!
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☺ Het nieuwe gereedschapproject hebben we dit jaar kunnen steunen met
behulp van NCOD.

☺ Ook uit Duitsland ontvingen we in 2012 een aantal giften, vaak van mensen
die het centrum bezocht hebben tijdens een vakantiereis en de kinderen graag
willen blijven steunen.
☺ Met enige regelmaat hebben we support gekregen voor specifieke kinderen.
De giften betreffen dan het schoolgeld van een bepaald kind. We zijn daar heel
blij mee, want zeker voor de gehandicapte weeskinderen is dit vaak de enige
manier om op KGVI te kunnen blijven!
☺ Vrienden, collega’s en familie van bestuursleden en vrijwilligers hebben
diverse acties opgezet voor JKZ. Zo vroegen jarigen en bruidsparen niet om
een cadeau maar om een gift voor JKZ.
☺ Youbedo.com heeft JKZ opgenomen als een van de goede doelen. Youbedo is
een online boekhandel die tien procent van het bestelbedrag doneert aan
goede doelen, www.youbedo.com.
☺ De Stichting Bijzondere Gezondheidszorg heeft voor het vijfde jaar op rij de
medicijnkosten van KGVI gesponsord.
☺ Via de Stichting Geefgratis, een betaalmodule op onze website, zijn er diverse
giften binnengekomen.
☺ Daarnaast zijn er nog verschillende anonieme giften binnengekomen van
bedrijven, particulieren en stichtingen.
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Een aparte vermelding willen wij zeker maken voor de terugkerende giften van
onze vaste donateurs. Een trouwe club van zowel privé donateurs als bedrijven
die ons blijvend ondersteunen in onze activiteiten. We zijn daar ongelofelijk blij
mee omdat zij voor een vast stroom van inkomsten zorgen. Dank jullie allemaal
hiervoor.
JKZ heeft nieuwe donateurs geworven door verspreiding van de folder, door
mond-tot-mondreclame en via onze website www.jabulanikids.nl
JKZ heeft in juni en in december 2012 een nieuwsbrief verspreid onder haar
donateurs en belangstellenden om hen over de activiteiten van JKZ en het KGVI
centrum te informeren.
We willen iedereen die meegewerkt en gedoneerd heeft nogmaalsheel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage aan JKZ in 2012. We hopen ook in 2013 weer op jullie
steun te mogen rekenen.
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Vrijwilligers
Het tweede doel van de stichting is het bemiddelen tussen potentiële vrijwilligers
en het KGVI centrum; meestal vinden zij een (stage-)plaats op de afdelingen
fysiotherapie, ergotherapie en logopedie van het centrum.
In 2012 heeft de stichting één voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor studenten
van de opleiding Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie op de
christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. 2 studenten, Laurette en Teske
hebben zich na deze bijeenkomst aangemeld om stage te lopen op het centrum. Zij
hebben zich in 2012 voorbereid om in januari 2013 stage te gaan lopen op het
centrum. Door de politieke onrust in aanloop naar de verkiezingen in 2013
ontvingen wij eind 2012 het advies van het centrum om hun reis te laten annuleren.
Het verkrijgen van een visum voor 3 maanden of langer zorgt voor veel problemen
en onzekerheid en het centrum wordt meer gecontroleerd op buitenlands bezoek.
In overleg met het centrum hebben wij de werving van vrijwilligers tot na de
verkiezingen in 2013 stopgezet. Gezien de positieve invloed die vrijwilligers en
stagiaires hebben op de sfeer en motivatie van zowel de kinderen als het vaste
personeel hopen wij van harte dat wij de werving volgend jaar weer kunnen
vervolgen.
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Bestuur en organisatie
Organisatiestructuur
Het bestuur van onze stichting bestaat helemaal uit vrijwilligers, en wij doen dit
uiteraard onbezoldigd. De organisatiestructuur is helder, en het bestuur voert
tevens alle activiteiten binnen de stichting uit. De meeste leden van het bestuur
hebben in het verleden vrijwilligerswerk gedaan in het KGVI centrum in
Bulawayo.

Wij zijn:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Cornelius Hacking (voorzitter)
Caroline Spoor (penningmeester)
Nelleke Roelse (secretaris)
Eunike Spierings
Maaike Fransen
Marleen van de Brug
Mirjam Tervoort

Raad van Advies
Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA) die twee keer per
jaar vergadert en doorlopend adviezen geeft aan het bestuur. De Raad van Advies
is in 2012 uitgebreid met Hilda van der Stok (oud-vice-voorzitter en penningmeester van het bestuur), en bestaat einde 2012 verder nog uit: Ton
Bontekoe, Esther van der Steeg en Willemijn van Breda.
We hebben in 2012 afscheid genomen van AteKalsbeek van Nature’sPride, we
danken hem voor al het werk en alle interesse die hij aan de dag heeft gelegd, en
zijn jarenlange betrokkenheid bij, en inspanningen voor JKZ.
Alle leden van de Raad van Advies doen hun werk voor de stichting JKZ uiteraard
onbezoldigd, net als de leden van het Bestuur.
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Waar willen we naar toe?
Voor 2013 is de doelstelling dat we onze maandelijkse donatie aan KGVI kunnen
handhaven en daarnaast nog minimaal één specifiek project kunnen sponsoren.
De crisis heeft zijn weerslag gehad op het aantal giften dat we binnenkregen in
2012, en we willen dan ook reëel zijn in de doelstellingen voor komend jaar.
Continuïteit is voor het KGVI centrum het allerbelangrijkst. Niet alleen de snel
toenemende lopende kosten door de prijsstijgingen, maar ook het steeds vaker
wegvallen van de betalingen door de ouders van kinderen omdat ze het niet meer
kunnen betalen, maken dat daarop onze nadruk ligt.
In 2013 zal er in ieder geval met behulp van de giften van de Adessium Foundation
en de Wilde Ganzen een groot plan uitgevoerd worden voor het besparen van
energie door het installeren van zonnecollectoren. Winters kunnen koud zijn in
Bulawayo, en het verwarmen van water voor de douches legt nu een groot beslag
op de elektriciteitsrekening. En de gift zorgt er ook voor dat KGVI haar eigen
(grond)water kan gaan gebruiken voor de watervoorziening, want in 2012 was er
een groot tekort aan schoon water en werd de drinkwatervoorziening vaak
afgesloten.
Voor andere projecten zullen we sponsoren blijven zoeken, we hebben nu ook op
onze website een projectpagina weergegeven zodat per project gesponsord kan
worden.
We hebben weer zin in een mooi jaar met vele nieuwe sponsor initiatieven en
activiteiten. We hopen dan ook in de toekomst op uw steun te mogen (blijven)
rekenen!
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Het KGVI centrum in 2012

Het jaar is begonnen met hetzelfde aantal kinderen in het centrum als in
2011. Dit ondanks het feit dat veel ouders hun bijdragen in de kosten niet
kunnen betalen, en vooral de ouders die ver buiten Bulawayo wonen
hebben geen andere keuze dan dat hun kind op een verblijf in het centrum
is aangewezen. Daarom draagt KGVI hieraan zelf bij, en in uitzonderlijke
gevallen ook aan de schoolkosten. Het aantalkinderen op de KGVI school
is inmiddelsgestegen tot 345. Wel is halverwege het schooljaar besloten dat
KGVI niet meer voor alle kinderen waarvan de ouders het schoolgeld niet
kunnen betalen de kosten overneemt. Dit betekent dat men de moeilijke
beslissing heeft moeten nemen dat er een aantal kinderen na de vakantie
niet meer terug kon komen naar school. Een hartverscheurende beslissing,
het is zo moeilijk om op die manier over het leven van kinderen te beslissen.
Toch voelde de KGVI school zich hiertoe genoodzaakt, de kosten lopen zo
hoog op dat ze de lasten niet kan dragen zonder dat het gevolgen heeft voor
de andere kinderen.
Weeskinderen
Het centrum ontvangt steeds meer weeskinderen die ook onderdak nodig
hebben tijdens vakanties. Het is niet altijd precies vast te stellen in welke
mate een kind echt wees is; soms is er nog een tante of oma die voor het
kind zou kunnen zorgen tijdens vakanties. In ieder geval neemt het centrum
haar verantwoordelijkheid en investeert het in deze opvang. Veel van deze
kinderen hebben gewoonweg geen andere veilige verblijfplaats naast
KGVI. Hieraan zijn natuurlijk wel weer kosten verbonden. In 2012 is er hard
gewerkt om voor deze kinderen geld te krijgen van de staat. Er is een wet
aangenomen waaronder deze kinderen vallen. Het is tot nu toe echter
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nogniet gelukt om hiervoor ook echt geld te krijgen van de overheid. Er
wordt hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat dit in 2013 anders wordt.
Voedsel
In 2012 was het weer mogelijk om basale levensmiddelen, zoals maïsmeel,
groenten en zeep, te kopen in Zimbabwe zelf. Vroeger moesten deze vaak
in Botswana of Zuid-Afrika gehaald worden. De prijzen in Zimbabwe zijn
echter explosief gestegen na de invoering van de US dollar als betaalmiddel.
Hierdoor zijn de exploitatiekosten van het centrum ook drastisch gestegen.
Medicijnen en ander medisch materiaal moeten daarom toch nog
regelmatig in Zuid-Afrika gekocht worden. In sommige gevallen moeten ze
zelfs van nog verder weg besteld worden. Het gaat dan om stoma’s,
verbanden en aidsremmers. Zo heeft het centrum in 2012 afscheid moeten
nemen van het 6 jarige meisje Patience met HIV. Doordat de aidsremmers
niet op tijd voorradig waren is zij aan de ziekte overleden.
Kinderen
De kinderen van het KGVI centrum hebben in 2012 weer deelgenomen aan
het onderwijs, hun projecten over independent living en ook veel extra
dingen op het creatieve vlak. De examens in december zijn door de meeste
leerlingen in de examenklassen redelijk goed gemaakt.
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Ook in 2012 zijn weer extra
projecten georganiseerd om de
kinderen uit te dagen, om ze dingen
te laten leren en om ze gemotiveerd
te houden om zichzelf en elkaar
verder te ontwikkelen. Dit lukte
uitstekend, en ook met de hulp van
de vrijwilligers werden veel dingen
ondernomen die de moraal hoog
hielden. Zo werd er actief gezwommen, getennist, gedanst en aan balspelen
gedaan.
De nieuwe schoolband New Generation heeft hard geoefend en is ook al
buiten de school opgetreden. Ze treden daarmee in de voetsporen van
Liyana, de vorige schoolband. De kinderen beleven veel plezier aan deze
optredens, en ook de dansgroep ontwikkelt zich volop.
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Financieel verslag 2012
Opbrengsten en kosten
JKZ heeft in 2012 weer een erg mooi bedrag aan giften mogen ontvangen:
in totaal was dat € 63699.84 * Een enorm bedrag, waar we heel blij mee en
dankbaar voor zijn. De opbrengsten in 2012 kwamen zoals gewoonlijk van
donaties en acties van particulieren, van onze vaste donateurs door
periodieke overschrijvingen (machtigingen), en van scholen, bedrijven,
kerken, stichtingen en fondsen.
In 2012 bedroegen de totale overheadkosten van de stichting JKZ slechts 0.6
%.*Het percentage kosten is berekend over het totaal ontvangen bedrag.
Net als vorig jaar lagen deze kosten ook in 2012 weer ver onder de 5
procentnorm die het bestuur van de stichting JKZ voor zichzelf heeft
vastgelegd. We zijn er trots op dat we de kosten zo laag kunnen houden;
van iedere euro die we aan donaties ontvangen, maken we dus bijna/meer
dan 99 cent naar KGVI over.
De kosten van stichting JKZ bestonden uit algemene kosten als de
contributie aan de Kamer van Koophandel en de abonnementskosten voor
onze postbus. Ook waren er maandelijkse bankkosten voor het incasseren
van de machtigingen, en andere bankkosten. Daarnaast zijn er kosten
gemaakt voor een uittreksel van de Kamer van Koophandel en voor het
verwerken van een notariële schenking.
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Bestedingen
Vrij besteedbare giften:
Het KGVI centrum beslist in principe zelf over de besteding van het
ontvangen vrij besteedbare geld van JKZ. In 2012 is dit als volgt besteed:

Salarissen

%
58

Algemene uitgaven voor staf, training, en verzekeringen 3
Voedsel en schoonmaakartikelen
17
Transport
5
Onderhoud en reparaties
2
Steun aan de school
5
Water en elektriciteit
5
Medische uitgaven
5
100
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Projecten:
Daarnaast steunt JKZ, in overleg met KGVI, verschillende projecten. Voor
deze projecten is apart geld ingezameld. In 2012 zijn de volgende projecten
ondersteund:
☺ Medicijnenproject: in 2012 konden voor het vijfde jaar de kosten voor
medicijnen worden betaald uit een fonds van de St. Bijz.
Gezondheidszorg. Deze stichting heeft in 2008 een toezegging gedaan
om een deel van de medicijnkosten van KGVI voor 3 jaar te betalen.
2010 zou het laatste jaar zijn dat deze kosten zouden worden
gesponsord, maar de stichting heeft haar toezegging voor het
sponsoren van de medicijnkosten van KGVI verlengd met nog eens 3
jaar.

☺ Vers fruit project: Nature’sPride heeft spontaan aangeboden om dit jaar
het verse fruit voor de kinderen te sponsoren.
☺ Gereedschapproject: Met behulp van een aantal sponsors is het gelukt
om nieuw gereedschap aan kunnen schaffen voor de verschillende
vakken die onderwezen worden op het gebied van handvaardigheid,
techniek, meubels maken, en aanverwante vakken.
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☺ De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Kook heeft het project voor
de reparatie van daken gesponsord.
☺ De Dutch Adessium Foundation heeft een groot bedrag gegeven, in
eerste instantie om groot onderhoud te plegen. Dit project is ook
aangemeld bij Wilde Ganzen, en het is besteed aan zonnecollectoren
voor de warmwatervoorziening van het centrum, en aan een pomp
waarmee het centrum zelf voor zijn eigen (drink)water kan zorgen. De
Wilde Ganzen heeft het project ondertussen goedgekeurd en zal
meefinancieren in dit project. De gift van Adessium zal daarom pas in
2013 richting KGVI gaan en niet terug te vinden zijn in de
projectenbestedingen van 2012.
Schoolgeld:
Naast de verschillende projecten is er een derde besteding bijgekomen dit
jaar. We hebben een aantal donaties gekregen die specifiek bedoeld zijn als
schoolgeld voor één bepaalde leerling.

18

Balans per 31-12-2012

Balans per 31-12-2012

Debet 2012

Credit 2012

Tussenrekeningen
Vooruitbetaalde posten
Tussenrekeningen totaal

€ 3.000,00
€ 3.000,00

Eigen vermogen/kapitaal

€ 363,04

Kapitaal

€ 27.740,67

Reserves

€ 28.103,71

Eigen vermogen/kapitaal totaal

Rabobank
Rabobankrekening
Rabobank totaal

€ 27.894,05
€ 27.894,05

€ 2.790,34

Overschot 2012

TOTAAL
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€ 30.894,05

€ 30.894,05

Staat van Baten en Lasten 2012
Bijdragen
Ontvangen donaties
Donaties via structurele machtiging
Donaties Schoolfees
Selfreliance programma
Dakenreparatieproject
Medicijnenproject
Schoon water en Zonnecollectoren
Bijdragen totaal
Algemene kosten
Postbus en KvK
Bankkosten
Algemene kosten totaal
Storting aan KGVI
Storting aan KGVI vrij besteedbaar
Dakenreparatieproject
Groente en Fruit Project
Schoolfees
Gereedschap Self Reliance
Medicijnen project
Storting aan KGVI totaal
Overschot 2012
TOTAAL

Debet

Credit
€ 32.565,32
€ 4.268,00
€ 1.127,22
€ 1.500,00
€ 5.696,30
€ 4.750,00
€ 15.000,00
€ 64.906,84
€ 190,68
€ 212,30
€ 402,98

€ 42.500,00
€ 5.696,30
€ 5.000,00
€ 1.267,22
€ 2.500,00
€ 4.750,00
€ 61.713,52
€ 2.790,34
€ 64.906,84

€ 64.906,84

Bedankt voor uw aandacht en we hopen ook in 2013 weer op uw steun te mogen
rekenen!
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