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Voorwoord 

Het jaar 2017 was alweer geen gemakkelijk jaar voor stichting Jabulani Kids 

Zimbabwe (JKZ). Door verminderende inkomsten hebben wij ook dit jaar niet 

iedere maand een vast bedrag over kunnen maken naar het King George VI 

centrum (KGVI). Dat is besproken met de directie van het centrum en zij begrijpen 

de situatie goed. Alle bijdragen zijn welkom en omdat KGVI over het geld van JKZ 

zelf bepaalt wat de prioriteiten zijn, en het geld dus vrij kan besteden, komt het 

juist goed uit om af en toe wat extra’s te krijgen voor dingen die anders zouden 

blijven liggen maar waarvoor geen geld beschikbaar is uit hun andere, reguliere 

inkomstenbronnen. 

Zoals alle voorafgaande jaren zijn wij van JKZ dankbaar dat 

wij onze steun aan de kinderen van het centrum hebben 

kunnen voortzetten, op welke schaal dan ook. En ondanks 

alle uitdagingen waar de leiding van het centrum voor staat 

slagen ze er toch steeds weer in om de kinderen op school 

te houden, hen te verzorgen, en ze met het concept van 

‘Independent Living’ een goede basis en kansen mee te 

geven voor hun toekomst. 

Tegelijkertijd was 2017 ook het jaar waarin twee leden van het Dagelijks Bestuur 

van JKZ (Nelleke en Cornelius), samen met twee leden van de Raad van Advies 

(Willemijn en Hilda) een bezoek hebben gebracht aan KGVI in Zimbabwe; 

daarover leest u meer later in dit verslag. 

 

Steun geven aan deze doelstelling van KGVI was onze inzet voor 2017, en dat zal 

het ook voor 2018 zijn. 

 

 

We hebben in 2017 het volgende bedrag aan giften mogen ontvangen: 

 

€ 20.825,93  
 

Onderhand weet iedereen die ons steunt het: we doen er echt zoveel mogelijk aan 

om iedere euro daadwerkelijk bij KGVI te krijgen, en ook in 2017 hebben wij ons 

streven van minimale kosten weer gehaald: 

 

1 euro doneren = 97.5  cent naar KGVI 

 

Het bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe bedankt iedereen hartelijk die 

het afgelopen jaar de kinderen van het KGVI centrum heeft gesteund.  
 

Namens het bestuur van JKZ, 

 

Cornelius Hacking, voorzitter. 
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Doelstelling 

De stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) bestaat sinds november 2001.  

 

Haar doelstelling is het werven van fondsen voor het King George VI 

Rehabilitation and Learning Centre (KGVI centrum) in Bulawayo, Zimbabwe. JKZ 

heeft in het verleden ook  bemiddeld tussen Nederlandse vrijwilligers en het 

centrum. 

 

Dit centrum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beperkingen is een niet-

gouvernementele organisatie. Het centrum krijgt weinig overheidssteun en is 

daarom vooral afhankelijk van giften. 

 

Het bestuur van JKZ organiseert activiteiten om fondsen te werven voor KGVI en 

JKZ ontvangt giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en 

ontwikkelingsfondsen. 

 

Onze inspiratie zijn de kinderen van KGVI. 'Jabulani' vat in één woord samen wat 

zij uitstralen: blijdschap. 

 

Jabulani is een woord uit het Ndebele, de taal die men spreekt in het westen van Zimbabwe, 

waar Bulawayo ligt. Jabulani betekent 'blijdschap' of 'vreugde'. Toen wij JKZ oprichtten 

vonden wij dit een zeer toepasselijk woord, want de sfeer van vreugde en blijdschap in het 

centrum raakt iedereen die het bezoekt. 

Deze sfeer heerst er dankzij de 

opgewektheid en hoop van zowel de 

kinderen als het personeel. Dit ondanks 

alle problemen waarmee zij dagelijks te 

maken krijgen. 

 

Vrijwilligers 

In 2017 is het weer niet gelukt om te 

bemiddelen tussen het KGVI centrum 

en potentiële vrijwilligers die vroeger 

vaak een stage- of 

werkervaringsplaats vonden op de 

afdelingen fysiotherapie, ergotherapie 

en logopedie van het centrum. 

Vanwege de hoge kosten, zowel voor 

het registreren van een vrijwilliger, als 

voor het krijgen van een visum, 

verwachten wij dat dit voorlopig zo 

zal blijven, helaas. 
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Situatie in Zimbabwe 

Door de blijvende economische crisis in het land, gecombineerd met de 

voortdurende politieke onstabiliteit, is er weinig positiefs te melden uit Zimbabwe. 

Op het politieke vlak heeft wel een grote omwenteling plaatsgehad, namelijk het 

afzetten van President Mugabe door het leger. Wat de toekomst brengt is nog 

onduidelijk. 

 

De introductie van de Amerikaanse dollar als wettig betaalmiddel heeft voor wat 

financiele stabiliteit gezorgd maar de prijzen blijvenhoog. 

 

Dit schreef Inez, directrice van KGVI, in december 2017, in hun Nieuwsbrief: 

 
Well here we are writing from a new Zimbabwe – or is it! I am sure everyone was following 
developments in Zimbabwe and thank you for all the messages we received. Three weeks 
down the line we are trying to be hopeful and there have been some good 
developments. However the selection for the new cabinet was worrying and rather 
destroyed the euphoria we had all felt in November. Our new president has many question 
marks attached to his name but we still feel that he was a better alternative to ‘Gucci 
Grace’. So as usual our spirits are up and down but wasn’t it amazing to see so many 
Zimbabweans out on the streets with so little violence. We pray that our celebrations will 
yield good results and not end up as the same old situation. At least our new president 
listened to the cries of the teachers and we have a new minister of Education who will have 
his work cut out for to sort out the total chaos the last minister managed to create. It has 
also been such a relief to have a break from the police who made everyone’s lives such a 
misery and whose powers have been very much curtailed. Those of you who have 
experienced 15 or more road blocks between Bulawayo and Harare will know what I mean! 
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King George VI Centrum wordt 60...! 

 

2017 was een belangrijk jaar! Niet alleen omdat het King George VI centrum dit 

jaar 60 is geworden, ook omdat onze stichting Jabulanikids Zimbabwe dit jaar 15 

jaar jong is! Wij hebben de verjaardagen samen kunnen vieren, in Bulawayo nog 

wel: in juli zijn twee bestuursleden (Nelleke en Cornelius) en twee leden van de 

Raad van Advies (Willemijn en Hilda) naar Zimbabwe gereisd om de festiviteiten 

daar bij te kunnen wonen. 

 

En wat een feest was het! Met een optocht van het centrum van Bulawayo naar 

King George VI; met een feestmiddag in de grote hal van de school, met een 

prijsuitreiking; en een grandioze avond met zang en dans in het Theater van de 

stad Bulawayo. De kinderen van KG-VI hebben een wervelende show opgevoerd, 

met zang en dans. 

Maandenlang zijn ze ermee bezig geweest, alles werd uit de kast getrokken om 

hier een sukses van te maken; en dat is gelukt..! De foto’s die hier aantreft spreken 

boekdelen; kijk ook naar het filmpje op onze website. 
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De foto's van het feest zijn te vinden op de foto pagina van onze site. 

 

Daarnaast hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook met een aantal 

andere donateurs van KG-VI te praten, en samen na te denken over de toekomst 

van het centrum. Dat blijft zorgen baren, zeker in de onzekere tijd waarin 

Zimbabwe nog steeds verkeert. 

 

Voor het bestuur was het alweer 6 jaar geleden dat we er waren: veel is er 

veranderd, de kinderen die we nog kenden zijn natuurlijk 6 jaar ouder geworden 

en er zijn veel nieuwe kinderen bijgekomen. En wat een oase van rust is het toch; 

de goede zorgen en het harde werk van de staf van KG-VI heeft ertoe geleid dat 

niet alleen naar de dagelijkse beslommeringen gekeken wordt, maar ook naar 

simpele dingen die de kinderen en de staf plezier geven. Zo staan er overal potten 

met bloemen en planten, heel mooi. En wordt het gebouw goed in de verf gezet op 

z’n tijd. Maar de zorgen blijven, die veranderen eigenlijk niet: nooit echt zeker 

weten of er wel genoeg geld is om de staf te betalen, of om eten te kopen, of om 

dure medicijnen te betalen. Dat blijft hetzelfde, ondanks alle steun die KG-VI krijgt 

uit binnen- en buitenland. 

 Daarom zijn we zo dankbaar voor jullie steun!!! 

 

Activiteiten van het KGVI centrum zijn te volgen op Facebook.  

 

Film 2017 

 

Als dank voor alle donaties heeft King George VI centrum een filmpje gemaakt 

door Farai en Marvelous. Medewerkers en kinderen laten zien wat de school en 

het centrum voor hun betekent. Deze film is terug te vinden op onze website onder 

het kopje foto’s. 
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Bestuur en organisatie 

 
De samenstelling van het bestuur van JKZ is in 2017 veranderd: helaas heeft 

Mirjam besloten zich op andere prioriteiten te richten. Het blijft belangrijk te 

noteren dat het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die dit werk 

uiteraard onbezoldigd doen. De meeste leden van het bestuur hebben in het 

verleden vrijwilligerswerk gedaan in het KGVI centrum in Bulawayo. De reis naar 

Bulawayo hebben de bestuursleden uiteraard ook zelf betaald. 

 

Het bestuur  

• Cornelius Hacking (voorzitter) 

• Caroline Spoor (penningmeester) 

• Nelleke Roelse (secretaris) 

• Eunike Spierings  

• Maaike Fransen  

• Mirjam Tervoort (t/m juni) 

 

Marco Ruis hield in 2017 wederom onze website bij, veel dank daarvoor. 

 

De Raad van Advies 

Het bestuur wordt bijgestaan 

door een Raad van Advies 

die twee keer per jaar 

vergadert en doorlopend 

adviezen geeft. De Raad van 

Advies bestaat in 2017 uit: 

Hilda van der Stok, Ton 

Bontekoe, Esther van der 

Steeg en Willemijn van 

Breda.  

Alle leden van de Raad van 

Advies doen hun werk voor 

de stichting JKZ ook 

onbezoldigd.  
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Jaarplan 2018 

Zoals we in eerdere Jaarverslagen meldden, hebben we ook dit jaar te maken 

gehad met een verlaging van onze inkomsten en hebben we dus ook minder naar 

Zimbabwe kunnen sturen.  

 

Feit blijft dat het werven van fondsen moeilijker wordt; we verwachten dat dit ook 

voor 2018 het geval zal zijn. We blijven echter doorgaan, ook al is het op een lager 

pitje...!.  

 

We zullen in 2018 naar verwachting geen extra acties opzetten. 
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Financieel verslag 2017  

 

Opbrengsten en kosten 

JKZ heeft in 2017 weer een mooi bedrag aan giften mogen ontvangen: in totaal was 

dat € 20.825,93, een enorm bedrag, waar we heel blij mee zijn. We moeten 

vaststellen dat het een lager bedrag is dan de afgelopen jaren. In ons beleidsplan 

hebben we rekening gehouden met de toenemende druk op fondsenwerving en 

tegelijkertijd een verminderde beschikbaarheid bij onze bestuursleden in deze 

periode. 

 

In 2017 bedroegen de totale overheadkosten van de stichting JKZ slechts 2.49%. 

Dit percentage is berekend over het totale ontvangen bedrag. Tot nu toe zijn sinds 

de oprichting van JKZ de jaarlijkse onkosten ver onder de 5-procentnorm gebleven 

die het bestuur van de stichting voor zichzelf heeft vastgelegd bij de oprichting. 

Ook in 2017 zijn we er weer in geslaagd de kosten laag te kunnen houden; van 

iedere euro die we aan donaties ontvangen, maken we dus 97.5 cent aan KGVI 

over.  

 

De kosten van JKZ 

bestonden ook in 2017 weer 

vooral uit algemene kosten 

zoals voor onze postbus, en 

de maandelijkse bankkosten 

voor het incasseren van de 

machtigingen. Daar onze 

kosten al geminimaliseerd 

zijn en daarmee vast, zien 

we helaas een stijging van 

het percentage kosten. Daar 

de donaties afgenomen zijn. 
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Bestedingen 

In totaal heeft JKZ in 2017 € 31.629,33 overgemaakt aan het KGVI centrum. 

Daarvan is 100% vrij besteedbaar. Doordat er een hogere bijdrage is gedaan 

hebben we de wens van een grote donateur doorgegeven. Namelijk dat een deel 

van deze fondsen besteedt zullen worden aan het opzetten van het  

outreachprogramma. Alle fondsen van JKZ die niet project-gebonden zijn, zijn vrij 

besteedbaar voor het centrum. Er is meer geld overgemaakt dit jaar dan er 

binnenkwam. Dit kon omdat we vorig boekjaar zijn geëindigd met voldoende 

reserves.  

 

Vrij besteedbare giften 

Het KGVI centrum beslist in principe zelf over de besteding vrij besteedbare geld 

van JKZ. In 2017 werden de vrij besteedbare donaties besteed aan: 

 

• Salarissen         

• Algemene uitgaven voor staf, training en verzekeringen  

• Voedsel en schoonmaakartikelen      

• Transport         

• Onderhoud en reparatie       

• Steun aan de KGVI school (officieel van de overheid)   

• Water en elektriciteit        

• Medische uitgaven        

 

Projecten 

JKZ steunt, in overleg met KGVI, specifieke projecten. Voor deze projecten is apart 

geld ingezameld.  

 

In 2017 zijn er geen aparte projecten geweest. 

 

Wel is er gevraagd om een deel van de vrijbesteedbare fondsen te besteden aan het 

outreachprogramma. 
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Balans 

 

 

Balans per 31-12-2017 Debet   Credit 

      

Geldmiddelen     

Rabobank  696,12   

Geldmiddelen totaal     

   696,12   

Eigen vermogen/kapitaal    

Kapitaal     363,04 

Reserves     11653,6 

Eigen vermogen totaal   12016,64 

      

Nog over te maken in 2016 11320,52   

      

TOTAAL     12016,64   12016,64 
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Staat van baten en lasten 2017 

Staat van Baten en Lasten 2017 
  

 

Debet  Credit 
Bijdragen 

 
  

Ontvangen donaties 
 

€ 18.424,23 

Donaties via structurele machtigingen 

 

€ 2.366,50 

Donaties Operatie Innocent 
 

€ 35,20 

 
 

 

Bijdragen totaal 
 

€ 20.825,93 

 
  

Algemene kosten 
  

Postbus, KvK en website € 235,95 
 

Bankkosten € 281,17 
 

Algemene kosten totaal € 517,12 
 

 
  

Storting aan KGVI 
  

Storting aan KGVI, vrij besteedbaar € 31.629,33 
 

Storting aan KGVI totaal € 31.629,33 
 

 
  

Kosten en storting totaal € 32.146,45 
 

Resultaat  € 11.320,52 

TOTAAL € 32.146,45 € 32.146,45 

 

 

 


