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Stichting Jabulani Kids Zimbabwe
steunt het King George VI (KGVI)
centrum in Bulawayo, Zimbabwe. In
het KGVI centrum worden lichamelijk gehandicapte en slechthorende
kinderen uit heel Zimbabwe opgevangen. De kinderen volgen er zowel
lager als middelbaar onderwijs.

centrum hebben gezeten en u
kunt Liyana, de schoolband van
KGVI, horen zingen en spelen.
ONDERHOUDSPROJECT
In 2007 zamelt JKZ geld in
voor het onderhoud van de gebouwen van het centrum. Dit
wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door de Vastenactie van de federatie Levend
Water (de R.K. kerken van
Boskoop, Reeuwijk Dorp en
Reeuwijk Brug). Ook de
stichting Vastenactie Nederland
zal dit project steunen.

Voor meer informatie:
stichting Jabulani Kids Zimbabwe
Adres: Postbus 13114
3581 CS Utrecht
E-mail: info@jabulanikids.nl
Website: www.jabulanikids.nl

NIEUWS

Jaarverslag 2006 Het financiële
jaarverslag 2006 is af en zal,
zodra ook het geschreven jaarverslag is afgerond op onze
website worden geplaatst. In
2006 heeft JKZ 44.700,83 Euro
overgemaakt naar het KGVI
centrum. Van dit bedrag was
11.372,83 Euro bestemd voor
onder meer de opknap van de
bibliotheek en de aanschaf van
therapiemateriaal. Van het totaal ontvangen bedrag heeft
JKZ slechts 3,4 procent besteed
aan eigen kosten.
Nieuwe website De website
van het KGVI centrum is vernieuwd. Kijk op: http://king
george6.googlepages.com/.
Hier kunt u lezen over de geschiedenis van KGVI, de positie van gehandicapten, verhalen van kinderen die op het
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De gebouwen van KGVI zijn
ruim vijftig jaar oud. Door de
moeilijke economische situatie
in Zimbabwe heeft het centrum
al haar middelen nodig om de
dagelijkse kosten te dekken. Het
gevolg was achterstallig onderhoud. De bedoeling is om de
daken, dakgoten, riolering,
sanitair en de vloeren van het
centrum te repareren of te vervangen. Ook wil het centrum
het hydrotherapiebad, bestemd
voor revalidatieoefeningen voor
de kinderen, repareren. Een
storm beschadigde de bijbehorende zonnepanelen.
De federatie Levend Water
schonk aandacht aan het project tijdens kerkdiensten, de
vastenmaaltijd en op scholen.
Kinderen vulden hun Vastenactiedoosjes en de jeugd

werd erbij betrokken tijdens de
Tienertalkavond.
50 JAAR KGVI CENTRUM
In juli 2007 bestaat het KGVI
centrum vijftig jaar. Het thema
van het feest is: ‘50 years of
ability and never give up!’ De
250 kinderen zullen gezamenlijk
naar het centrum van Bulawayo
wandelen, onder begeleiding
van de marimba-band en het
majorettecorps van het KGVI
centrum. Voor alle oud-leerlingen, personeel en supporters
van KGVI wordt een feestelijke
lunch georganiseerd. En er zijn
twee optredens van de Liyana
band met toneel en dans door
de slechthorende leerlingen.
Zoals de directeur van het centrum schrijft: ‘There is not
much to celebrate in Zimbabwe
at the moment so we consider it
doubly important to celebrate
our 50 years of survival under
such difficult circumstances.’
VRIJWILLIGER VERTELT
Marleen van den Brug werkte
het afgelopen jaar zes maanden
als fysiotherapeut in het KGVI
centrum: ‘Mijn verblijf op
KGVI is een geweldige tijd
geweest, maar de eerste twee
maanden waren voor mij vrij
zwaar. Je komt in Zimbabwe,
wat een bijzonder land is met
een heel eigen cultuur. Dit viel
me,
als
doorgewinterde
Nederlander, toch zwaarder dan
ik had gedacht. Niet alle collega´s zijn even enthousiast, er
is niet altijd veel werk en ook
economisch draait het land heel
anders. Maar na twee maanden
wennen (waarin ik leuke dingen
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heb kunnen doen met de kinderen) was ik gewend aan de
Afrikaanse mentaliteit en ging
ik de dagelijkse gang van zaken
steeds meer op waarde schatten.
Als fysiotherapeut heb ik de
voetbal- en rolstoelgroep overgenomen en twee fitnessgroepen opgezet voor de jongeren
van het centrum, die daarna
weer met plezier naar therapie
kwamen. In de ochtenden is er
tijd voor individuele therapie en
een klein stapje vooruit is een
echte overwinning. Ook is er
ruimte voor lessen aan collega´s. Hier merk je dat niet
iedereen even enthousiast is,
maar elk klein beetje dat geleerd
wordt is mooi meegenomen. Er
is nu ook een project opgezet
waarin therapeuten lokale specialisten vragen om hun kennis.
Natuurlijk blijft de grote vraag:
wat merk je van de onrust in
het land. Is het er veilig? Ik heb
in Bulawayo niets van de onrust
gemerkt. Het geweld vindt
vooral in Harare plaats. Het is
op de tegenstanders van de
regering gericht, dus heeft het
op blanke mensen of toeristen
in principe geen invloed. Ook
heb ik er alle vertrouwen in dat
wanneer dit zou veranderen de
directeur van het centrum op
tijd zal waarschuwen en voor
veilige oplossingen zal zorgen.
Kortom, mijn tijd in Zimbabwe
is een heel goede ervaring geweest. Ik heb over mezelf veel
geleerd en ik voel me rijker
door deze ervaring. De KGVI
familie neemt je op in haar gelederen en langzaam leer je van
iedereen te houden. Door het
werk en het mee-eten met de
kinderen bouw je een goede
band op. Ik heb veel bewondering voor wat zij hebben bereikt
met hun verschillende handicaps en hun vrolijke enthousiasme in de moeilijke tijden waarin
ze leven. Wij Europeanen kun-
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nen veel leren van het geluk dat
je op dit centrum vindt’.
Voordat zij vertrok heeft Marleen met Willeke van Ballegooijen (ook vrijwilliger geweest in
het centrum) geld opgehaald:
‘In Nederland had ik samen
met Willeke al een mooi bedrag
aan sponsorgeld opgehaald. Dit
geld is gestoken in reparaties
van het zwembad, van de
bibliotheek en extra revalidatiemiddelen voor therapie.
Met een groep weesmeiden
hebben we een weekend
teambuilding gehad. Super leuk
om deze dingen te kunnen verwezenlijken en zelf de resultaten te zien, al heb ik wel veel
geduld moeten hebben.’
UIT ZIMBABWE BIJ JKZ
De directeur van het KGVI
centrum, Inez Hussey, was in
mei in Nederland en woonde
een JKZ bestuursvergadering
bij. We kregen het volgende
vriendelijke bericht na afloop: ‘I
really enjoyed joining the JKZ
committee in Holland. It was
so good to hear your plans for
fund raising for 2007. Everyone
on the committee is so active
and full of ideas that it quite
inspires me to carry on with the
work of looking after the children at KGVI. Together we
will hopefully be able to keep
the centre up and running as
well as starting some new projects to help the children.’
WAAROM DONEERT U?
Thijs Berden en familie:
‘Aan het eind van het jaar maken wij als familie de financiële
balans op. Wat overblijft storten we naar goede doelen. Het
liefst doneren we het geld aan
initiatieven van mensen in onze
omgeving. Hierdoor heb je
meer gevoel wat er daadwerkelijk met het geld gebeurt. JKZ is
een mooi initiatief wat nog een
extra dimensie heeft als je zelf

kinderen hebt en ervaart hoe
vanzelfsprekend het is dat ze
naar school kunnen’.
ACTIVITEITEN 2006/2007

Kerstmarkt De Werkschuit
Esmee en Kimber, uit groep 7
van De Werkschuit in Zwolle
schreven de volgende tekst over
de inzamelingsactie bij hen op
school: ‘Wij hebben een kerstmarkt gehouden voor de kinderen van Jabulani. Op de kerstmarkt hebben we dingen verkocht die wij zelf gemaakt hadden. Onze klas had een soort
van kussentjes van stof en daar
zaten watten in. Er waren ook
kinderen die op gingen treden,
ouders konden dan geld geven.
Elke klas had eigen kinderen
die gingen zingen of instrument
bespeelden. Er waren lekkere
hapjes. We hadden toen veel
geld opgehaald. Ruim 800 euro
voor de kinderen van Jabulani.
Voor boeken, instrumenten,
tafels en nog meer spullen. Wij
vonden het heel erg leuk dat het
naar het goede doel ging.’

‘Delen met elkaar’ Rondom
de Eerste Heilige Communie
werd er door de kinderen van
de R.K. basisscholen in De
Meern geld ingezameld voor
nieuwe rolstoelen voor het
KGVI centrum. Bestuurslid
Hilda van der Stok heeft in de
groep 4-klassen van de scholen
Het Veldhuis, De Achtbaan en
De Drie Koningenschool les
gegeven over gehandicapte kinderen in Afrika. Ze stelde de

kinderen vragen, als: waar ligt
Zimbabwe? Hoe leven mensen
daar? Wie weet wat een handicap is? Hoe zou je je kunnen
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verplaatsen als je niet kunt
lopen? Want ‘delen met elkaar’
betekent ook kennis, begrip en
respect met elkaar delen.
Sommige kinderen probeerden
met een kruik op het hoofd te
lopen, of met een pen tussen de
tenen of in hun mond. Want als
je niet je handen kunt gebruiken, dan kun je toch met je
voeten of je mond schrijven!
Een video van de kinderen van
het KGVI centrum leidde tot
verbazing over hoe gehandicapte kinderen toch kunnen voetballen en zo goed kunnen tekenen. En van de muziek gespeeld door de schoolband van
het centrum, konden de kinderen niet stil blijven zitten.

Cheque Zondag 13 mei, tijdens
de viering van de Eerste Heilige
Communie in de R.K. kerk in
De Meern, heeft Hilda van der
Stok, namens JKZ, een cheque
van maar liefst 1017,09 euro in
ontvangst mogen nemen. Dit
bedrag hebben de kinderen ingezameld en zal besteed worden aan nieuwe rolstoelen. Tijdens de viering werd ook nog
een collecte gehouden die ook
nog 800 euro opbracht. We willen alle communicanten en hun
klasgenootjes bedanken voor
alle karweitjes en acties die zij
hebben gedaan en voor al het
geld dat ze hebben ingezameld.
Inmiddels heeft het KGVI
centrum met dit bedrag vijftien
nieuwe rolstoelen en een oplader voor een elektrische rolstoel gekocht.

Container De container die
JKZ via de stedenband Haarlem – Mutare kon vullen met
spullen voor KGVI, is veilig
gearriveerd in Zimbabwe. Dit
was de reactie van centrum:
‘We would like to thank
everyone who was involved in
filling the container that came
to KGVI. It was like Christmas
to us all when we opened up all
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the parcels. The clothes will be
wonderful for the coming
winter season and the good
strong shoes will help many of
the little children. There were
so many useful things -the
pants, the socks, the incontinence supplies, all the
physio equipment! The pencils
and crayons are wonderful for
the school - it was a really good
start to the new term!”

Stichting Nazorg ’t Gooi eo
steunt een meerjarig scholingtraject voor de revalidatiestaf
van het KGVI centrum. Het
tweejarige programma gaat in
op verschillende onderwerpen
en bestaat uit onder meer
workshops en bezoeken aan
andere centra. Verder worden
naslagwerken, encyclopedieën,
atlassen, en dvd’s aangeschaft
om een kwaliteitsverbetering
van de revalidatieprogramma’s
mede mogelijk te maken. De
getrainde staf is verantwoordelijk voor kennisoverdracht binnen het centrum en integratie
van de opgedane kennis in het
revalidatie programma. Zo
maakt stichting Nazorg ‘t Gooi
eo het mogelijk om de kinderen
van KGVI een zo goed mogelijk revalidatie te bieden.
NIEUWS KGVI CENTRUM
Dit zijn delen van het trimester
verslag van de directeur van
KGVI. Het volledige verslag
staat op onze website:
‘It has been a good term, full of
activity. The children have been
involved with athletics, some of
them even making it into the
inter-schools league. The little
ones as always enjoyed their

wheelchair, banana and sack races. We also organised a public
speaking competition to try and
instil some confidence into
some of the seniors. The
speeches were excellent on such
matters as education, domestic
violence and music. (...) Despite
the growing numbers, now over
250, the school has not changed
its image. It’s still a cheerful,
positive school where you feel
inspired to do your best for all
the children. (…) The band has
had a few bookings, most notable was their appearance at the
50th anniversary of one of Bulawayo’s biggest clothing manufacturers. So yes, it has been a
good term. The children on the
whole have been healthy and
cheerful. They will go home
well fed and tough and they will
need to be. If you want only
the good news I suggest you
stop reading now!
We have really struggled this
term; struggled to find food for
the children and struggled to
keep our spirits up. The social
problems are terrible with very
few solutions coming to mind.
Poverty and neglect is stalking
every one of our children.
It is impossible to understand
how anyone continues to feed
themselves in this country. (…)
Already in the first three
months of this year we have
spent more on food than we
did the whole of last year. We
try and keep giving our children
a balanced diet but daily this
becomes more and more
expensive. Flour and sugar are
now unobtainable. For this
term we have been using sugar
we wisely bought in December.
But what of next term, both
sugar and flour are restricted
products so you cannot just nip
over the border and buy them
in Botswana. This agricultural
season has been a disaster so
there is already a shortage of
our staple mealie meal. (…)”
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