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Stichting Jabulani Kids Zimbabwe
steunt het King George VI (KGVI)
centrum in Bulawayo, Zimbabwe. Het
KGVI centrum vangt lichamelijk gehandicapte en slechthorende kinderen
uit heel Zimbabwe op. De kinderen
krijgen lager en middelbaar onderwijs.
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NIEUWS KGVI CENTRUM
Het leven op het KGVI
centrum gaat door ondanks het
tekort aan geld om essentiële
kosten te dekken, zoals de
salarissen van personeel. We
blijven positieve berichten
ontvangen met mooie
initiatieven.
Zo schreef oud-leerling
Marvelous het toneelstuk “I’m
disabled, So What.” Het is een
verhaal over gehandicapte
kinderen die opgroeien in
Zimbabwe. Hij regisseerde ook
de opvoering, uitgevoerd door
een groep schoolkinderen. Het
persoonlijke verhaal ontroerde
het publiek zeer.
In het afgelopen halfjaar heeft
het KGVI centrum allerlei
workshops georganiseerd. Zo
heeft een aantal kinderen
tijdens een filmworkshop
geleerd een film te maken.
Op dit moment is het KGVI
centrum druk bezig met het
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geven van workshops
gebarentaal voor alle stafleden.
Ook wordt een poster gemaakt
met daarop de verschillende
gebaren. De poster moet
zorgen voor meer landelijke
bekendheid voor de
gebarentaal.
Verder heeft een groep schoolkinderen seksuele voorlichting
gekregen met onder andere
aandacht voor hiv/aids.
Het komende jaar wil het
KGVI centrum een ‘Public
Signing Day’ over gebarentaal
organiseren, op deze manier wil
KGVI iedereen de mogelijkheid
geven om gebarentaal te leren.
WIST U DAT de bal
waarmee gespeeld wordt
tijdens het
wereldkampioenschap
voetbal in Zuid-Afika,
JABULANI heet?
JAARVERSLAG 2009
Het jaarverslag van 2009 is
gereed. U kunt het downloaden
van onze website. We hebben
in 2009 €60.615,68 aan donaties
ontvangen en €66.770,93
overgemaakt aan het KGVI
centrum. Het percentage kosten
(berekend over de ontvangen
donaties) bedroeg 1,06 procent.
2009 was daardoor voor JKZ
weer een succesvol jaar. Voor
KGVI was het een jaar waarin
het centrum zijn deuren open
kon houden en de gehandicapte
kinderen kon blijven verzorgen,
onderwijzen en steunen. We
willen alle mensen bedanken die
ons hebben gesteund!

MUSIC BY PRUDENCE
Het is een ongelofelijk mooi
succesverhaal: Zimbabwe wint
zijn eerste Oscar ooit, dankzij
een documentaire over de
KGVI schoolband Liyana! De
documentaire “Music by Prudence” won in de categorie korte documentaire en is gemaakt
door producent Elinor Burkett
en regisseur Roger Williams,
director.
De documentaire gaat over de
band Liyana en zijn getalenteerde zangeres Prudence Mabhena. Alle bandleden zijn oudstudenten van het KGVI centrum. Op het centrum is veel
aandacht voor muziek, toneel,
dans en andere kunsten. Alle
bandleden groeiden op in in
deze creatieve omgeving.
De documentaire gaat over de
discriminatie die Prudence in
haar leven meemaakte, en hoe
zij in het centrum haar soul mates
vond. Ze ontmoette er andere
jonge mensen met dezelfde
problemen én met dezelfde
passie voor muziek. Het KGVI
centrum moedigde de getalenteerde jongeren aan en bood
hen faciliteiten, zoals muzieklessen en instrumenten, om
samen muziek te maken.

Liyana wil laten zien dat
gehandicapten ondanks hun
lichamelijke beperkingen veel
mogelijkheden hebben: ze laten
..
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..
zich niet tegenhouden door hun
handicaps.
Liyana heeft in 2006 meegedaan
aan een muziekcompetitie van
Music Crossroads in Zuidelijk
Afrika. De band heeft een tour
gewonnen door Zweden, België
en Nederland. In 2009 heeft de
band opgetreden in Californië
en New York.
Luister naar de band via de
websites van JKZ en het KGVI
centrum.
WAAROM DONEERT U?
Suzan Jonkers:
Alweer ruim tien jaar geleden ging
Esther van der Steeg, een goede
vriendin van me, naar Zimbabwe om
als vrijwilligster in het KGVI centrum te werken. Zij werd daar gegrepen door al die wilskrachtige kinderen die ondanks hun beperkingen het
leven vierden en aan hun toekomst
bouwden door scholing en therapie.
Na haar terugkomst wilde zij zich
blijven inzetten voor deze kinderen en
hun therapeuten en onderwijzers. Zo
stond zij aan de wieg van de stichting
JKZ.
Door enerzijds vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om hun steentje bij
te dragen en zo korte lijnen met
Zimbabwe te behouden en anderzijds
gericht financieel te ondersteunen, ben
ik ervan overtuigd dat het geld van
mij als donateur op de juiste plek
terechtkomt.
Ik hoef maar naar de foto’s en filmpjes op de site te kijken om te weten
waarom ik wil bijdragen aan het
voortbestaan van het KGVI
centrum.
ACTIES VOOR JKZ
Wollebrandcross 2010
Op 30 januari 2010 heeft de
tiende Wollebrandcross plaatsgevonden. De maanden december en januari stonden in het
Wesland in het teken van het
goede doel: een scholierencross
in december, een spinningmarathon, een Hollandse avond
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en een Walking Diner. Op 30
januari zorgden sneeuw, zon en
honderden enthousiaste deelnemers voor een prachtige dag
in het Westland. Deze dag leidde voor de Wollebrandcross tot
een recordopbrengst.
Samen met een heel peloton
van Nature’s Pride, de Rabobank en Ernst & Young liep het
bestuur van Jabulani Kids mee
met de cross. Dit alles resulteerde in een super mooi resultaat in, totaal 274.280 euro dat
verdeeld wordt over een aantal
goede doelen. Door de recordopbrengst van dit jaar gaat voor
het KGVI centrum een grote
wens in vervulling: de nieuwe
schoolbus waar we al zo lang
mee bezig zijn, wordt eindelijk
een werkelijkheid! Wij willen
iedereen die heeft meegelopen,
gedoneerd en meegeholpen
hartelijk bedanken namens de
kinderen van KGVI!
www.youbedo.com
Youbedo is een online boekhandel die tien procent van het
bestelbedrag doneert aan goede
doelen. Sinds kort heeft
youbedo ook Jabulani kids opgenomen als één van deze goede doelen. Als u binnenkort een
boek via internet wil bestellen,
kijk dan op www. youbedo.com
om te zien of uw boek beschikbaar is. Doneer en lees! Onze
eerste donatie’s zijn al binnen.
Kerstactie De Hoogstraat
Vorig jaar konden de
medewerkers van Revalidatiecentrum De Hoogstraat in
Utrecht kiezen tussen een kerstpakket of een donatie aan een
goed doel. JKZ was een van de
goede doelen. Dit leverde De
medewerkers hebben op deze
manier €595,- aan JKZ
gedoneerd. We willen alle
medewerkers hun geld aan ons
hebben gedoneerd, hartelijk

danken. We zijn ontzettend blij
met dit mooie bedrag.
Huwelijk
Manon Fokke en Angelique
Zeevenhoven zijn op 12 december 2009 in het huwelijk getreden. Zij vroegen hun gasten
niet om een cadeau maar om
een donatie aan JKZ. Dit heeft
het bedrag van €948,05 opgeleverd. We zijn hier ontzettend
blij mee. Voor Manon en
Angelique en alle huwelijksgasten: Hartelijk dank!
BACK TO ZIMBABWE
Bestuurlid Maaike Fransen gaat
op reis door Zuidelijk Afrika.
Natuurlijk bezoekt ze ook Zimbabwe en centrum KGV1, haar
verhaal:
Mijn verblijf van zeven maanden op
het KGVI centrum in 2007 was een
bevestiging van mijn beslissing om mij
volledig op de kinderfysiotherapie te
richten. Inmiddels heb ik de Master
Kinderfysiotherapie (bijna) afgerond
en sta ik te popelen om weer terug te
gaan naar het KGVI centrum en
mijn geboorteplek Musume. Eind
september ga ik samen met mijn
moeder (die vier jaar in Zimbabwe
heeft gewoond) voor drie weken naar
Zimbabwe en Malawi. Daarna zal
ik alleen verder reizen om nog meer
moois van het Afrikaanse continent
te ontdekken. Net voor de kerst keer
ik terug naar Nederland.

Mijn bezoek aan het KGVI centrum
staat vooral in het teken van weerzien
en leuke dingen doen, maar natuurlijk is het ook een mooie gelegenheid
om de directrice mrs. Hussey weer uitgebreid te spreken, om te bekijken
waar behoefte aan is, en om gerealiseerde projecten te bewonderen.
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