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Voorwoord
Net als 2014 was ook 2015 een moeilijk jaar voor stichting Jabulani Kids Zimbabwe
(JKZ). Ik denk wij moeten gaan wennen aan structureel verminderende inkomsten.
Steun geven aan het KGVI centrum, op welke manier dan ook, was onze inzet voor
2015, en dat zal het ook voor 2016 zijn. Hierover leest U in dit jaarverslag.
We hebben in 2015 het volgende bedrag aan giften mogen ontvangen:

€ 44.901.33
Onderhand weet iedereen die ons steunt het: we doen er echt zoveel mogelijk aan
om iedere euro daadwerkelijk bij KGVI te krijgen, en ook in 2015 hebben wij ons
streven van minimale kosten weer gehaald:

1 euro doneren = 98.6 cent naar KGVI
Het bestuur van 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 centrum) in Bulawayo, Zimbabwe. JKZ
bemiddelt ook tussen Nederlandse vrijwilligers en het centrum, maar zie de
opmerking daarover hieronder.
Het KGVI-centrum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beperkingen is een
niet-gouvernementele organisatie. Het centrum krijgt weinig overheidssteun en is
daarom vooral afhankelijk van giften.
Het bestuur van JKZ organiseert allerlei activiteiten om fondsen te werven en 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: blijdschap.
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.

Vrijwilligers
In 2015 is het niet gelukt om te
bemiddelen tussen het centrum en
potentiële vrijwilligers die vroeger
vaak een stage- of werkervaringsplaats vonden op de afdelingen
fysiotherapie,
ergotherapie
en
logopedie
van
het
centrum.
Vanwege de hoge kosten, zowel
voor het registreren van een
vrijwilliger in Zimbabwe, als voor
het krijgen van een visum,
verwachten wij niet dat in 2016 wél
vrijwilligers via JKZ bij KGVI aan de slag kunnen.
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Situatie in Zimbabwe en op KGVI
Graag laten wij Inez, directrice van KGVI, aan het woord:
The decision to cut the hostel down from 105 to 70 children was not an easy one but one
we had to make as part of our survival mode. By the beginning of the term we had already
slipped up to 80 children but we have remained firm on this number. Of these 80 children
we have to find fees for 20. These are children from impoverished backgrounds but who
have potential to make the most of their time at KGVI. Although we know there are
children on our waiting list we have found that having 80 children in the hostel has made
for fewer problems and happier children – much more of a family atmosphere.
I would like to say that our financial woes have been lessened but sadly there is always
something new to threaten any hard won security. The latest is the Min of Health which
has been struggling to come up with our salary grant for health and therapy staff. I don’t
want to even think of what we will do if they cannot maintain these monthly amounts as
this would affect 20 members of staff! To add to our woes the rains this past season have
not been good which will impact on our rural children. We are now looking into storing
maize so we don’t run out of the staple mealie meal later this year. This could be a very
serious problem looming.
Amazingly enough KGVI keeps going while Zimbabwe crumbles around us! I cannot
believe all the activities we find ourselves involved with. If you get a chance listen to what
some of the children say about KGVI at the end of our promo video (link above). Thanks
once again to everyone for your support through another term. Let’s remind ourselves of
our motto – never give up!
Finances
Here is another sad story! This has been a very difficult term for our parents and we have
had 3 children drop out of boarding because their families could not afford the fees. We
already have 21 children on a bursary and could not manage any more. For the first time
ever we could not find any children to take the vacant places as everyone we contacted
said they needed time to find the fees. The problems for our families have been
compounded by the closure of local mines and even by regional events as the xenophobia
attacks in South Africa meant two parents had to leave with a resultant loss of income.
Next term can only get worse as thousands of workers have lost their jobs over the last
few weeks following a Supreme Court ruling on termination of employment. Will we be
able to fill our 80 places and can we manage to squeeze a couple more children on to our
bursary program? Our own financial position does not improve as Ministry of Health
payments get later and later and we have only received 2 months out of a possible 8
payment of rent from the Min of Education. The school faces similar problems with only
117 children out of 340 paying their school fees.
Despite all this we have to continue to help our children to the very best of our ability.
Thank you to anyone who has helped us again over the past term, whether by fund raising,
project support or with interest and sympathy.

Activiteiten van het KGVI centrum zijn te volgen op Facebook. (kinge-georges-vicentre).
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Bestuur en organisatie
De samenstelling van het bestuur van JKZ is in 2015 veranderd: Marleen heeft zich
na vele jaren hard werk teruggetrokken uit het bestuur. Zij was één van ons met
directe werkervaring in het centrum zelf in Bulawayo, maar zij heeft nu een jong
gezin dat veel andacht vraagt.
Het bestuur van de stichting bestaat overigens helemaal uit vrijwilligers die dit
werk uiteraard onbezoldigd doen.

Het bestuur in 2015
•
•
•
•
•
•
•

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

Marco Ruis hield in 2015 wederom onze website bij, veel dank daarvoor.

De Raad van Advies
Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies die twee keer per jaar
vergadert en doorlopend adviezen geeft. De Raad van Advies bestaat in 2015 uit:
Hilda van der Stok, Ton Bontekoe, Esther van der Steeg en Willemijn van Breda.
Alle leden van de Raad van Advies doen hun werk voor de stichting JKZ ook
onbezoldigd.
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Jaarplan 2016
In 2016 verwachten wij geen speciale extra acties te kunnen ondernemen.
Een aantal acties die reeds ingezet zijn, zijn:
Het medicijnenproject, met deze donatie kunnen de noodzakelijke medische
kosten voor de kinderen kunnen worden betaald. De Stichting Bijzondere
Gezondheidszorg zal dit jaar dit project ondersteunen, evenals vele jaren hiervoor.
Waarvoor onze hartelijke dank.
Het Haganum heeft afgelopen jaren verschillende acties gedaan ten behoeve van
JKZ. In het voorjaar van 2016 zullen ze een voorjaarsactie doen ten behoeve van
JKZ.
Daarnaast loopt er een aanvraag bij het Marthe van Rijswijckfonds om de
speelplaats te renoveren.
JKZ blijft afhankelijk van zijn vaste donateurs, vrienden en bedrijven die
incidenteel een gift doen of zelf een actie starten ten behoeve van JKZ, waarvoor
veel dank..!
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Financieel verslag 2015
Opbrengsten en kosten
JKZ heeft in 2015 weer een mooi bedrag aan giften mogen ontvangen: in totaal was
dat € 44.901.93, een enorm bedrag, waar we heel blij mee zijn.
In 2015 bedroegen de totale overheadkosten van de stichting JKZ slechts 1.45%.
Dit percentage is berekend over het totale ontvangen bedrag. Tot nu toe zijn sinds
de oprichting van JKZ de jaarlijkse onkosten ver onder de 5-procentnorm gebleven
die het bestuur van de stichting voor zichzelf heeft vastgelegd bij de oprichting.
Ook in 2015 zijn we er weer in geslaagd de kosten laag te kunnen houden; van
iedere euro die we aan donaties ontvangen, maken we dus 98.5 cent aan KGVI
over.
De kosten van JKZ bestonden ook in 2015 weer vooral uit algemene kosten zoals
voor onze postbus, en de maandelijkse bankkosten voor het incasseren van de
machtigingen.
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Bestedingen
In totaal heeft JKZ in 2015 € 32069.06 overgemaakt aan het KGVI centrum. Daarvan
is 56% vrij besteedbaar. Alle fondsen van JKZ die niet project-gebonden zijn, zijn
vrij besteedbaar voor het centrum.

Vrij besteedbare giften
Het KGVI centrum beslist in principe zelf over de besteding van het ontvangen
vrij besteedbare geld van JKZ. In 2015 werden de vrijbesteedbare donaties besteed
aan:
•
•
•
•
•
•
•

•

Salarissen
Algemene uitgaven voor staf, training en verzekeringen
Voedsel en schoonmaakartikelen
Transport
Onderhoud en reparatie
Steun aan de KGVI school (officieel van de overheid)
Water en elektriciteit
Medische uitgaven

Projecten
JKZ steunt, in overleg met KGVI, specifieke projecten. Voor deze projecten is apart
geld ingezameld.
In 2015 konden de kosten voor medicijnen worden betaald uit een fonds van de
Stichting Bijzondere Gezondheidszorg. Deze stichting heeft steunt KGVI al vele
jaren met een gift waarmee een groot deel van de medische kosten voor de
kinderen kan worden betaald.
Daarnaast is er met behulp van het Marthe van Rijswijckfonds een nieuwe klas
ingericht. Geweldig!
In het najaar heeft Nature’s Pride haar eerste cross gehouden. JKZ was uitverkoren
als goede doel. Als project hebben we gekozen voor nieuwe kleurrijke rolstoelen
voor de kinderen die weer vele jaren zorgen voor zelfredzaamheid en mobiliteit
van de kinderen.
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Balans 2015
Balans per 31-12-2015

Debet

Geldmiddelen
Rabobank
Geldmiddelen totaal

Credit

19047,41
19047,41

Eigen vermogen/kapitaal
Kapitaal
Reserves
Eigen vermogen totaal

363,04
6516,68
6879,72

Nog over te maken in 2016

12167,69

TOTAAL

19047,41
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19047,41

Staat van baten & lasten 2015

Staat van Baten en Lasten
Debet

Bijdragen
Ontvangen donaties

Credit
€ 28.431,82

Donaties via structurele machtigingen

€ 6.047,00

Donaties schoolfeest
Medicijnenproject
Donaties Selfreliance programma
Donaties via geefgratis
Bijdragen totaal

€ 300,00
€ 5.500,00
€ 4.425,00
€ 197,51
€ 44.901,33

Algemene kosten
Postbus, KvK en website
Bankkosten
Algemene kosten totaal

€ 401,72
€ 262,86
€ 664,58

Storting aan KGVI
Storting aan KGVI, vrij besteedbaar
Medicijnproject
Selfreliance (incl classroom)
Wheelchairproject
Storting aan KGVI totaal

€ 18.062,68
€ 5.500,00
€ 3.500,00
€ 5.006,38
€ 32.069,06

Kosten en storting totaal
Resultaat
TOTAAL

€ 32.733,64
€ 12.167,69
€ 44.901,33
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€ 44.901,33

