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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
De laatste termijn van het
schooljaar is weer voorbij. De
kinderen zijn voor de kerstvakantie een maand naar hun
familie.
Het centrum kon ook deze termijn weer moeilijk rondkomen
en alle kinderen voorzien van
voldoende eten en zorg. De
gevolgen van de economische
crisis worden steeds groter. Lokale en internationale bedrijven
stoppen met het doen van donaties waardoor het Kinge
George VI centrum (KGVI)
meer en meer afhankelijk is van
sponsors zoals stichting Jabulani Kids en de inkomsten uit
schoolgeld. Hoofd van het

KGVI centrum Inez Hussey
schrijft hierover:
We are so grateful for all those who
have kept fund raising to keep
KGVI alive. It is ridiculous that
such an operation as ours is not supported by the government but this is
not going to happen any time soon. In
the meantime we have to look at the
best options to keep ourselves operational. It is surely better to cut down
than to have to close altogether.
KGVI moet stappen ondernemen om te voorkomen dat de
school moet sluiten. Zo dringt
het centrum harder aan op het
betalen van het schoolgeld bij
de ouders en verzorgers van
leerlingen die zich dat kunnen
permitteren.
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PRAGMAVISION
Pragmavision was de afgelopen
vijf jaar sponsor van stichting
Jabulani Kids. Begin september
is Enno Kroes, een van de oprichters van Pragmavision, na
een oneerlijke strijd, overleden.
We wensen iedereen die hem na
stond veel kracht toe.
SPONSORS GEZOCHT
Wollebrandcross
De Van den Bos Wollebrandcross heeft Jabulani Kids
gekozen tot internationaal doel.
De Wollebrandcross bestaat
onder andere uit een hardloopwedstrijd en tal van andere initiatieven, waarvan de opbrengst
naar goede doelen gaat. Alle gekozen doelen zijn organisaties
die zich inzetten om de gezondheid en de levensomstandigheden van minder bedeelde kinderen te verbeteren.

Het bestuur is verheugd dat
Wollebrand JKZ heeft gekozen
tot internationaal doel. Het ingezamelde geld komt ten goede
aan een nieuwe bus voor het
KGVI centrum.
De Wollebrandcross vindt op
zaterdag 30 januari 2010 plaats.
Het bestuur van Jabulani Kids
en leden van de Raad van Advies lopen natuurlijk mee, samen met onze sponsor Nature’s
Pride. Voor deze cross zoeken
wij sponsors. Willt u ons sponsoren, of loopt u mee? Ga naar
www.jabulanikids.nl.
Nature’s Pride is een gewaardeerde sponsor van JKZ, een
sponsor die ons bijstaat in
advies, acties en met wederom
en mooie gift. hartelijk dank!
WAAROM DONEERT U?
Twee donateurs aan het
woord: “Onze eerst kennis
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making met de kinderen van
KGVI was in 1999 toen we op
bezoek gingen bij onze dochter
Hilda die daar toen werkte. Wij
werden getroffen door het enthousiasme waarmee het team
de kinderen les gaf en begeleidde. Wat ons vooral trof was de
blijdschap en de vrolijkheid van
deze kinderen ondanks hun beperking. Wij vinden het erg belangrijk dat het werk op KGVI
door kan gaan. Ze hebben onze
steun hard nodig zeker nu de
economische situatie in Zimbabwe zo slecht is.” Gerrit en
Gerda van der Stok.

Zoals al op onze site te lezen
was hebben ze een artikel laten
plaatsen in de “Hallo” de Nederlandstalige krant in Spanje.
Namens de kinderen van het
KGVI centrum bedanken we
Rene Pereboom, Anneke en
Henk Baaij, Ed Been en alle andere vrijwilligers en donateurs.

ACTIES VOOR JKZ
AH Statiegeldactie
In augustus 2009 is bij de Albert Heijn aan de Laan van
Altena in Delft een actie gestart
waarbij klanten hun statiegeldbonnetjes kunnen doneren aan
stichting Jabulani Kids. De opbrengst voor de eerste drieënhalve maand is ongelofelijk. Al
647 mensen doneerden hun statiegeldbonnetje. Dit heeft in
totaal 506,60 euro opgebracht.
Dank aan de Albert Heijn
medewerkers en alle gulle
gevers.

Huwelijkscadeau
Manon Fokke en Angelique
Zeevenhooven stapten op 12
december 2009 op Schiermonnikoog in het huwelijksbootje.
Hun cadeautip was stichting Jabulani Kids te steunen. Het is
geweldig dat Manon en Angelique aan het King George VI
centrum dachten bij deze feestelijke gelegenheid. Wij hopen
dat zij een prachtige dag hadden
en wensen hen een lang en
gelukkig samenzijn.

Kerstpakket actie
Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht geeft medewerkers dit jaar de keuze om
het geld van het kerstpakket te
doneren aan een goed doel. De
medewerkers kunnen uit zeven
goede doelen kiezen. Stichting
Jabulani kids is een van deze
doelen. We hopen op een
mooie opbrengst.
Kerstmarkt in Spanje
De Nederlandse club Mazarron
heeft met een kerstmarkt in
Spanje 1331,56 euro opgehaald
voor JKZ. Tijdens de markt
verkocht Mazarrón drankjes,
zelfgebakken taarten en spullen.
Ook hield de club een loterij.

VRIJWILLIGER JOHAN
Johan Mol is de afgelopen
maanden vrijwilliger geweest op
het KGVI centrum. Hij heeft
daar vooral op de school gewerkt als klassenassistent en
gymleraar en een paar weken
een eigen klas onderwezen. In
zijn weblog schreef hij:
“Wat mij vooral opviel was dat mensen die in drie jaar tijd acht vrienden
en familieleden kwijt waren geraakt,
het toch voor elkaar kregen om positief in het leven te blijven staan. En
meer dan dat:ze hebben hier echt onwijs veel lol (…) Echt respect!”
Johan is onlangs naar Nederland teruggekeerd. In het centrum was het vakantie terwijl hij
net zelf ziek was geworden. Het
bestuur van stichting Jabulani
Kids wenst hem een goed herstel toe.
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