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COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een halfjaarlijkse 
uitgave van stichting Jabulani Kids 
Zimbabwe.  
Bestuursleden:  
Voorzitter: Cor Hacking  
vice-voorzitter: Willemijn van Breda  
secretaris: Eunike Spierings  
penningmeester: Hilda van der Stok  
Algemeen: Ton Bontekoe, Femke van 
Gastel, en Nelleke Roelse.  
Stichting Jabulani Kids Zimbabwe 
steunt het King George VI (KGVI)  
centrum in Bulawayo, Zimbabwe. In 
het KGVI centrum worden lichame-
lijk gehandicapte en slechthorende 
kinderen uit heel Zimbabwe opge-
vangen. De kinderen volgen er zowel 
lager als middelbaar onderwijs. 
 
Voor meer informatie:  
stichting Jabulani Kids Zimbabwe 
Adres:    Postbus 13114 
                3581 CS Utrecht 
E-mail:   info@jabulanikids.nl 
Website: www.jabulanikids.nl 
 

VIJF JAAR JKZ 
 
Op 1 november 2006 bestond 
stichting Jabulani Kids Zim-
babwe vijf jaar. In deze vijf jaar 
heeft JKZ veel kunnen bete-
kenen. Zo is er met uw steun 
een boomgaard aangeplant, ze 
hebben een nieuwe schoolbus 
gekregen en het allerbelangrijk-
ste is dat we er de afgelopen vijf 
jaar in geslaagd zijn elk kind een 
plaats te laten behouden op 
King George VI centrum.  
Om dit lustrum te vieren zijn 
een aantal leden van het bestuur 
tijdens hun vakantie naar Bula-
wayo afgereisd om daar met 
eigen ogen te zien wat het 
resultaat van al de inspanningen 
is. Het hoogtepunt van dit 
bezoek was een concert met 
zang, muziek en dans verzorgd 
door de kinderen van KGVI. 
We hopen de komende jaren op 

uw steun te kunnen rekenen 
zodat we nog veel jaren voor de 
kinderen op het KGVI kunnen 
zorgen. Op naar het volgende 
lustrum! 
 

TERUGBLIK  
 
Het bestuur van JKZ blikte na 
afloop van de bestuursvergade-
ring op 5 november tijdens het 
eten terug op de beginjaren van 
JKZ.  
We denken terug aan de eerste 
vergaderingen. Iedereen woon-
de toen nog op kamers en met 
al onze energie en enthou-
siasme konden we wel uren ver-
gaderen. De traditie van chonel-
ly koekjes en thee tijdens de 
vergaderingen werd geboren. 
We verzonnen een naam; we 
stelden de statuten op; we ont-
wierpen een logo, drukten een 
folder, lanceerden een website 
en openden een bankrekening. 
Uiteindelijk werd de stichting 
officieel bij de notaris en kamer 
van koophandel ingeschreven.  
De afgelopen vijf jaar is er veel 
werk verzet en zijn er veel 
acties georganiseerd. Er zijn 
veel vrijwilligers naar KGVI ge-
gaan. We hebben veel geld in-
gezameld en doordat onze kos-
ten laag bleven, ging het geld 
direct naar KGVI.  
We zijn er trots op en dankbaar 
voor dat we de kinderen van 
KGVI op deze manier kunnen 
helpen. We willen hierbij al 
onze sponsors en donateurs 
van harte bedanken voor de 
steun die ze onze stichting en 
de kinderen van KGVI, de 
afgelopen vijf jaar hebben 
gegeven! 

UITTREDEND 
BESTUURSLID ESTHER 

VAN DER STEEG 
 
Op de avond van de bestuurs-
vergadering op 5 november na-
men we ook afscheid van 
Esther. Esther is vanaf het 
begin betrokken geweest bij de 
stichting. Ze is één van de 
bedenkers geweest om een 
stichting op te zetten. Ze heeft 
fantastisch werk gedaan en we 
zullen haar zeker gaan missen.  
Esther, bedankt!  
 
Esther: ‘Na een periode van 
vrijwilligerswerk in het King 
George VI centrum, heb ik sa-
men met Cor Hacking in 2000 
het initiatief genomen om van-
uit Nederland fondsen te wer-
ven voor dit revalidatiecentrum.  
Dit resulteerde in de oprichting 
van stichting Jabulani Kids 
Zimbabwe in 2001, met een be-
stuur van zeven jonge enthou-
siastelingen. Ik ben er trots op 
hoe de stichting is uitgegroeid 
tot een levendige en gezonde 
organisatie van betekenis, met 
idealistische en initiatiefrijke be-
stuursleden.  
Nu is het voor mij tijd om 
plaats te maken voor nieuwe le-
den die met een frisse blik en 
enthousiasme het werk voort-
zetten. Ik blijf uiteraard betrok-
ken bij het wel en wee van het 
King George VI centrum en 
van stichting Jabulani Kids 
Zimbabwe. Ik blijf mij op ande-
re fronten inzetten voor kinde-
ren met een handicap. Bent u 
geïnteresseerd, kijk dan op 
www.mooianders.org.  
Tot ziens! 

stichting Jabulani Kids Zimbabwe 
Postbus 13114 

3581 CS Utrecht 
Rekening: 38 42 27 708 

KvK nummer: 30176767 te Utrecht  
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NIEUWE WEBSITE 
 
JKZ heeft sinds september een 
nieuwe website. Het bestuur wil 
Jules Spier ook via deze weg 
hartelijk danken voor het 
ontwerpen en bouwen van onze 
nieuwe site. Eindelijk geeft de 
site een goed overzicht van alle 
projecten en acties. Alle 
informatie is er gemakkelijk en 
op een mooie manier te vinden. 
Jules, heel hartelijk bedankt 
voor het vele werk dat je er 
vrijwillig in hebt gestoken! 

 
PRAGMAVISION 

 
In september tekende Pragma-
vision een overeenkomst om de 
aanstaande vijf jaar hoofdspon-
sor te worden van stichting 
Jabulani Kids Zimbabwe. 

 
Sinds de oprichting van stich-
ting Jabulani Kids is Pragma-
vision al betrokken met jaar-
lijkse donaties. Door het onder-
tekenen van een samenwer-
kingsovereenkomst op 16 sep-
tember is deze structurele steun 
ook voor de komende jaren ge-
garandeerd. 
Rob, Joop, Siebke en Enno 
bedankt voor het perspectief 
dat jullie KGVI bieden! 
 

SITUATIE ZIMBABWE 
 
De Verenigde Naties lieten via 
hun nieuwsbrief IRIN weten 
dat het Zimbabwaanse onder-
wijsbeleid ernstige consequen-
ties heeft voor gehandicapte 
kinderen. In de nieuwsbrief van 
13 oktober stelde IRIN dat 
maar liefst 67 procent van de 
gehandicapte kinderen in Zim-

babwe geen toegang heeft tot 
welke vorm van onderwijs dan 
ook. Een rapport van de Natio-
nal Association of Societies for 
the Care of the Handicapped 
(NASCOH) meldt hierover het 
volgende: “Clearly, children 
with disabilities are the worst 
disadvantaged, and experience 
the most difficult barriers in 
accessing education.” Dit wordt 
bevestigd in Zimbabwe waar 93 
procent van de kinderen kan 
lezen en schrijven, maar waar 
ongeveer 200 duizend gehandi-
capten de boot moeten missen. 
Dit komt volgens de NASCOH 
door een gebrek aan gespecia-
liseerde scholen. Dit wordt ver-
der versterkt door onder meer 
stigmatisering, seksueel mis-
bruik en hoge reiskosten. 
 

NIEUWS UIT HET 
CENTRUM 

 
Hieronder vindt u het begin 
van het verslag geschreven door 
Inez Hussey, directrice van het 
KGVI centrum. Het complete 
verslag kunt u lezen op de 
website. 
“Once again we come to the 
end of a term full of highs and 
lows. Among other things it has 
been a term of illness starting 
off with the devastating news 
that Farai was too ill to go with 
the band to Sweden.  Imagine 
being given this amazing chan-
ce, all the anticipation and then 
being told you can’t go - two 
days before the band left!  
Brave Farai accepted his fate 
and somehow worked through 
his disappointment.  It is won-
derful to see him strong again 
and back with the band better 
even than before and full of joie 
de vivre.   
 

ACTIVITEITEN 2006 
 
Prins Florisschool 
Sabrine van Oort werkt als 
leerkracht op de Prins Floris-
school in Zoetermeer. Zij heeft 
onbetaald verlof opgenomen 

om in de school van het King 
George VI centrum als vrijwil-
ligster een paar maanden te 
gaan werken. Wij, als collega’s, 
vinden het een buitengewoon 
betrokken initiatief en een moe-
dig besluit. 

Als christelijke school staan we 
er ook helemaal achter en vin-
den dat we zo’n initiatief moe-
ten steunen. 
Het was dan ook vanzelf-
sprekend voor ons om vanaf 
augustus stichting Jabulani Kids 
Zimbabwe te gaan helpen en zo 
denkbeeldig met onze collega 
mee te gaan. Kinderen kwamen 
spontaan in actie. Groep 8 heeft 
een klassenavond gehouden, 
waarmee ruim € 60,00 werd 
opgehaald. Met heitje voor een 
karweitje wist een meisje zeker 
26 euro bij elkaar te sparen.  

 
Voor de kinderen is het een 
bijzondere ervaring: hun juf is 
er een tijdje niet, omdat ze in 
een ontwikkelingsland anderen 
helpt.  
Wij allen, collega’s, kinderen en 
ouders, voelen ons zeer betrok-
ken bij de schrijnende situatie. 
Zo gaan twee ouders hun zelf-
gemaakte kaarten verkopen in 
de hal van school. 
Nog net op de valreep konden 
we kleding, schoenen en lakens 
inzamelen, die op 21 oktober 
op transport zijn gegaan. In 
totaal 26 grote blauwe vuilnis-
zakken in 4 dagen tijd. 



                 © 2006 stichting Jabulani Kids Zimbabwe  3 

In november is in de kerk 
tijdens de schoolviering inge-
gaan op het thema: “je naaste 
dienen”. De collecte na afloop 
was natuurlijk bestemd voor 
Jabulani Kids. Al met al is dit 
een fijn project waarvoor 
iedereen enthousiast is. Namens 
de zendingscommissie van de 
Prins Florisschool, Zoetermeer 

 
Top Mont blanc gehaald! 
Nanne Boekholt heeft voor 
haar afstudeeropdracht aan de 
Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen een expeditie naar de 
top van de Mont Blanc georga-
niseerd. Medewerkers van de 
hogeschool kozen stichting 
Jabulani Kids als goed doel om 
voor te klimmen. Op 12 juli 
heeft de expeditieploeg de top 
gehaald. Nanne schreef het 
volgende in haar logboek:  

 
“Daar stonden we dan met zijn 
vijven, 's ochtends om 8 uur op 
het dak van Europa. Wat een 
beleving, een emotioneel mo-
ment voor iedereen. Hier heb-
ben we maanden naar toe 
gewerkt en het is ons geluk. 
Tranen van geluk kwamen bij 
iedereen op! Doordat we rede-
lijk snel waren geklommen had-
den we de tijd om te genieten 
van het uitzicht, foto's te maken 
en natuurlijk de vlag van 
Jabulani Kids met trots in de 
wind te laten wapperen.” 

Container met spullen  
Al een jaar lang lag revalidatie-
materiaal voor Zimbabwe opge-
slagen. Dit materiaal was te 
groot om als bagage in het 
vliegtuig mee te nemen. Het hu-
ren van een container was te 
duur. Vanuit onverwachte hoek 
kregen we goed nieuws: voor 
een sportproject in Mutare, een 
stad in het oosten van Zim-
babwe, werd een container van-
uit Nederland verstuurd. Er was 
nog ruimte over die JKZ mocht 
opvullen. Binnen een maand 
hebben we nog extra materiaal 
verzameld: twee busladingen 
zijn naar de container in Bra-
bant gebracht. De materialen 
varieerden van rollators, kruk-
ken, orthopedishe schoenen, 
statafels, anti-decubituskussens, 
looprekjes, incontinentiemateri-
aal en potloden. Tot slot zamel-
de de Prins Florisschool in 
Zoetermeer ook nog 26 vuilnis-
zakken vol met kleding en 
schoenen. Hilda bedankt hierbij 
haar familie en collega’s. Want 
door middel van gesponsorde 
pakketten, konden we voor alle 
kinderen van KGVI nieuw 
ondergoed en sokken kopen. 
Ook dit ging mee in de 
container.  
Deze vorm van hulp, het sturen 
van materialen, hebben we nog 
niet eerder aan KGVI kunnen 
geven. We zijn er trots op dat 
ook deze vorm van hulp moge-
lijk is geworden. De container 
zit vol, de deuren zijn dicht. 
Klaar om naar Zimbabwe ver-
scheept te worden. Wat moet 
het geweldig voor de kinderen, 
het personeel  en de directie 
zijn, als ze straks in Zimbabwe 
alle spullen in ontvangst mogen 
nemen. Het bestuur dankt de 
Prins Florisschool voor deze 
mooie actie! 

 

WAAROM DONEERT U? 
 
Wij vragen vaste donateurs 
waarom ze regelmatig geld 
overmaken naar stichting 
Jabulani Kids Zimbabwe: 
 
“Vaak hoor je mensen zeggen: 
‘het is een druppel op een gloei-
ende plaat’ of ‘het is water naar 
de zee dragen’ als het gaat om 
steunverzoeken voor ontwikke-
lingswerk. Jabulani Kids bewijst 
dat druppels plassen kunnen 
worden. En een plas een zee. 
Dat kinderen in een dubbel 
slechte situatie (armoede en ge-
handicapt) tot geweldige dingen 
in staat zijn als ze hulp krijgen. 
Hulp in de vorm van liefde, 
scholing en stimulering van cre-
atieve talenten. Het zijn de be-
langrijkste voorwaarden voor 
een kind om zich te kunnen 
ontwikkelen, uit te groeien tot 
een mens met zelfvertrouwen. 
Dat is wat je voor elk kind 
wenst. Dat is de reden waarom 
ik Jabulani Kids van harte 
steun. De allerbelangrijkste re-
den is dat ik groot respect heb 
voor al die volwassen mensen 
die zich vrijwillig inzetten om 
de stichting mogelijk en draai-
ende te houden. Die heil zien in 
water naar de zee dragen!”  
Joke Tromp 
 
DE KGVI BAND OP TOUR 
 
Het was genieten op zater-
dagavond 7 oktober in theater 
Wesopa in Weesp. De acht 
jongeren van de schoolband 
Liyana uit het KGVI centrum 
speelden er de sterren van de 
hemel. Vrienden, bekenden, 
oud-vrijwilligers en donateurs 
van JKZ kwamen van heinde 
en verre om de kinderen te 
zien. Ook Inez Hussey, de 
directrice van het KGVI 
centrum, was in Nederland 
voor deze vrolijke reünie van 
vrienden van KGVI.  
Van september tot en met 
oktober tourde de Liyana band 
door Europa. De band won het 
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regionale muziekfestival Cross-
roads afgelopen april, en mocht 
daarom een tour maken door 
Zweden, Nederland en België.  
Met enkele leden van het 
bestuur hebben we onze 
opwachting gemaakt op Schip-
hol om de kinderen een warm 
welkom te geven, mét spandoek 
en rozen… Wat was het bij-
zonder om de kinderen hier in 
Nederland te zien!  

Naast twee openbare optredens 
in Weesp en Amsterdam –waar 
ze beide keren het volledige 
publiek aan het dansen kregen- 
hadden de kinderen een druk 
schema met optredens op 
enkele scholen in Amsterdam. 
Gelukkig hebben we tussen-
door nog wat tijd gehad om de 
kinderen mee op pad te nemen 
en ze iets van Amsterdam te 
laten zien. Helaas was het op 9 
oktober alweer tijd om de 
kinderen uit te zwaaien op hun 
weg naar België…  
Het is schitterend om te zien 
dat ‘onze’ kinderen van KGVI 
op school de kans krijgen om 
hun talenten te ontwikkelen. 
Dat ze ondanks hun licha-
melijke beperkingen en be-
perkte financiële mogelijkheden 
dergelijke kansen krijgen (en zo 
zelfs iets van de wereld zien) is 
de verdienste van KGVI, en 
daarmee voor een deel de 
verdienste van donateurs zoals 
u die zorgen dat KGVI blijft 
bestaan! 
 

TWEE NIEUWE 
BESTUURSLEDEN 

 
Nelleke 
‘Mijn naam is Nelleke Roelse en 
ik ben sinds juli 2006 mede 
bestuurslid bij de Stichting 

Jabulani Kids. Ik heb vorig jaar 
negen maanden in het King 
George VI centrum gewerkt als 
ergotherapeut. Na deze 
ontzettend bijzondere ervaring 
werd ik gevraagd om bij de 
stichting te komen. Ik kende de 
stichting via de vrijwilligers 
avond en ik wist dat ze zich 
inmiddels al weer vijf jaar 
inzetten voor de school. Nu zie 
ik pas echt hoeveel er in korte 
tijd is bereikt met verschillende 
projecten.Tijdens mijn verblijf 
in Zimbabwe kon ik ook goed 
merken dat de steun via 
Jabulani kids Zimbabwe een 
positieve invloed heeft op de 
moeilijke situatie waar de 
school zich inbevindt. Ik hoop 
dat we dit met zijn allen voort 
kunnen zetten en dat ik als 
nieuw bestuurslid hieraan ook 
een bijdrage kan leveren’. 
 
Caroline  
‘Mijn naam is Caroline Spoor 
en ik ben het nieuwste be-
stuurslid van de stichting Jabu-
lani Kids Zimbabwe. Al jaren 
was ik donateur van de stichting 
maar voelde dat ik meer zou 
kunnen bijdragen om de kinde-
ren in het King George VI cen-
trum te helpen. Na het optre-
den van de schoolband van het 
KGVI centrum in Weesp wist 
ik het zeker. Voor deze kinde-
ren wil ik me inzetten!  
Hun doorzettingsvermogen, in-
zet en niet aflatende energie zijn 
voor mij een ware inspiratie-

bron. Via stichting Jabulani 
Kids Zimbabwe kan ik een  
 
klein steentje bijdragen aan een 
beter leven voor alle kinderen 
in het King George VI cen-
trum’.  
 

LUSTRUMREIS 
 
Ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van de stichting is het 
bestuur van Jabulani Kids 
Zimbabwe teruggegaan naar 
KGVI. Voor sommigen is deze 
reis – die de bestuursleden 
uiteraard uit eigen zak betaalden 
– voor het eerst in zes jaar dat 
ze in Zimbabwe zijn geweest. 
Voor Ton en Caroline wordt 
het zelfs de eerste keer dat ze 
KGVI zullen zien.  
Na een lange reis arriveren we 
in KGVI waar we warm 
worden onthaald. Wanneer we 
het centrum binnen lopen, 
ontmoeten we kinderen en 
stafleden die ons gillend en 
vreugdevol om de hals 
springen.  
Het is een feest van herkenning. 
Wat geweldig om mensen te 
ontmoeten die we al lang niet 
hebben gezien en met wie we in 
het verleden zo intensief zijn 
opgetrokken. Het is bijzonder 
en emotioneel. ’s Avonds eten 
we weer voor het eerst sadza, 
traditionele maïspap. Er is zelfs 
een klein stukje vlees.  
Lees het complete verslag van 
onze reis op de website.  

Prudence treedt op in Zweden

Bestuursreis JKZ: Cor, Ton, Inez, Eunike, Femke, Hilda, Esther en Caroline


