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1. Inleiding
In dit jaarverslag kunt u lezen over stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ), het
King George VI (KGVI) centrum en de activiteiten die we in 2011 in Nederland
en Zimbabwe organiseerden.
Voor JKZ was 2011 een bijzonder jaar, waarin
we met trots ons 10-jarig jubileum gevierd
hebben. Ter gelegenheid van dit jubileum
hebben bestuursleden het KGVI centrum in
Bulawayo bezocht en hebben we in
Nederland een feestmiddag georganiseerd
voor iedereen die JKZ een warm hart
toedraagt. Het was hartverwarmend om weer
terug te zijn op het KGVI centrum. Er is veel
bereikt de afgelopen jaren en de leiding is er in geslaagd om het centrum door de
grote crisis te loodsen. Het vervult ons met trots om hen te mogen blijven
steunen!
We hebben in 2011 wederom een groot bedrag aan giften mogen ontvangen, de
kosten van de stichting zijn ook dit jaar weer rond de 1% gebleven. Een succesvol
jaar dus voor JKZ. Verder hebben we in 2011 bemiddeld tussen een aantal
Nederlandse vrijwilligers en KGVI. Het centrum heeft het afgelopen jaar door de
aanwezigheid van vrijwilligers nieuwe ideeën opgedaan.
Economisch is Zimbabwe langzaamaan uit
de crisis aan het krabbelen. De overheid
draagt zelfs een beetje bij aan de kosten
van KGVI. Toch blijft de situatie in het
centrum erg moeilijk. Elke dag betekent
een uitdaging voor KGVI. Elke dag weer
is JKZ nodig om het centrum te
ondersteunen. Daarom blijft uw hulp
cruciaal.
Dankzij uw hulp kon JKZ het KGVI centrum blijven steunen. Ook in 2011 waren
alle plaatsen in het centrum bezet, 108 maar liefst. Het aantal kinderen dat de
school bezoekt zonder in het centrum te wonen, is in 2011 sterk gestegen tot meer
dan 300.
Het bestuur van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe bedankt iedereen hartelijk
die het afgelopen jaar de kinderen van het KGVI centrum heeft gesteund.
Namens alle kinderen en de leiding van KGVI: dank u wel!
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2. Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

De stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) bestaat sinds november 2001. Haar
doelstelling is het werven van fondsen en vrijwilligers voor het King George VI
Rehabilitation and Learning Centre (KGVI) in Bulawayo, Zimbabwe.
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 activiteiten om fondsen en vrijwilligers te
werven. JKZ ontvangt giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en
ontwikkelingsfondsen.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De meesten van hen hebben in het verleden
vrijwilligerswerk gedaan in het KGVI centrum in Bulawayo.
In 2011 heeft Hilda van der Stok na 10 jaar afscheid genomen als bestuurslid. We
danken haar voor haar langdurige inzet en zijn erg blij dat we haar hebben
kunnen behouden voor de Raad van Advies van onze stichting. Bedankt, Hilda!
Het bestuur bestaat einde 2011 uit:








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

Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies. De Raad van Advies
is uitgebreid met Hilda van der Stok (oud-voorzitter en -penningmeester van het
bestuur), en bestaat einde 2011 verder nog uit: Ate Kalsbeek (Nature’s Pride),
Harry Wels (Vrije Universiteit Amsterdam), en uit drie andere oudbestuursleden: Ton Bontekoe, Esther van der Steeg en Willemijn van Breda.
Uiteraard doen de leden van de Raad van Advies hun werk voor de stichting
onbezoldigd, net als de leden van het Bestuur.
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3. Activiteiten van Jabulani Kids Zimbabwe in 2011
Fondsenwerving

De eerste doelstelling van JKZ is het werven van fondsen ter ondersteuning van
het KGVI centrum. Om die doelstelling te realiseren heeft JKZ in 2011 de
volgende activiteiten georganiseerd, samen met veel enthousiaste en betrokken
vrijwilligers in heel Nederland:
 Johan van der Werf en Ton Bontekoe reden de
Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.
Het geld dat ze hiermee ophaalden ging naar
JKZ.

 Nature’s Pride en Nature’s Pack steunden ook dit jaar JKZ weer gul.
 Verschillende medewerkers van Nature’s Pride en Nature’s Pack hebben hun
kerstbonus gedoneerd aan JKZ.
 Dobla heeft JKZ ondersteund met een donatie.
 Nelleke Roelse greep Koninginnedag aan voor een
inzamelactie. Na heel wat haakwerk verkocht zij met
hulp van vrienden oranje bloemetjes.
 De ouders van Lela hadden wel een heel bijzondere
wens als kraamcadeau voor hun dochter: een gift aan
JKZ. Gul werd er gegeven.
 Het MTC Amersfoort heeft een roeiactie opgezet om
geld in te zamelen voor JKZ. Er werd flink geroeid
met als gevolg een mooie gift.
 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 2011 een nieuwsbrief verspreid onder haar
donateurs en belangstellenden om hen over de activiteiten van JKZ en het
KGVI centrum te informeren.
 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.
 Zokje.nl heeft JKZ uitgekozen als een van de doelen die ze ondersteunt. De
foto’s van KGVI en het project zijn ook terug te vinden op de website
www.zokje.nl.
 De Oecumenische Streek Gemeente Kortenhoef hield een collecte voor JKZ.
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 Een team van vrijwilligers heeft meegedaan aan de Singelloop in Utrecht. Het
sponsorgeld ging naar JKZ.
 De Asch van Wijckschool doneerde haar zendingsgeld aan JKZ.
 Het Koos Bouckensfonds heeft een donatie gedaan.
 De Marthe van Rijswijck Foundation
financierde het renoveren van de
speelplaatsen
op
het
centrum
www.mvrf.nl
 De
Stichting
Bijzondere
Gezondheidszorg heeft voor het vierde
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) gulle giften binnengekomen
van bedrijven, particulieren en stichtingen.
 Last but not least de terugkerende giften van onze vaste donateurs.
We willen iedereen die meegewerkt en gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken
voor hun bijdrage aan JKZ in 2011.
Werving van vrijwilligers

Het tweede doel van de stichting is het werven van vrijwilligers voor onder
andere de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie en logopedie van het KGVI
centrum. JKZ bemiddelt in het uitzenden van vrijwilligers. Daartoe hebben we in
2011 twee vrijwilligersavonden georganiseerd voor geïnteresseerden. Er zijn in
totaal 4 Nederlandse vrijwilligers waarvan 2 studenten de opleiding
psychomotore therapie, 1 logopedist (Elja de Haan) en 1 fysiotherapeut (Corinna
Stefes) naar het KGVI centrum geweest.
Vrijwilligers kunnen in het centrum aan de slag om een bijdrage te leveren aan
het welzijn van de kinderen. Vrijwilligers betekenen veel voor het centrum en de
school. Zij hebben een positieve invloed op de sfeer en op de motivatie van zowel
de kinderen die een revalidatieprogramma volgen, als het vaste personeel.
JKZ heeft sinds 2008 contact met de christelijke Hogeschool Windesheim in
Zwolle om studenten een buitenlandstage in het KGVI centrum aan te bieden.
Het betreft stagiaires van de opleiding Psychomotorische therapie en
Bewegingsagogie.
Twee studenten ( Roel van den Born en Caroline Postma) van Windesheim
hebben in 2011 stage gelopen in Bulawayo. Zij hebben zich voornamelijk
beziggehouden met een uitbreiding van de spel- en sportactiviteiten in het
centrum, ’s middags na school.
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4. Het tweede Lustrum van JKZ: een jubileumreis naar

Zimbabwe

2011 was een belangrijk jaar voor JKZ Niet alleen omdat we in november 10 jaar
bestonden, maar ook omdat vier leden van het bestuur een bezoek hebben
gebracht aan het King George VI Rehabilitation and Learning Centre in
Bulawayo. Het laatste bezoek van het bestuur dateerde van 2006, bij het eerste
lustrum van JKZ. Dus het was hoog tijd om poolshoogte te gaan nemen, en om
direct met de directeuren, de school, de therapeuten, en natuurlijk de kinderen te
kunnen praten. Wij hebben ook het bestuur van KGVI weer ontmoet.
Wij waren blij verrast om te zien hoe goed het gaat met het centrum. Althans,
wanneer je het vergelijkt met de wereld eromheen. Ondanks de aanwezigheid
van meer dan 300 jongeren (overdag op de school, de 108 van het centrum zelf en
de ruim 200 leerlingen die thuis wonen) was het een oase van rust, waar
gestudeerd en gewerkt werd. Maar rust betekent nog lang geen luxe, en de
zorgen om voedsel, kleding, schoolmaterialen, en medicijnen, om maar een paar
dingen te noemen, blijven bestaan.
Met de invoering van de US dollar moet ook het personeel in dollars uitbetaald
worden. Deze kostenpost slaat een steeds groter gat in de begroting van het
centrum. We hebben dan ook gepleit voor het niet uitbreiden van het aantal
stafleden. Dit houdt echter in dat vrijwel zeker geen nieuwe kinderen
aangenomen kunnen worden. En dat terwijl er een wachtlijst is.
De ontvangst op het centrum
overigens overweldigend, met
muziek
en
dans,
en
verjaardagstaart zo groot als
tafel…!

was
veel
een
een

In november 2011 hebben we in
Amsterdam ons tweede lustrum
gevierd met veel vrienden en
donateurs.
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5. Zimbabwe in 2011

Waar 2010 in het teken stond van stabilisatie, daar liet 2011 een voorzichtige
opbouw zien. Vooral de invoering van de US dollar heeft veel veranderingen met
zich meegebracht: de hyperinflatie, de lege winkels, en de rantsoenen op
brandstof behoren tot het verleden. Dat was het goede nieuws. De
stroomonderbrekingen en de stakingen namen af. Er zijn geen cholera-uitbraken
meer geweest en langzaam maar zeker pakten sommige ministeries hun taken
weer op.
Een van de gevolgen van het verdwijnen van de zwarte markt voor valuta was
een schrikbarende stijging van de kosten voor levensonderhoud, tot soms
hogere prijzen dan in het westen. Hoewel de lonen ook zijn gestegen, hebben die
de stijging van de kosten van levensonderhoud niet kunnen bijhouden.
De massale emigratie (vooral naar Zuid-Afrika), de snel verslechterende
gezondheidszorg (zoals door de sluiting van ziekenhuizen), de desintegratie van
het gezondheid- en onderwijssysteem in het algemeen; ze zijn catastrofaal voor
de kinderen in Zimbabwe. De werkloosheid is hoger dan negentig procent, nog
een reden voor veel Zimbabwanen om het land te verlaten.
Wanneer in veel huishoudens één of beide ouders ontbreken, lijden kinderen
daaronder. Steeds meer kinderen worden achtergelaten bij oudere broers of
zussen, ooms en tantes, opa’s en vooral oma’s. Nog altijd leeft negen op de tien
Zimbabwanen onder de armoedegrens, en ruim de helft van de bevolking was
einde 2011 ondervoed en afhankelijk van voedselhulp.
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6. Het KGVI centrum in 2011

Het jaar is begonnen met hetzelfde aantal kinderen in het centrum als in 2010. Dit
ondanks het feit dat veel ouders hun bijdragen voor schoolgeld niet kunnen
betalen. Ook kunnen veel ouders die ver buiten Bulawayo wonen niet de kosten
betalen voor het verblijf van hun kinderen in het centrum. Daarom draagt KGVI
hieraan zelf bij.
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 zijn
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.
Creatief en innovatief

Het bestuur en personeel van KGVI zijn creatief en innovatief in het vinden van
de dagelijkse benodigdheden. Het drinkwater bijvoorbeeld, wordt uit een eigen
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put gepompt en door een filterproces, dat door een van de eigen leerlingen is
uitgevonden, drinkbaar gemaakt. Vanwege de vroegere cholera-uitbraken
worden echter nog steeds extra chloortabletten toegevoegd aan het water. Zo
lopen de kinderen geen risico om ziek te worden.
Voedsel

In 2011 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. 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.
Kinderen

De kinderen van het KGVI centrum hebben in 2011 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 2011 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
binnen KGVI. Zo werd er actief
gezwommen,, getennist, gedanst en aan
balspelen gedaan met de kinderen.
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 is ontwikkelt zich volop.
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De dansgroep maakte in 2011 plannen om in 2012 de begeleiding te doen van de
nationale presentatie van het Woordenboek Gebarentaal. KGVI heeft een
leidende rol gespeeld in de ontwikkeling en samenstelling van dit woordenboek.
De ontwikkeling van dit woordenboek is overigens mede gefinancierd door de

Nederlandse ambassade in Harare.
Schoolverlaters in 2011

De films over de Liyana band (iThemba, zie www.loliandrex.com) en Prudence
(Music by Prudence, zie www.musicbyprudence.com) waren een groot succes in
2011. Prudence is na een langdurig verblijf in de VS voor diverse operaties en
revalidatie gevraagd om de Nationale Ambassadeur van Unicef te worden in
Zimbabwe. Ze heeft dit met plezier geaccepteerd.
Honest en Goodwell zijn na het afronden van hun A-level examens toegelaten op
Amerikaanse universiteiten in Kansas en Oregon. Ze hebben hiervoor een beurs
gekregen. Energy hoopt nog op een beurs en toelating tot een universiteit.
Shepherd Banda is dit jaar als 17de geëindigd op de wereldranglijst voor
rolstoeltennissers.
Samantha is gevraagd om deel te nemen aan een programma van vijf maanden
voor het International Centre for Womens Leadership in Canada.
Sibonginkosi heeft haar stage bij een naaifabriek zo goed afgerond dat ze er
direct een baan aangeboden heeft gekregen.
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Een aantal leerlingen is doorgestroomd naar vervolgopleidingen binnen de
Bulawayo Polytech University.
Drie oud-studenten zijn toegelaten tot een privéschool om daar hun A-levels te
halen zodat ze kunnen doorstromen naar universitair niveau. Ze studeren nu
Economie, Wiskunde en Business Management.
Ook andere kinderen van KGVI hebben in
2011 mooie resultaten bereikt. Zo zijn er 4
leerlingen afgestudeerd als kapper. Zij
hebben nu hun eigen zaakje op het terrein
van het centrum.

Een aantal leerlingen is een werkplaatsje gestart waar zij dingen maken van
gerecycled materiaal onder de naam KG. Ze maken onder andere tassen. Er ligt
al een order voor 400 tassen voor een internationale Rotary bijeenkomst. Op deze
manier zijn ze in staat zelf geld te verdienen.
Het is niet mogelijk om voor iedere
leerling een baan of vervolgopleiding
te regelen, helaas! Hierdoor gaan
sommige leerlingen na het verlaten
van het KGVI terug naar huis, naar
hun dorp. Het streven van KGVI is
dat zij zich met hun Independent
Living
vaardigheden
kunnen
handhaven in die omgeving.
Samengevat was het KGVI centrum ook in 2011 erg druk met overleven en een
beetje met opbouwen. Ondanks de moeilijke situatie in het land zijn er mooie
initiatieven gestart en voortgezet. KGVI heeft het hoofd boven water kunnen
houden mede dankzij financiële ondersteuning van de stichting JKZ, maar vooral
dankzij de veerkracht en het optimisme van de directie, het personeel en vooral
de kinderen zelf.
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7. Financieel verslag 2011
Opbrengsten en kosten

JKZ heeft in haar lustrumjaar weer een erg mooi bedrag aan giften mogen
ontvangen als in 2011: in totaal was dat € 63.060,94 Een enorm bedrag, waar we
heel blij mee en dankbaar voor zijn. De opbrengsten in 2011 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 2011 bedroegen de totale overheadkosten van de stichting JKZ slechts 1.05%.
Het percentage kosten is berekend over het totaal ontvangen bedragen. Net als
vorig jaar lagen deze kosten liggen 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 99 cent naar KGVI over.
De kosten van stichting JKZ bestonden uit:
 Algemene kosten: hieronder vallen de kosten voor de contributie aan de
Kamer van Koophandel en de abonnementskosten voor onze postbus.
 Bankkosten zijn de maandelijkse kosten 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.
 Administratieve kosten: Er is dit jaar een nieuw boekhoudpakket aangeschaft
voor JKZ
Alle kosten rondom het vieren van ons tweede lustrum zijn door het bestuur zelf
betaald.
Bestedingen
In totaal is er door JKZ € 57.834, 50 overgemaakt aan het KGVI centrum. Aan het
eind van 2011 hebben we een kleine buffer opgebouwd voor 2012. Hiermee
waarborgen we ook in 2012 de ondersteuning aan KGVI.
Van het totale bedrag dat in 2011 aan KGVI is overgemaakt, was € 48.500,- vrij
besteedbaar en is er € 9,334.50,- overgemaakt voor specifieke projecten.
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Het KGVI centrum beslist in principe zelf over de besteding van het ontvangen
vrij besteedbare geld van JKZ. In 2011 is dit als volgt besteed:
Salarissen
Algemene uitgaven voor staf, training, en verzekeringen
Voedsel en schoonmaakartikelen
Transport
Onderhoud en reparaties
Steun aan de school
Water en electriciteit
Medische uitgaven

%
65
4
5
4
4
9
8
2

100
Daarnaast steunt JKZ, in overleg met KGVI, verschillende projecten. Voor deze
projecten is apart geld ingezameld.
In 2011 zijn de volgende projecten ondersteund:
 Medicijnenproject: In 2011 konden voor het vierde jaar de kosten voor
medicijnen worden betaald uit een fonds van de Stichting Bijzondere
Gezondheidszorg. Deze stichting heeft in 2008 een toezegging gedaan om 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 de
toezegging voor het sponsoren van de medicijnkosten van KGVI verlengd met
nog eens 3 jaar.
 Project renovatie speelplaatsen: Stichting Marthe van Rijswijck heeft in 2011
de renovatie van de speelplaatsen van KGVI gesponsord. Dankzij deze gift
konden de speelplaatsen worden opgeknapt en zijn ze voorzien van nieuw en
veilig speelmateriaal. www.mvrf.nl
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Balans per 31-12-2011
Debet
Tussenrekeningen
Vooruitbetaalde posten
Tussenrekeningen totaal

€
€

Credit

3,000.00
3,000.00

Eigen vermogen/kapitaal
Kapitaal
Reserves
Eigen vermogen/kapitaal totaal
Rabobank
Rabobankrekening
Rabobank totaal

€
€

€
363.04
€ 23,179.46
€ 23,542.50

25,103.71
25,103.71

Overschot 2011
TOTAAL

€
€

28,103.71
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4,561.21

€ 28,103.71

Staat van
lasten 2011

baten

en

Debet
Bijdragen
Ontvangen donaties
Donaties via structurele machtigingen
Donaties Schoolfees
Project
Selfreliance
programma
Donaties
via
stichting
geefgratis
Medicijnenproject
Donatie via Youbedo
Bijdragen totaal

Algemene kosten
Contributies & abonnement
Administratiekosten
Bankkosten
Algemene kosten totaal

Credit

€
€
€
€

226.56
207.16
231.51
665.23

€
€

48,500.00
1,250.00

Storting aan KGVI
Storting
aan
KGVI,
vrijbesteedbaar
Schoolfees storting
Storting
Self
Reliance
Programma
Medicalproject
Storting
voor
specifieke
leerling
Storting aan KGVI totaal

€
€

2,100.00
4,750.00

€
€

1,234.50
57,834.50

Overschot 2011

€

4,561.21

TOTAAL

€

63,060.94
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€
€
€

51,090.34
4,710.00
184.50

€

2,100.00

€
€
€
€

216.00
4,750.00
10.10
63,060.94

€

63,060.94

