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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.

Voor meer informatie:

stichting Jabulani Kids Zimbabwe
Adres: Postbus 13114
3507 LC Utrecht
E-mail: info@jabulanikids.nl
Website: www.jabulanikids.nl

NIEUWS JKZ
Jaarverslag 2008
Het jaarverslag 2008 is af en
staat op de website van JKZ.
Raad van Advies
Op 1 juli 2009 vond de tweejaarlijkse vergadering van het
bestuur met de Raad van Advies plaats. De vergadering
heeft nieuwe ideeeën en aanknopingspunten opgeleverd om
het KGVI centrum te kunnen
blijven steunen. De Raad heeft
er twee leden bij gekregen. We
heten Ate Kalsbeek (Nature's
Pride) en Harry Wels (Vrije
Universiteit) van harte welkom.
Donaties
JKZ heeft dankzij veel donaties
in de laatste manden van 2008
een financiele buffer opgebouwd. Ook in 2009 hebben
we al veel giften ontvangen, onder meer vanwege het pensioneringsfeest van de heer Van
der Stok. Hiermee kunnen we
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KGVI in 2009 met duizend
euro per maand extra ondersteunen. Daarmee kan het centrum voldoende eten kopen
voor de kinderen en kan het de
staf salaris betalen. Dit alles ondanks de stijgende prijzen. We
willen iedereen dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.
NIEUWS UIT ZIMBABWE
Terwijl we hier volop genieten
van de lente en van alles wat
weer tot leven komt, staat het
leven in Zimbabwe stil. In januari van dit jaar kregen we slecht
nieuws van Inez, de directeur
van KGVI: “The situation in Zimbabwe has deteriorated seriously.
There are no teachers at work which
means children are receiving no schooling for a second term or even third
term. Food is now available but is
sold in foreign currency and many
people have no way of obtaining forex
[buitenlandse valuta]. Zimbabwean dollars will now buy you nothing at all, not even a tomato from a
street vendor. Prices are hugely inflated so you would be able to buy
more for your USD in America than
you can buy here.”
Ook het KGVI centrum moet
de docenten in buitenlandse valuta betalen, terwijl er niet genoeg geld is. Daarom is besloten dat de weinige docenten die
er zijn, alleen nog les geven aan
de kinderen in het centrum, en
niet meer aan de dagscholieren.
ACTIES IN NEDERLAND
Wollebrandcross
Op 31 januari werd in het
Westland een hardloopwedstrijd gehouden ter afsluiting
van de Wollebrandcross. Dit
jaarlijkse evenement van stichting de Wollebrandcross bestaat

uit diverse acties tussen november en januari. Op uitnodiging
van het bedrijf Nature’s Pride
renden (oud-) bestuursleden
van JKZ mee. Ook Nature’s
Pride zelf had een indrukwekkend team om verschillende
goede doelen te steunen. Een
geweldig initiatief!
Nature’s Pride is een van de
grootste sponsors van JKZ en
heeft ons gul gesteund. We
willen iedereen van Nature’s
Pride hiervoor hartelijk danken.

Het Nature’s Pride Peleton, voorop
directeur Shawn Harris.
Oproep
JKZ is gekozen tot een van de
grote goede doelen voor de
Wollebrandcross 2010. Nu zoeken we sportieve deelnemers en
sponsors om die actie tot een
succes te maken. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.
Vastenactie Veenendaal 2009
Met een presentatie over het
KGVI centrum heeft JKZ-bestuurslid Maaike de aftrap
gegeven voor de vastenactie in
de gereformeerde kerk van
Veenendaal. Het doel was om
van maart tot en met Pasen geld
in te zamelen voor voedsel voor
de kinderen in het KGVI centrum. De actie bestond ondermeer uit een voorjaarsmarkt en
de verkoop van paaseitjes. Het
JKZ bestuur is onder de indruk
van alle initiatieven. Op 19 april
hebben bestuursleden Marleen
en Maaike een cheque van de
kerk in ontvangs mogen nemen.
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Namens het KGVI centrum:
Siyabonga (oftewel: bedankt)!

Schoenen voor KGVI
In april heeft JKZ 35 paar deels
gebruikte en deels nieuwe semiorthopedische schoenen ontvangen van een orthopedische
schoenmaker en een revalidatiecentrum in Nederland. Een
vrijwilliger heeft deze in mei
meegenomen. Goede en stevige
schoenen zijn erg belangrijk
voor gehandicapte kinderen
om goed en veilig te kunnen
lopen. Ze waren dan ook heel
blij met deze gift. Het is een
mooie gedachte dat er nu een
paar gelukkige kinderen in
KGVI op deze schoenen lopen.

Perkplantenactie
Perkplanten? Wat heeft dat nu
met Zimbabwe te maken?
Niets, zult u denken. In Harmelen weten ze wel beter. Want
daar verbond de Nederlands
Hervormde kerk de jaarlijkse
perkplantenactie aan het KGVI
centrum. Zo werden afrikaantjes voor moederdag op het
kerkplein verkocht. Met de aanschaf van de planten maakten
mensen niet alleen hun moeder
blij, maar ook de kinderen in
KGVI, want 10 procent van de
opbrengst ging naar JKZ. We
danken iedereen die zich voor
deze actie heeft ingezet.
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Statiegeldactie
Femke van Ewijk zit in het
laatste jaar van het Minkema
College in Woerden. Zij heeft
ervoor gekozen haar eindopdracht te combineren met het
goede doel JKZ. Om geld in te
zamelen heeft zij een aantal
eerste en tweede klassen voorlichting gegeven over JKZ. Ze
heeft de leerlingen gevraagd om
allemaal 1 statiegeldfles mee te
nemen. Na minder dan 2 weken
had ze al 72 flessen opgehaald.
Zo heeft ze een steentje bijgedragen aan KGVI.

WAAROM DONEERT U?
“Het gaat slecht met Zimbabwe. Voor gewone Zimbabweanen is het een kwestie van
overleven geworden. Dat is
voor gezonde Zimbabweanen al
moeilijk genoeg. Hoe kunnen
dan gehandicapte kinderen in
Zimbabwe overleven, als het
voor gezonde mensen al zo
moeilijk is? Onze dochter Maaike, geboren in Zimbabwe, ging
terug naar haar geboorteland
nadat zij haar diploma als fysiotherapeut had behaald om als
vrijwilligster in het KGVI te
werken. Haar betrokkenheid bij
KGVI en de kinderen, maakte
dat zij na haar terugkeer toetrad
tot het bestuur van JKZ om
vanuit Nederland verder te helpen. KGVI kan onder de huidige omstandigheden immers onmogelijk doorgaan zonder steun
vanuit het buitenland. Hoewel
het een druppel op een gloeiende plaat lijkt kunnen we onze
ogen niet sluiten voor wat er
gebeurt in Zimbabwe en de kinderen van KGVI in de steek laten. Dat is waarom wij donateur
zijn van JKZ.”
Bert Fransen

SCHOOLBAND LIYANA
Liyana kon dankzij een aantal
Amerikaanse sponsors in januari 2009 naar de Verenigde Staten voor een reeks concerten.
De directeur deed verslag van
deze bijzondere ervaring:
“It’s difficult to say which was our
best show. Was it the evening show at
Stanford University where everyone
was dancing and we sold out of Liyana cds in 5 minutes flat? Or was it
Roxbury where everyone knew all
about Liyana and Zimbabwe and
again they couldn’t sit still? Or was it
the huge audience at the synagogue in
New York where Prudence sang with
David Broza? We talked to so many
people and the overall response was
that Liyana’s music was real, it was
from the heart. Their own enthusiasm
on stage was immediately picked up
by the audience and more than one
person said that Liyana had changed
their life. Their message coming over
loud and clear: Never Give Up.”
De bandleden van Liyana wonen in het KGVI centrum een
deel gaat nog naar school. Andere leden zijn oudleerlingen
die nu in het centrum werken.
De tour ondersteunt krachtig
de spirit van het KGVI
centrum: Never Give Up.
Wilt u ook genieten van de
muziek van Liyana? De band
heeft in het voorjaar van 2009
haar tweede cd uitgebracht:
Sugar Rhythms. De cd mixt
gospel, pop en traditionele
Zimbabwaanse Shona muziek
in een Afro-fusion style. De
bandleden hebben de teksten
en muziek geschreven die samen met het ritme van de marimba’s de kracht laat horen van
het KGVI. De cd kost 16 euro
en is te bestellen via: info@
jabulanikids.nl. Zie ook: www.
liyanatour.com en http://liyana.
kg6.googlepages.
com.
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