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Voorwoord
In 2012 vierde KGVI haar 55 jarig bestaan. Het was een mooi en dankbaar jaar, en
men vierde vooral dat het centrum ondanks alle uitdagingen (economisch,
financieel en op het gebied van gezondheid) er nog steeds elk jaar weer in slaagt
om haar kinderen te scholen in Independent Living en ze een goede basis mee te
geven voor hun verdere toekomst.
Ook 2013 stond weer in dat teken. Er is verder gebouwd aan de campagne voor
doventaal. Het centrum is mede dankzij stichting Jabulani Kids voor een groot deel
zelfvoorzienend geworden qua energie en heeft een groot e-reader project gestart
om het lezen verder te stimuleren. Ze zijn hiermee de eerste in Zimbabwe.
We hebben in 2013 een mooi bedrag aan giften mogen ontvangen:

€ 38.084,24

We zijn daar ontzettend blij mee. Heel veel dank daarvoor!
Zoals iedereen die ons steunt weet, doen we er alles aan om zoveel mogelijk
daadwerkelijk bij KGVI te krijgen. Ons streven is al jaren dat van iedere euro
minimaal 99 cent naar Zimbabwe gaan. Dat is ook in 2013 weer gelukt:

1 Euro doneren = 99.1 cent naar KGVI

Daarnaast zijn we trots dat we in 2013 een groot project met behulp van de
Adessium Foundation hebben kunnen realiseren, samen met de Wilde Ganzen.
We hebben het voor elkaar gekregen dat het centrum nu door zonne-energie zijn
elektriciteit regelt en een eigen waterpomp heeft. Een enorme stap vooruit in de
onafhankelijkheid van het centrum. Een geweldige ontwikkeling, die het centrum
veel nut oplevert: geen dagelijkse, urenlange stroomuitval meer, en geen
waterbeperkingen meer.
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.

Situatie Zimbabwe
Er was veel gaande in 2013 in Zimbabwe, de politiek bleef voor onrust zorgen, de
armoede bleef groot, de werkloosheid ook. De drukte van het verkiezingsjaar gaf
ook weer de nodige onrust. Ook dit jaar werd er gehoopt op verbetering na de
verkiezingen, op een ommezwaai. Eind 2013 kunnen we constateren dat er
mondjesmaat dingen veranderen en dat gelukkig de verkiezingsonrust is gaan
liggen.
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. Laten we hopen dat in 2014 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 2013 de volgende activiteiten georganiseerd, samen met veel enthousiaste en
betrokken vrijwilligers in heel Nederland. We kunnen niet iedereen persoonlijk
bedanken, maar een paar mensen zijn al jaren actief voor ons.
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Nature’s Pride en Nature’s Pack steunden ook dit jaar JKZ weer gul, jullie
blijven onze grootste donor, en we willen jullie hiervoor ontzettend
bedanken. Ondanks de drukte van de bouw van een nieuw pand en het
starten van een nieuwe productlijn blijven jullie onze trouwe supporters.
Thanks a million.
Meerdere individuele medewerkers van zowel Nature’s Pride als Nature’s
Pack hebben ook hun kerstbonus gedoneerd aan JKZ.
Sinds vele jaren al krijgen we het geld dat Anne-Marie Mosch en haar broer
Rutger met de verkoop van hun tweedehands boeken verdienen.

Wilde Ganzen heeft JKZ met het project voor de zonnecollectoren en de
waterpomp gesteund, op basis van de gift van de Adessium Foundation.
In 2013 is er met behulp van deze giften een groot plan uitgevoerd voor het
besparen van energie door het installeren van zonnecollectoren. Winters
kunnen koud zijn in Bulawayo, en het verwarmen van water voor de
warme douches legde altijd 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, wat een groot probleem oplost
waarmee KGVI vaak te kampen had: een tekort aan schoon water omdat
de drinkwatervoorziening vaak afgesloten werd.
Het Haganum gymnasium in Den Haag heeft haar traditionele Kerstactie
gehouden en JKZ weer gekozen als goed doel. Wat een energie en wat een
geweldige donatie hebben jullie bij elkaar gebracht. Dat jullie ervoor
hebben gekozen om niet alleen de opbrengst van de volgende kerstactie
(2014) maar ook jullie lesmarathon van 2014 aan JKZ te doneren voelt als
een eer. Veel lof voor Juliette, Marjolein, en meester Tim den Hollander.
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Verjaardagen waren er ook, vele gevers hebben hun verjaardagsgeld ter
beschikking gesteld van JKZ.
In de zomer is er een geweldig initiatief ontplooit ter ere van de KGVI
kids: Sweat for JKZ..! Een 300 km lange fietstocht op 1 dag rond het
IJsselmeer (GEEN ESTAFETTE!) In alle vroegte ging het van start en pas
toen het al bijna nacht werd reden de rijders over de finish. Diep respect
en grote dank, Ton en je vele vrienden.

Ook uit Duitsland ontvingen we in 2013 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 voor 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.
Veel mensen hebben online aankopen gedaan via de GoedeDoelShop.nl,
waarvan de opbrenst naar JKZ is gegaan.
We hebben een mooie donatie ontvangen van de Giro Fravo sieraden, ze
hebben speciaal voor JKZ sieraden ontwikkeld die gekocht konden worden
met een bijdrage voor JKZ. Geweldig initiatief.







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.
En natuurlijk onze trouwe vaste donateurs! Die zijn een aparte vermelding
waard. Een trouwe club van zowel privé donateurs als bedrijven die ons
werk blijvend ondersteunen. 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 2013 een nieuwsbrief verspreid onder haar
donateurs en belangstellenden om hen over de activiteiten van JKZ en het KGVI
centrum te informeren.
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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 of logopedie van het centrum. Maar in overleg met het
centrum hebben wij de werving van vrijwilligers voorlopig stopgezet. Het werd
steeds moeilijker en duurder dit officieel te regelen, dus we moeten even pas op
de plaats maken. Dat is jammer, want vrijwilligers en stagiaires hebben een
positieve invleod op de sfeer en motivatie van zowel de kinderen als het vaste
personeel.
Een bijzondere vrijwilliger die wij ook eens graag in het zonnetje willen zetten is
Marco, die onze website bijhoudt, en daarin allerlei veranderingen en updates
aanbrengt als wij daarom vragen, uiteraard allemaal kostenloos.
Zo heeft hij er recentelijk voor gezorgd dat onze site nu ook in het Engels
beschikbaar is, dankzij de vertaling door Olivier Hacking.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van onze stichting bestaat helemaal uit vrijwilligers, en wij doen dit
uiteraard onbezoldigd. 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 RvA bestaat in
2013 uit: Hilda van der Stok, Ton Bontekoe, Esther van der Steeg en Willemijn
van Breda.
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Jaarplan 2014
In het laatste kwartaal van 2013 hebben we besloten om aan het eind van dit
boekjaar over te gaan tot een lagere vaste maandbijdrage. Continuïteit is voor
KGVI het allerbelangrijkste.
We merken dat de fondsenwerving moeilijker wordt, waarbij dan vooral ook
meespeelt dat het moeilijker wordt om geld in te zamelen zonder specifieke
bestemming zoals een bepaald project, maar om de lopende kosten van het
centrum te dekken.
We maken binnen JKZ een onderscheid tussen de vaste maandelijkse bijdrage
(voor levensonderhoud, eten, energie, basis verzorging en huisvesting in het
centrum) en de projecten (reparaties, aanschaf nieuwe zaken, enz).
Dat is voor de kinderen van KGVI niet altijd goed uit te leggen: elke dag moet er
gepuzzeld worden met het geld om de noodzakelijke eerste levensbehoeften aan
te schaffen terwijl tegelijkertijd een donatie gedaan wordt voor bijvoorbeeld een
nieuwe rolstoel of tennisbaan. Dat lijkt tegenstrijdig, dat is het in de praktijk echter
niet echt. De kinderen hebben erg veel baat bij beweging, sociale activiteiten en
dingen samen kunnen doen. Een tennisbaan is daartoe een fantastisch middel. Het
lijkt echter raar dat dat geld niet naar de eerste levensbehoeften gaat, maar dat kan
soms niet anders.
Want dat is niet altijd de keuze van het centrum zelf, KGVI kan vaak niet helemaal
zelf kiezen waar ze hun giften aan besteden. Ze krijgen geld voor een specifiek
project en kunnen dat geld niet besteden aan iets anders. Zouden ze dat doen, dan
zouden ze het waarschijnlijk moeten terugbetalen.
Maar dat is de realiteit in Zimbabwe. Ook wij merken dat het moeilijker wordt om
geld in te zamelen voor eerste levensbehoeften, of voor andere, algemene, kosten
zoals medicijnen of transport.
Vandaar dat onze doelstelling is bijgesteld voor 2014 om onze maandelijkse
donatie aan KGVI te kunnen handhaven en daarnaast ook nog minimaal één
specifiek project te kunnen sponsoren.
Voor specifieke projecten zullen we sponsoren blijven zoeken, we hebben nu ook
op onze website een projectpagina, 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 2013

Het jaar is begonnen met hetzelfde aantal kinderen in het centrum als in 2012. 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
aantal kinderen op de KGVI school is gestegen tot 345.
Weeskinderen
Het centrum ontvangt steeds meer weeskinderen die ook onderdak nodig hebben
tijdens vakanties, en het centrum neemt haar verantwoordelijkheid en investeert
in deze opvang. Veel van deze kinderen hebben gewoonweg geen andere veilige
verblijfplaats naast KGVI. Hieraan zijn natuurlijk wel weer kosten verbonden.
Voedsel
In 2013 is het steeds vaker mogelijk om de levensmiddelen die nodig zijn in
Zimbabwe zelf te kopen, de kosten zijn echter hoog. De invoering van de US dollar
als betaalmiddel betekent dat veel prijzen hetzelfde zijn als in het westen. Hierdoor
zijn de exploitatiekosten van het centrum ook sterk gestegen.
Medicijnen en ander medisch materiaal moet daarom toch nog regelmatig in ZuidAfrika gekocht worden. In sommige gevallen moet 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 AIDS
overleden.
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Kijk voor meer informatie ook eens op de site van het centrum:
https://sites.google.com/a/kinggeorge6.org/kgvi/Home
Of dit YouTube filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=IvuhO77rCzU&feature=youtu.be
Of hun Facebook pagina:
https://www.facebook.com/pages/King-George-VI-Centre/185840478158743
Kinderen
De kinderen van het KGVI centrum hebben in 2013 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.
Ook in 2013 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 Belgische
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 heeft 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 jaarverslag 2013

Opbrengsten en kosten
JKZ heeft in 2013 weer een mooi bedrag aan giften mogen ontvangen: in totaal was
dat € 38.084,24 Een enorm bedrag, waar we heel blij mee zijn.
In 2013 waren de totale overheadkosten van de stichting JKZ slechts 0.9 % van het
totaal ontvangen bedrag. Net als voorgaande jaren zijn onze kosten ook in 2013
weer ver beneden de 5 procentsnorm 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 meer dan
99 cent naar KGVI over.
De kosten van stichting JKZ bestonden uit algemene kosten, zoals die voor onze
postbus, en de maandelijkse bankkosten voor het incasseren van de machtigingen.
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Bestedingen
In totaal is er door JKZ € 50.516,13 opgehaald voor het KGVI centrum. Daarvan is
het grootste deel rechtstreeks gegaan € 36.000,- en de rest via Wilde Ganzen. De €
36.000,- was voor het centrum vrij besteedbaar. Dit betekent dat het vrij
besteedbare bedrag ten opzichte van 2012 kleiner was. Dit komt mede door het
grote project van Wilde Ganzen dat gericht besteed is.
Vrij besteedbare giften
Het KGVI centrum beslist zelf over de besteding van het ontvangen geld van JKZ.
In 2013 is dit als volgt besteed:

De verdeling van de vrij besteedbare fondsen door KGVI.

Sponsorship needy children

30

Eten en drinken

18

Elektriciteit en water

13

Salarissen

12

Telefoon

10

Medische uitgaven

10

Onderhoud

7
100
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Projecten
JKZ steunt verder, in overleg met KGVI, verschillende projecten. Voor deze
projecten is apart geld ingezameld. In 2013 zijn de volgende projecten
ondersteund:
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Medicijnenproject: in 2013 konden voor het zesde en laatste jaar de kosten
voor medicijnen worden betaald uit een fonds van de St. Bijz.
Gezondheidszorg. Deze stichting heeft sinds 2008 een deel van de
medicijnkosten van KGVI betaald.



Wilde Ganzen heeft het project voor de zonnecollectoren en de waterpomp
gesteund. De Wilde Ganzen hebben dit bedrag zelf aan het KGVI centrum
overgemaakt.



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.

Balans per 31-12-2013

Debet

Credit

Tussenrekeningen
Vooruitbetaalde posten
Tussenrekeningen
totaal

€ 3.000
€ 3.000

Eigen
vermogen/kapitaal
Kapitaal
Reserves
Eigen vermogen/kapitaal totaal

€ 363,04
€ 30.531,01
€ 30.894,05

Rabobank
Rabobankrekening
Rabobank totaal
Tekort 2013

TOTAAL

14

€ 15.125
€ 15.125
€ 12.769

€ 30.894,05

€ 30.894,05

Staat van baten en lasten 2013
Bijdragen

Debet

Ontvangen donaties

€ 27.956,75

Donaties via structurele machtigingen
Donaties schoolfees

€ 5.045,00
€ 300,00

Donaties via stichting geef gratis
Medicijnenproject
Donatie via Youbedo

Algemene kosten
Bankkosten
Overig algemeen
Algemene kosten totaal

Credit

€ 18,00
€ 4.750,00
€ 14,49
€ 38.084,24

€ 162,37
€ 175,45
€ 337,82

Storting aan KGVI

Storting aan KGVI, vrij besteedbaar

€ 36.000,00

Energieproject, via WG

€ 14.516,13

Storting aan KGVI totaal

€ 50.516,13

Tekort 2013
Totaal
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€ 12.769,11
€ 50.853,95

€ 50.853,35

