
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 

JAARPLAN 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord 2 

Doelstelling 3 

Situatie in Zimbabwe en op King George VI 4 

Ons werk voor KGVI 5 

Bestuur en organisatie 7 

Jaarplan 2019 7 

Financieel verslag 2018 8 

Bestedingen 9 

Balans per 31-12-2018 10 

Staat van baten en lasten 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

2 

Voorwoord 

Uit de drie/vier vorige Jaarverslagen mag het duidelijk zijn geworden dat wij als 

stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) te maken hebben gehad met een 

vermindering van inkomsten; daarom hebben we ook minder geld kunnen 

overmaken naar het King George VI centrum (KGVI) in Zimbabwe. Zij begrijpen 

echter goed dat de bestuursleden van JKZ langzaamaan meer en andere 

verantwoordlijkheden krijgen, zowel privé vanwege het stichten van gezinnen, als 

voor werk (de meeste van ons hebben steeds drukkere banen!). Dat verschil werd 

bij het centrum in Bulawayo zeker wel gevoeld, maar KGVI kan over het meeste 

geld van JKZ zelf bepalen waaraan ze het besteden. Dit in tegenstelling tot fondsen 

van sommige andere donateurs die gebonden zijn aan een bepaald project. De 

directie van het centrum is, in samenwerking met hun bestuur, gelukkig steeds 

beter in staat ook van anderen fondsen aan te trekken, zoals UNICEF en 

ambassades. Soms zijn er ook lokale giften, meestal in de vorm van voedsel of 

kleding. En alle beetjes helpen en daarom zijn wij van JKZ dankbaar dat wij onze 

steun aan de kinderen van het centrum hebben kunnen voortzetten, al is het op 

een lager niveau dan vroeger. Ondanks alles waren de opgehaalde bedragen 

alleszins redelijk: € 44.901 in 2015, € 33.474 in 2016, € 20.825 in 2017 en € 15.350 in 

2018. Het blijft een uitdaging voor ons, maar wij blijven graag helpen 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. 

 

Daarom verandert onze doelstelling niet, net als voorafgaande jaren blijft steun 

geven aan de kinderen van KGVI onze inzet, ook voor 2019 en de jaren daarna. In 

2019 willen wij ons wel gaan bezinnen over “hoe verder”? Daarover zullen wij U 

zeker op de hoogte houden, via onze website en deze jaarverslagen. 

 

We hebben in 2018 het volgende bedrag aan giften mogen ontvangen: 

 

€ 15.350,09  
 

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 2018 hebben wij ons 

streven van minimale kosten weer gehaald: 

 

1 euro doneren = 98 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 

bemiddelde vroeger ook 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 allerlei activiteiten om fondsen te werven 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 

Eigenlijk zijn we een aantal jaren geleden al gestopt met het bemiddelen tussen 

KGVI centrum en potentiële vrijwilligers, die vroeger vaak een stage- of 

werkervarings-plaats vonden op de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie en 

logopedie van het centrum. Het wordt ons en KGVI gewoon te moeilijk gemaakt, 

door de hoge kosten, zowel voor het registreren van een vrijwilliger in Zimbabwe, 

als voor het krijgen van een visum. We zijn het niet helemaal vergeten, maar zo 

lang de situatie in Zimbabwe hieromtrent zo moeilijk blijft, kunnen we dit deel 

van onze doelstelling helaas niet verder vorm geven of uitvoeren. 
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Situatie in Zimbabwe en op King George VI 

Zoals voorafgaande jaren willen we bijdit punt ook nu weer het woord geven aan 

de directrice van het centrum en citeren uit wat zij in april aan ons schrijft: 

 
“Well here we are writing from a ‘new Zimbabwe’!  I wish I could tell you that things have 
changed but the truth is nothing has changed and our economy is still in as much of a 
mess as before – no money available, rising prices – same old, same old! 

The new school curriculum introduced by the new minister of Education and sadly not 
changed by his very early replacement has proved to be a headache for both students and 
teachers. We were hopeful when the minister was fired that the dreadful ‘new 
curriculum’ would be abolished.  Sadly this was not to be and we continue to struggle with 
the ridiculous program that the first minister introduced.  This has our seniors battling 
with 13 or more subjects and our little ones having to tackle the like of Heritage studies – 
which requires, among other things, knowing who all the Zimbabwe war heroes were!  As 
a special needs school we have written to the Ministry asking to be excused from at least 
some of the subjects but have had no response.  The net result will be that even fewer of 
our students can now hope to pass their O level exams.  Both students and teachers are 
failing to cope and parents cannot manage the purchase the huge number of exercise 
books required for so many subjects.   

So to end up thank you once again to everyone who has supported our bursary students 
through this term. We now have 29 children on this scheme.  Without this help these 
children would simply not be able to attend school.  We have sponsors from all over the 
world – Germany, England, Netherlands, USA, Canada, Australia and Zimbabwe.  Thanks 
to Kezz who is the second person to have all her hair cut off to raise money for KGVI!!  
Isn’t it sad that we still cannot tell you that Zimbabwe has finally turned a corner. We were 
hopeful that we were approaching that corner only to find ourselves in yet another 
pothole!  Happy holidays everyone!” 

En in augustus: 

 
“Another term cut short because of Zimbabwe politics.  With the elections scheduled for 
30th July they took two weeks off the term. On top of the hundreds of extra activities the 
Ministry of Education is demanding of the students, they are not spending enough time 
in the classroom. The Ministry will be the first to scream when end of year results are 
affected. 

It’s difficult to describe the chaos of the education sector.  The new Minister decreed that 
not all children can be academic and should therefore be encouraged to follow their 
strengths.  So far so good, we agree.  However this has been interpreted as all children 
need to be involved in everything.  So the children are faced with 13 examinable academic 
subjects (including mass displays!). On top of this there are numerous inter-schools 
activities that every school HAS to attend – quizzes, science exhibitions, every sport 
known to man including some not known ie ‘woodball’!!!  On top of all this every school 
is supposed to produce food for free school lunches with suggestions such as vegetables, 
crops, bananas, chickens, fish (!), worms and I even saw crocodile farming mentioned!  
Teachers and heads need to be trained in all these aspects so they too are never in the 
classroom. The concepts behind all this are good but the implementation is totally chaotic 
and once again, sadly, it is the children who suffer.   
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Apart from all this we have tried our best to keep going with the normal operations of 
KGVI.  As KGVI is now one of the few successful organizations still operating in Zimbabwe 
we are very much in demand for all and any activities. Our dancers, our marimba band 
and our students are invited everywhere. Samantha recently attended two meetings in 
Harare, the first was a disability interface with the President and the second was a training 
workshop for the disabled with the AU and the Zimbabwe Electoral Commission.  She was 
told that for disability issues everyone now wants to work with KGVI as we deliver and 
can show evidence of our work.  For so many years we worked under the shadow of Jairos 
Jiri – in Zimbabwe disability was Jairos Jiri.  Now it seems we have finally managed to win 
our own place and have even been approached by the Jairos Jiri association who want us 
to help with their outreach work!  Our staff were also approached by the EU electoral 
observers who wanted to find out about the problems of registering and voting as a 
disabled person.  Samantha and her team did a good job pointing out that it is only during 
elections that there is so much interest in the disabled!” 
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Ons werk voor KGVI 

Fondsenwerving 

Om onze doelstelling voor de fondsenwerving te realiseren heeft JKZ in 2018 een 

aantal activiteiten georganiseerd, samen met veel enthousiaste en betrokken 

vrijwilligers. Daarnaast hebben we giften gekregen uit acties die gehouden zijn bij 

bedrijven scholen, verjaardagen of jubilea. We zijn hier enorm verheugd over. 

 

• We hebben een grote gift ontvangen die mede ingezet wordt voor het 

outreachprogramma.   

• Verjaardagen en jubilea waren er ook in 2018 weer, vele gevers (te veel om hier 

op te noemen) hebben hun kadogeld gedoneerd aan JKZ. 

• Een oudvrijwilliger van KGVI heeft op haar school in Belgie een evenement 

georganiseerd en heeft daarmee een mooi bedrag bijeengebracht. De opbrengt 

van dit evenement gaat volledig naar KGVI.  

• Meer en meer mensen winkelen online. Wij hebben in 2018 dan ook een giften 

binnengekregen via www.goededoelshop.nl. Wanneer je op deze site JKZ 

selecteert en dan doorklikt naar een online shop, gaat er bij iedere aankoop een 

klein bedrag naar JKZ, terwijl je bestelling niets extra kost. 
• En natuurlijk onze trouwe vaste donateurs: een trouwe club van zowel privé-

donateurs als bedrijven die ons werk blijvend ondersteunen. Ons fundament. 

We zijn daar ongelofelijk blij mee: zij zorgen voor een vaste stroom aan 

inkomsten. 

 

We willen iedereen die meegewerkt en gedoneerd heeft nogmaals heel hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage aan JKZ in 2018. We hopen ook in 2019 weer op jullie 

steun te mogen rekenen. 

 

Activiteiten van het KGVI centrum zijn te volgen op Facebook. 

  

http://www.goededoelshop.nl/
https://www.facebook.com/pages/King-George-VI-Centre/185840478158743?ref=ts&fref=ts
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Bestuur en organisatie 

De samenstelling van het bestuur van JKZ is in 2018 niet veranderd: zoals u in de 

vorige jaarverslagen gezien heeft, is het bestuur van de stichting geslonken van 7 

naar 5 personen; in het voorwoord bij dit verslag is uitgelegd hoe dat komt. 

Vergeet niet dat het bestuur helemaal uit vrijwilligers bestaat, die dit werk 

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

verleden vrijwilligerswerk gedaan in het KGVI centrum in Bulawayo. 

 

Het bestuur 

• Cornelius Hacking (voorzitter) 

• Caroline Spoor (penningmeester) 

• Nelleke Roelse (secretaris) 

• Eunike Spierings  

• Maaike Fransen  

 

Marco Ruis hield in 2018 wederom onze website bij, veel dank daarvoor. 

 

De Raad van Advies 

Nog steeds wordt het bestuur bijgestaan door een Raad van Advies die minimaal 

een keer per jaar vergadert en doorlopend adviezen geeft. De Raad van Advies 

bestaat in 2018 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.  

 

 

Jaarplan 2019 

In het Voorwoord van dit Jaarverslag werd het al gemeld: de doelstelling van JKZ 

verandert niet, ook al moeten wij op één punt, het bemiddelen voor het uitzenden 

van vrijwilligers, voorlopig vergeten, hoe jammer dat ook is.  

Verder blijven wij ook in 2019 doorgaan met allerlei akties, groot of klein, om de 

kinderen van KGVI te blijven steunen. Wij gaan ons tijdens een volgende 

betuursvergadering wél bezinnen over de toekomst: gaan wij verder met JKZ of 

vinden we de inkomsten te laag om een serieuze bijdrage te kunnen blijven 

leveren? Daarover leest U volgend meer, en wellicht tussendoor op onze website. 
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Financieel verslag 2018  

 

Opbrengsten en kosten 

JKZ heeft in 2018 weer een mooi bedrag aan giften mogen ontvangen: in totaal was 

dat € 15.350,09 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 2018 bedroegen de totale overheadkosten van de stichting JKZ slechts 1.74%.  

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 2018 zijn we er weer in geslaagd de kosten laag te kunnen houden; van 

iedere euro die we aan donaties ontvangen, maken we dus 98 cent aan KGVI over.  

 

De kosten van JKZ bestonden ook in 2018 weer vooral uit algemene kosten zoals 

voor de maandelijkse bankkosten voor het incasseren van de machtigingen. We 

hebben ervoor gekozen om in deze tijd van digitalisering onze postbus op te 

heffen. Met 2 brieven per jaar besteedden we dit geld liever aan de kinderen van 

het KGVI. Tegelijkertijd konden we daarmee de kosten voor dit jaar onder de 2% 

houden.  
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Bestedingen 

In totaal heeft JKZ in 2018 € 9.722,85 overgemaakt aan het KGVI centrum. Daarvan 

is 100% vrij besteedbaar. Alle fondsen van JKZ die niet project-gebonden zijn, zijn 

vrij besteedbaar voor het centrum.  

 

Vrij besteedbare giften 

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

van JKZ. In 2018 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 

• Outreachprogramma       

 

Projecten 

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

geld ingezameld.  

 

In 2018 zijn er geen aparte projecten geweest. 

 

Wel is er door een donateur die een grote gift heeft gedaan, gevraagd om een deel 

van de vrijbesteedbare fondsen te besteden aan het outreachprogramma. 

 

Daarnaast hebben we 2 donaties gekregen specifiek voor schoolgeld voor de 

weeskinderen.  
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Balans per 31-12-2018 

 

 

Balans per 31-12-2018 Debet   Credit 

      

Geldmiddelen     

Rabobank  6006,39   

Geldmiddelen totaal     

   6006,39   

Eigen vermogen/kapitaal    

Kapitaal     363,04 

Reserves     333,08 

Eigen vermogen totaal   696,12 

      

Nog over te maken in 2016   5310,27 

      

TOTAAL     6006,39   6006,39 
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Staat van baten en lasten 

Staat van Baten en Lasten 2018 
  

 

Debet  Credit 
Bijdragen 

 
  

Ontvangen donaties 
 

€ 13.322,59 

Donaties via structurele machtigingen 

 

€ 1.427,50 

Donaties schoolgeld 
 

€ 600,00 

 
 

 

Bijdragen totaal  € 15.350,09 

 
  

Algemene kosten 
  

Postbus, KvK en website  
 

Bankkosten € 266,97  
Algemene kosten totaal € 266,97  
 

  

Storting aan KGVI 
  

Storting aan KGVI, vrij besteedbaar € 9.772,85  
Storting aan KGVI totaal € 9.772,85 

 
 

  

Kosten en storting totaal € 10.039,82 
 

Resultaat € 5.310,27 
 

TOTAAL € 15.350,09 € 15.350,09 

 
  

 


