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Voorwoord 

Het jaar 2016 was alweer een moeilijk jaar voor stichting Jabulani Kids Zimbabwe 

(JKZ), helaas hebben we ieder jaar hetzelfde te melden. Door verminderende 

inkomsten hebben wij als bestuur het besluit moeten nemen om minder over te 

maken naar het King George VI centrum (KGVI) te sturen. Maar wij blijven vol 

goede moed, ook al gaan we op dit moment door een aantal magere jaren. Als 

bestuur blijven we dankbaar aan allen die doneren, groot of klein, en dat wij onze 

steun aan de kinderen van het centrum toch weer een jaar hebben kunnen 

voortzetten. En ondanks alle uitdagingen waar de leiding van het centrum voor 

staat slagen ze er toch steeds weer in om de kinderen op school te houden, hen te 

verzorgen, en ze met het concept van ‘Independent Living’ een goede basis en 

kansen mee te geven voor hun toekomst. 

 

Steun geven aan deze doelstelling van KGVI was onze inzet voor 2016, en dat zal 

het ook voor 2017 zijn.  

 

We hebben in 2016 het volgende bedrag aan giften mogen ontvangen: 

 

€ 33.474,70  
 

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 2016 hebben wij ons 

streven van minimale kosten weer gehaald: 

 

1 euro doneren = 98.5  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 bemiddelde 

vroeger ook tussen Nederlandse 

vrijwilligers en het centrum. 

 

Dit 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 

Ook in 2016 is het niet gelukt om te bemiddelen tussen het KGVI centrum en 

potentiële vrijwilligers die een stage- of werkervaringsplaats zoeken voor hun 

studie, en die dan ook 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 voor een 

vrijwilliger, verwachten wij niet dat in 2017 wel vrijwilligers via JKZ bij KGVI aan 

de slag kunnen.  
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Situatie in Zimbabwe 

Dit schreef Inez, de directrice van het KG-VI centrum eind 2016 in de nieuwsbrief: 

 
When will I be able to write something positive about Zimbabwe – certainly not in this 
report! Once again we are making history as we literally run out of money; I mean hard 
cash - in your hand. Yes, our US dollars have ‘disappeared’ and we now have yet another 
currency, named bond notes. These were introduced to try and alleviate the lack of USD. 
The highest note is only $5 and they have already run out and unbelievably have already 
been forged and we are sent messages telling us how to recognise the genuine notes! 
Those who can have turned to plastic money but this doesn’t help companies to get 
money for importing goods. So we are back to long bank queues, restrictions on cash 
withdrawals and the threat of returning to the disastrous years of empty shops. This week 
withdrawals to organisations like KGVI have been reduced to as little as $100 per week, 
of our own money! 
What does this mean for KGVI – long hours spent at the bank, having to make plans for 
the inevitable cash purchases and having to find the funds to buy in advance, because of 
the ever present threat of disappearing goods. How will our parents find money to pay us 
next term, how many children will drop out of school, how will people survive? What 
happens when a country has no money at all! 
 
As I write this, I realise how much we have actually achieved over this term, despite what 
our country continues to throw at us. We have a good team at KGVI and while so many 
people have given up we keep on trying – our motto “still not giving up’! Thank you to all 
those wonderful people who have not given up on us. Your support helps so many 
children not just to learn and enjoy themselves but also to dream dreams that sometimes 
do come true. 
 
Thank you to everyone who supported us 
and enabled us to give our children this 
security.  Thank you to everyone who 
sponsored a child on our bursary list; so 
many of these children would have been 
left in dire and often dangerous 
situations without this support.  
Everyone at KGVI wishes you a happy 
Christmas and a better new year – 
something we all need! 
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Bestuur en organisatie 

De samenstelling van het bestuur van JKZ is in 2016 niet veranderd: het bestuur 

van de stichting bestaat helemaal uit vrijwilligers die dit werk uiteraard 

onbezoldigd doen. De meeste leden van het bestuur hebben in het verleden 

vrijwilligerswerk gedaan in het KGVI centrum in Bulawayo. 

 

Het bestuur  in 2016 

• Cornelius Hacking (voorzitter) 

• Caroline Spoor (penningmeester) 

• Nelleke Roelse (secretaris) 

• Eunike Spierings  

• Maaike Fransen  

• Mirjam Tervoort 

 

Marco Ruis hield in 2016 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 2017 

Ook 2017 zal een jaar worden waarin we minder zullen bijdragen aan KGVI dan 

we graag zouden willen. Een paar acties zullen doorgang vinden om nieuwe 

donateurs te zoeken. 

 

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..! 

 

Een andere actie die voorbereid wordt is een bezoek van een aantal bestuurs- en 

RvT leden aan het KGVI centrum. Streven is om deze reis in de zomer van 2017 te 

ondernemen. We kunnen dan aanwezig zijn bij de jubileumviering van het KGVI 

centrum en we hebben de mogelijkheid om ter plaatse te overleggen, te evalueren 

en de resultaten van vele projecten die door JKZ gesteund zijn de afgelopen jaren 

te bekijken.  

Wellicht overbodig om hierbij te vermelden maar voor de transparantie toch 

opgenomen. Alle kosten die gemaakt worden voor deze reis zijn voor rekening 

van de deelnemers. JKZ zal geen bijdrage hierin doen. 
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Financieel verslag 2016  

 

Opbrengsten en kosten 

JKZ heeft in 2016 weer een mooi bedrag aan giften mogen ontvangen: in totaal was 

dat € 33.474,70, een enorm bedrag, waar we heel blij mee zijn.  

 

In 2016 bedroegen de totale overheadkosten van de stichting JKZ slechts 1.55%. 

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 2016 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 2016 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 2016  € 39.986,39 overgemaakt aan het KGVI centrum. 

Daarvan was 72% vrij besteedbaar. Alle fondsen van JKZ die niet project-

gebonden zijn, zijn vrij besteedbaar voor het centrum. Er is meer geld overgemaakt 

dit jaar dan er binnenkwam. Dit kon omdat we vorig boekjaar zijn geëindigd met 

voldoende reserves. Een deel daarvan voor het rolstoelproject. 

 

Vrij besteedbare giften 

Het KGVI centrum beslist in principe zelf over de besteding van het ontvangen 

vrij besteedbare geld van JKZ. In 2016 werden de vrij besteedbare 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 2016 konden wederom 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 noodzakelijke medische 

kosten voor de kinderen kan worden betaald.  

 

Daarnaast is met behulp van het Marthe van Rijswijckfonds de speelplaats 

ingericht. Geweldig! 

 

Verder is er een project gestart door de Martin Lutherschool om de operatie voor 

1 van de kinderen bekostigen. Ze hebben allerlei acties op school gedaan en hebben 

een fantastisch bedrag opgehaald. Om het totale operatie bedrag bijelkaar te 

brengen hebben zij van een bedrijf nog een extra donatie gekregen om de operatie 

mogelijk te maken. Een absoluut geweldig resultaat!  
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Balans 

 
Balans per 31-12-2016 Debet   Credit 

      

Geldmiddelen     

Rabobank  12016,64   

Geldmiddelen totaal     

   12016,64   

Eigen vermogen/kapitaal    

Kapitaal     363,04 

Reserves     18684,37 

Eigen vermogen totaal   19047,41 

      

Nog over te maken in 2016 7030,77   

      

TOTAAL     19047,41   19047,41 
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Staat van Baten en Lasten 2016   
 

Debet  Credit 
Bijdragen 
 

  

Ontvangen donaties  € 22.088,20 

Donaties via structurele machtigingen 
 

€ 2.966,50 

Donaties renovatie Speelplaats  € 900,00 

Medicijnenproject  € 5.500,00 

Donaties Operatie Innocent  € 2.020,00 
 

 
 

Bijdragen totaal  € 33.474,70 
 

  

Algemene kosten   

Postbus, KvK en website € 235,89  
Bankkosten € 283,19  
Algemene kosten totaal € 519,08  
 

  

Storting aan KGVI   

Storting aan KGVI, vrij besteedbaar € 28.659,44  
Medicijnproject € 5.500,00  
Wheelchairproject € 5.826,95  
Storting aan KGVI totaal € 39.986,39  
 

  

Kosten en storting totaal € 40.505,47  
Resultaat  € 7.030,77 

TOTAAL € 40.505,47 € 40.505,47 

 


