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COLOFON 
Deze nieuwsbrief is een halfjaarlijkse 
uitgave van de stichting Jabulani Kids 
Zimbabwe (JKZ).  
Bestuursleden:  
Voorzitter: Cor Hacking. Vicevoor-
zitter en Penningmeester: Hilda van 
der Stok. Secretaris: Nelleke Roelse 
Algemeen: Eunike Spierings, Caroline 
Spoor, Maaike Fransen, Marleen van 
de Brug en Sanne Simon.  
Stichting Jabulani Kids Zimbabwe 
steunt het King George VI (KGVI) 
centrum in Bulawayo, Zimbabwe. Het 
KGVI centrum vangt lichamelijk ge-
handicapte 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 
Sinds juni 2008 loopt de actie: 
Help het King George VI 
centrum 2008 door. We 
hebben sindsdien veel donaties 
mogen ontvangen. Inmiddels 
staat de teller al op 14.000 euro. 
We willen iedereen die een 
(extra) donatie heeft gedaan, 
hartelijk bedanken. Dankzij 
deze donaties en giften is het, 
ondanks de moeilijke 
economische situatie en de 
extra kosten om onder meer 
voedsel en medicijnen in het 

buitenland te kopen, gelukt om 
KGVI open te houden.  
Ondanks alle ellende in het land 
hebben de kinderen het goed in 
KGVI.  Ze volgen onderwijs -  
iets wat uitzonderlijk is in 
Zimbabwe -, ze hebben genoeg 
te eten en ze zijn veilig. We zijn 
blij dat we KGVI ook dit jaar 
door de moeilijke periodes heen 
hebben kunnen helpen en dat 
deze talentvolle kinderen een 
kans krijgen om zich te blijven 
ontplooien. We hopen ook in 
2009 op uw steun, want zonder 
donateurs bestaat KGVI niet. 
 
ANBI-instelling 
De stichting Jabulani Kids 
Zimbabwe is sinds 2008 een 
door de Belastingdienst aan-
gemerkte ANBI-instelling. Dat 
betekent dat uw giften aftrek-
baar zijn voor de inkomsten- of 
vennootschap-belasting. 
 
Nieuwe films over KGVI  
Wij willen u graat attenderen op 
mooie films over het King 
George VI centrum en over de 
schoolband, Liyana. Kijk op : 
www.vimeo.com/1625524 
 
REIS MET EEN MISSIE 

Bestuursleden Marleen en 
Maaike wilden graag terug naar 

King George VI voordat alle 
kinderen daar hun gezichten 
zouden zijn vergeten. 
Bovendien wilden zij de 
sportieve talenten een hart 
onder de riem steken door 
tennisrackets en twee 
gedoneerde sportrolstoelen mee 
te nemen naar het centrum. 
Vandaar vertrokken zij ieder 
zittende in een rolstoel naar 
Zimbabwe. Het was een hele 
onderneming zo met twee 
rolstoelen, twee paar krukken, 
twee backpacks en uiteraard 
een dosis toneeltalent. Maar het 
is gelukt om alle spullen veilig 
af te leveren.  
Het was geweldig om iedereen 

weer te kunnen omarmen en 
om met eigen ogen te zien hoe 
goed ze het relatief hebben op 
het KGVI centrum.  
Tijdens onze aanwezigheid 
werd de verjaardag van de 
school gevierd, ofwel 'KGVI-
day'. Het was een bijzondere 
dag vol spelletjes, muziek, 
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toneel, maar vooral veel 
vreugde en gezelligheid! Helaas 
is dit tegenwoordig meer 
uitzondering dan regel. Wat was 
het goed voelbaar dat iedereen 
enorm naar deze dag had 
toegeleefd. Het bracht een 
sprankje hoop in moeilijke 
tijden. Het werd ons wederom 
duidelijk dat Jabulani Kids 
Zimbabwe belangrijk is voor 
KGVI, belangrijk om de 
mensen en kinderen hoop te 
blijven geven! 
 

PROJECTEN  
Furniture and Mosquito 
nets-project:  
Inez, de directeur van KGVI 
schreef ons het volgende 
probleem: With 100 children 
making constant use of all our 
facilities, we do need to look at 
replacing chairs and beds. We simply 
do not have enough beds and as I 
write several of our children are top to 
toeing in beds while we try to find 
additional beds. We always have 
problems with mosquitoes particul-
arly from November through until 
May when the rains fall.  By far the 
best way to protect the children is to 
supply them with mosquito nets but 
our present ones have fallen apart 
and the children are now being 
plagued by mosquitoes. 

JKZ besloot KGVI te helpen 
met het vinden van fondsen en 
geld voor nieuwe bedden, ma-
trassen en klamboes. En dat is 
gelukt. We hebben van ver-
schillende donateurs geld ont-
vangen voor dit project. In 
totaal wordt €2017,55 over-
gemaakt aan KGVI. Daarvan 
koopt het centrum nieuwe 
bedden die in Bulawayo zelf 
worden gemaakt. Ook worden 
nieuwe matrassen aangeschaft. 
Nog net op tijd kunnen er 
nieuwe klamboes gekocht 
worden, want het regenseizoen 
is begonnen.  
 

Medical project: 
Inez schreef ons ook het 
volgende: 
We now have to care for 274 
children in the school with 100 of 
them in our independent living units.  
If our children are not disabled they 
come from very poor socially deprived 
backgrounds and have other health 
problems or much too often they have 
to contend with both.  We can no 
longer find or afford medical supplies 
in this country and have had to look 
to South Africa where we have been 
given a huge invoice for the medical 
supplies we need to take care of the 
various needs of our children. These 
drugs range from ARVs for our 
increasing number of HIV positive 
children to, fungal creams, inhalers 
for asthmatics and basic supplies like 
bandages and painkillers.  We have 
a very competent staff of health 
workers who are under the super-
vision of a volunteer doctor.  With 
these drugs we will be able to take 
care of almost all the health needs of 
our children.   
 
Naar aanleiding van dit stuk 
hebben we gezocht naar een 
fonds dat de kosten van de 
medicijnen op zich zou willen 
nemen. JKZ heeft een 
projectvoorstel ingediend bij de 
Stichting Bijzondere 
Gezondheidszorg om het 
Medical Project voor drie jaar 
te ondersteunen. We zijn zeer 
verheugd dat de stichting onze 
aanvraag heeft goedgekeurd en 
dat de stichting het Medical 
Project voor gedurende drie 
jaar voor €4500,- per jaar zal 
sponsoren. Bij deze willen we 
de Stichting Bijzondere 
Gezondheidszorg hartelijk 
bedanken! 

WAAROM DONEERT U? 
Mienke de Goffau: Ik ben zelf 
in Zimbabwe geweest. Je ziet dan met 
hoeveel minder de mens daar rond 
moet komen als je het vergelijkt met 
ons hier in Nederland.  Voor 
gezonde mensen is dat denk ik vaak 

al erg moeilijk. Voor de extra zorg 
die gehandicapte kinderen nodig 
hebben, is het geweldig dat er een 
stichting zoals JKZ bestaat. Op heel 
veel verschillende manieren wordt geld 
ingezameld om de kinderen in het 
KGVI centrum te helpen. Ik ben blij 
dat ik hier een steentje aan bij kan 
dragen. 

We zijn blij met vaste donateurs 
zoals Mienke. Want zonder 
onze donateurs zou JKZ niet 
bestaan. Mienke doet niet alleen 
een maandelijkse donatie aan 
JKZ, zij heeft ook het 
collectegeld van de kerkdienst 
van haar bruiloft aan JKZ 
geschonken. Op 5 september 
2008 is Mienke getrouwd met 
Arjan. Als goed doel voor de 
collecte hebben ze gekozen 
voor het Furniture and 
Mosquito nets-project van 
KGVI. We willen hen hier 
hartelijk voor bedanken! 

ZOKJE 
Bent u op zoek naar een 
origineel cadeau? Bestel een 
Zokje! U zult wel denken: Wat 
is een Zokje en wat heeft dat 
met Jabulani Kids Zimbabwe te 
maken? Een Zokje is een zakje 
waarin je een elektronisch 
gadget zoals een mobiel kunt 

bewaren. 
Dit zakje 
biedt niet 
alleen be-
scherming, 

maar geeft je telefoon of iPod 
ook extra uitstraling. Zokjes 
zijn verkrijgbaar in alle kleuren 
en maten. Ze worden gebreid 
door de zogenoemde 
Zokkenbreiers. De wol wordt 
gesponsord. Alle opbrengsten 
gaan naar projecten in Afrika. 
Sinds kort is het team van 
Zokje donateur van Jabulani 
Kids Zimbabwe. Lees meer 
over de Zokjes, het team en de 
projecten die het ondersteunt 
op: www.zokje.nl. Maar 
vooral…bestel er een Zokje.  


