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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) 2010. 
In dit jaarverslag kunt u lezen over JKZ, het King George VI centrum en de 
activiteiten die zowel in Nederland als in Zimbabwe heeft plaatsgevonden. JKZ 
heeft in 2010 het hoogste totaalbedrag aan giften mogen ontvangen in haar 
bestaan. En de kosten zijn in haar bestaan nog nooit zo laag geweest als in 2010. 
Een succesvol, en goed financieel jaar dus voor JKZ. 
 
Het jaar 2010 stond zowel in de Westerse wereld als in Zimbabwe in het teken 
van stabilisatie en herstel. De economieën in het Westen beginnen zich na de 
kredietcrisis langzaam weer op te maken voor groei. In Zimbabwe zien we dat de 
economie langzaam gaat groeien na 10 jaren van zeer zware crisis. 
 
Het vervangen van de ZIM dollar door de US dollar en de Zuid-Afrikaanse Rand 
heeft voor de economie een ommekeer betekend. In de dagelijkse praktijk blijkt 
dat met het wegvallen van “de zwarte markt” voor voedingsmiddelen en 
brandstoffen de prijzen in de supermarkten uit balans zijn met de inkomsten van 
de meeste Zimbabweanen. Met als gevolg dat voor het grootste deel van de 
bevolking goederen nu wel verkrijgbaar zijn maar niet betaalbaar. 
 
Afgelopen jaar heeft KGVI weer geen financiële ondersteuning van de overheid 
van Zimbabwe mogen ontvangen. Daarmee waren in 2010 het centrum en de 
school volledig afhankelijk van giften.  
 
Dit stelde JKZ voor de uitdaging om het centrum zo goed mogelijk te steunen 
met het werven van fondsen en vrijwilligers. In 2010 konden weer vrijwilligers in 
KGVI werken. Dankzij uw hulp kon JKZ het KGVI centrum blijven steunen. 
Ondanks de stijgende exploitatiekosten van het centrum heeft het ook in 2010 
weer de volledige bezetting van de kinderen die in het centrum wonen (108) 
kunnen handhaven. Het centrum heeft wel een strenger beleid moeten voeren 
ten aanzien van kinderen die alleen de school bezoeken maar niet in het centrum 
wonen: het betalen van schoolgeld blijft voor velen een probleem, en 
tegelijkertijd is er een lerarentekort; maar het blijft moeilijk kinderen af te wijzen.  
 
Elke dag betekent een uitdaging voor KGVI. Elke dag weer is JKZ nodig om het 
centrum te ondersteunen. Daarom blijft uw hulp nodig. 
Het bestuur van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe bedankt iedereen hartelijk 
die het afgelopen jaar de kinderen van het KGVI centrum heeft gesteund. 
Namens hen:  Dank u wel! 
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2. Stichting Jabulani Kids Zimbabwe 
De stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) bestaat sinds november 2001. Haar 
doelstelling is het werven van fondsen en vrijwilligers voor het King George VI 
Rehabilitation and Learning Centre (KGVI) in Bulawayo, Zimbabwe. 
 
Dit centrum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beperkingen is een niet-
gouvernementele organisatie. Het centrum krijgt geen overheidssteun en is 
daarom vooral afhankelijk van giften. 
 
Het bestuur van JKZ organiseert activiteiten om fondsen en vrijwilligers te 
werven. JKZ ontvangt giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en 
ontwikkelingsfondsen. 
 
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers; de meeste van hen hebben in het verleden 
vrijwilligerswerk gedaan in het centrum. 
 
Het bestuur is verheugd dat zij in 2010 een nieuw bestuurslid heeft mogen 
verwelkomen. Mirjam Tervoort is toegetreden als algemeen bestuurslid. We 
heten haar van harte welkom. 
Het bestuur bestaat einde 2010 uit: 
� Cor Hacking (voorzitter) 
� Hilda van der Stok (penningmeester, vice-voorzitter) 
� Nelleke Roelse (secretaris) 
� Eunike Spierings (algemeen bestuurslid) 
� Caroline Spoor (algemeen bestuurslid) 
� Maaike Fransen (algemeen bestuurslid)  
� Marleen van de Brug (algemeen bestuurslid) 
� Mirjam Tervoort (algemeen bestuurslid) 

 
Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies. De Raad van Advies 
heeft in 2010 afscheid genomen van Rob Moerer als lid. Rob bedankt voor al je 
inspanningen voor JKZ! 
De Raad van Advies bestaat einde 2010 uit: 
� Ate Kalsbeek (Nature’s Pride) 
� Ton Bontekoe (Oud-bestuurslid en medeoprichter JKZ) 
� Esther van der Steeg (Oud-bestuurslid en medeoprichter JKZ) 
� Willemijn van Breda (Oud-bestuurslid en medeoprichter JKZ) 
� Harry Wels (Vrije Universiteit Amsterdam) 
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3. Activiteiten van Jabulani Kids Zimbabwe in 2010 
Fondsenwerving 
De eerste doelstelling van JKZ is fondsenwerving ter ondersteuning van het 
KGVI centrum. Vanwege de extreem moeilijke economische situatie in 
Zimbabwe is dit essentieel voor het voortbestaan van het centrum. Omdat de 
Zimbabwaanse regering ook in 2010 geen steun gaf, was het centrum weer 
volledig afhankelijk van giften uit binnen- en buitenland. 
 
JKZ heeft zich ook in 2010 weer ingezet om KGVI door deze crisis heen te helpen 
en zij zal dat blijven doen. 
 
JKZ heeft voor haar fondsenwerving in 2010 de volgende activiteiten 
georganiseerd. Vaak zijn deze mede mogelijk gemaakt door enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers in Nederland: 
 
We willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt van harte bedanken mede 
namens de kinderen en de directie van KGVI. 
� Manon en Angelique hebben JKZ opgegeven als kadotip voor hun 

huwelijkskado 
� De Plusmarkt in Nieuwegein heeft een statiegeldactie gedaan 
� De kinderen van de Aylosiusschool in Monster lopen mee met de 

Wollebrandcross om de bus voor JKZ te sponsoren! 
�  
� De Wollebrandcross 2010 heeft JKZ uitgekozen tot het internationale 

goede doel van de cross. Wat fantastisch dat zij de nieuwe rolstoelbus 
voor het KGVI hebben gedoneerd! 

�  
� De VSO de Piramide in Den Haag stelt de startweek van het schooljaar 

2010-2011 in het teken van Afrika. De opbrengst van de week gaat naar 
JKZ 
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�  
� Albert Hein aan de Laan van Altena in Delft heeft in 2010 meegedaan aan 

een statiegeldactie voor JKZ 
� Jan Geert en Colette doneren feestbijdrage 
� JKZ heeft nieuwe donateurs geworven door verspreiding van de JKZ-

folder, door mond-tot-mondreclame en via de website 
www.jabulanikids.nl. 

� JKZ heeft in juni en in december 2010 een nieuwsbrief verspreid onder 
haar donateurs en belangstellenden om hen over de activiteiten van JKZ 
en het KGVI centrum te informeren. 

� Vrienden, collega’s en familie van bestuursleden en vrijwilligers hebben 
diverse acties opgezet voor JKZ. Zo vroegen jarigen en pasgehuwden 
geen cadeau maar een gift voor JKZ. 

� Nature’s Pride BV heeft JKZ ondersteund met diverse gulle giften en in 
grote getalen meegelopen met de Wollebrandcross. Bovendien heeft een 
aantal medewerkers van Nature’s Pride aan het eind van het jaar hun 
openstaande vakantie-uren en het geld dat beschikbaar was voor een 
kerstpakket gedoneerd. 

�  
� Nature’s Pack heeft geld beschikbaar voor kerstpakket gedoneerd 
� Youbedo.com heeft JKZ opgenomen als een van de goede doelen. 

Youbedo is een online boekhandel die tien procent van het bestelbedrag 
doneert aan goede doelen. www.youbedo.com 

� Zokje.nl heeft JKZ uitgekozen als een van de doelen die ze ondersteunen. 
De foto’s van KGVI en het project zijn ook terug te vinden op de website 
www.zokje.nl. 
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� Stichting Vrienden van de PCBO scholen de Maten, de Smithoek, en de 
Marliaantjes hebben JKZ gesteund 

� VCO Twenterrand heeft JKZ ondersteund met een gift 
� Asch van Wijckschool heeft haar zendingsgeld aan JKZ gedoneerd 
� Het Koos Bouckensfonds heeft een donatie gedaan 
� Kerstcollecte gemeente de Ark heeft JKZ gesteund 
� Albert Hein Zeist heeft een Bingo avond gehouden en de opbrengst 

gedoneerd aan JKZ 
� Marthe van Rijswijck Foundation sponsort het renoveren van de 

speelplaatsen www.mvrf.nl  
� Stichting Bijzonder Gezondheidszorg heeft voor het derde jaar de 

medicijnkosten van KGVI gesponsord. In 2010 hebben zij toegezegd deze 
sponsoring te verlengen met nog eens 3 jaar 

� Delinuts BV in Ede heeft een grote kerstgift aan JKZ geschonken 
� Via Stichting Geefgratis, een betaalmodule op onze website, zijn er 

diverse giften binnen gekomen 
 
We willen iedereen die meegewerkt en gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage aan JKZ in 2010, vooral ook de vele particuliere donateurs die 
hierboven niet zijn genoemd. 
 
Werving van vrijwilligers 
Het tweede doel van de stichting is het werven van vrijwilligers voor onder 
andere de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie en logopedie van het KGVI 
centrum. JKZ bemiddelt in het uitzenden van vrijwilligers. Daartoe hebben we in 
2010 twee vrijwilligersavonden georganiseerd voor geïnteresseerden. Naar 
aanleiding van deze avonden heeft een logopedist besloten om vanaf januari 
2011 vrijwilligerswerk te gaan doen op het centrum. 
 
Vrijwilligers kunnen in het centrum aan de slag om hun bijdrage te leveren aan 
het welzijn van de kinderen. Vrijwilligers betekenen veel voor het centrum en de 
school. Zij hebben een zeer positieve invloed op de sfeer en op de motivatie van 
zowel de kinderen die een revalidatieprogramma volgen, als op die van het vaste 
personeel. In 2009 was het slechts mogelijk om één vrijwilliger huisvesting te 
bieden, omdat plaats nodig was om onderdak te kunnen bieden aan 
medewerkers. In 2010 is er nieuwe woonruimte gecreëerd waardoor weer 
huisvesting geboden kan worden aan meerdere vrijwilligers.  
 
JKZ heeft sinds 2008 contact met de christelijke Hogeschool Windesheim in 
Zwolle om studenten een buitenlandstage in het KGVI centrum aan te bieden. 
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Het betreft stagiaires van de opleiding Psychomotorische therapie en 
Bewegingsagogie. 
Twee studenten hebben zich in 2010 aangemeld en voorbereidingen getroffen om 
in januari 2011 te kunnen vertrekken voor een stage van een half jaar. Zij hebben 
zich voorbereid om tijdens de middagactiviteiten verschillende sport- en 
spelactiviteiten aan te kunnen bieden aan de kinderen.  
 
Studenten van de opleiding Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie 
worden tijdens het keuzevak Internationalisering geïnformeerd over 
verschillende projecten in het buitenland waar zij stage kunnen lopen. In 2010 
heeft een bestuurslid van JKZ tijdens deze profilering een presentatie gegeven 
over het KGVI centrum. Studenten hebben hier enthousiast op gereageerd en 
zullen zich mogelijk aanmelden om vanaf januari 2012 stage te gaan lopen in 
Bulawayo.  
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4. Wat doet het King George VI centrum? 
Het King George VI Rehabilitation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe, 
biedt revalidatie, huisvesting en vorming aan kinderen met een fysieke en/of 
auditieve functiebeperking. De kinderen variëren in leeftijd van drie tot achttien 
jaar en komen uit heel Zimbabwe. In het centrum wonen op dit moment 108 
kinderen, evenveel kinderen als in 2009.  
 
Het KGVI centrum werkt nauw samen met de King George VI Memorial School 
die in hetzelfde gebouw is gevestigd. Daar wordt zowel primair als voortgezet 
onderwijs geboden. Naast de 108 kinderen die in het centrum wonen, volgen 
overdag nog ruim honderd kinderen met fysieke of auditieve beperkingen uit de 
omgeving van Bulawayo onderwijs op deze school.  
 
Onderwijs en vorming 
Op de school krijgen de leerlingen onderwijs dat is aangepast aan hun 
mogelijkheden. De kinderen van het KGVI centrum en de leerlingen op school 
krijgen vijf aspecten van vorming en onderwijs, met als doel dat elk kind de kans 
krijgt zich optimaal te ontplooien: 
� Primair en voortgezet onderwijs voor cognitieve, sociale en morele 

ontwikkeling en weerbaarheid. Wanneer een leerling goed kan leren, 
krijgt hij of zij begeleiding bij de overstap naar een vervolgopleiding, 
zoals aan een vakschool of een universiteit. 

� Creatieve vorming draait om het ontdekken en ontwikkelen van de 
talenten van ieder kind. Er gaat daarom veel aandacht uit naar zang en 
muziek, poëzie, literatuur en schilderen. 

� Zelfredzaamheid of ‘independent living’. Hierdoor leren kinderen 
zichzelf te redden met dagelijkse activiteiten, zoals lichamelijke 
verzorging (bv. je tanden poetsen en jezelf aankleden) en huishoudelijke 
taken als koken en schoonmaken. 

� Revalidatie: kinderen leren omgaan met hun beperkingen. Zij krijgen 
fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie. Als dat nodig is, krijgen zij 
specifieke voorzieningen zoals een rolstoel, een communicatiehulpmiddel 
zoals een aangepaste pen, een letterkaart of computerles, of speciaal 
bestek. 

� Werkervaring en stages bereiden kinderen voor op hun toekomst. 
Kinderen kunnen stage lopen bij bedrijven of organisaties om de grote 
stap van school naar een baan te maken.  
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Elk van deze vijf aspecten speelt een belangrijke en unieke rol in de ontwikkeling 
van deze kinderen tot zelfstandige volwassenen. 
 
Een veilig thuis 
Naast aandacht voor vorming en onderwijs biedt het KGVI bovenal een veilig 
thuis. De kinderen zijn niet alleen kwetsbaar vanwege hun lichamelijke 
beperking, maar ook doordat in Zimbabwe armoede in het algemeen, en 
HIV/AIDS in het bijzonder, veel families ontwricht. Het merendeel van de 
kinderen heeft één of beide ouders verloren. Zij worden zoveel mogelijk binnen 
de familie opgevangen, maar door armoede lopen zij meer risico op 
verwaarlozing en zelfs mishandeling. 
 
Op het KGVI krijgen alle kinderen die in het centrum wonen, en de ruim 
honderd kinderen die de school bezoeken, iedere dag elke dag een warme lunch. 
Dit geldt ook voor het personeel. De lunch bestaat meestal uit maïsmeelpap met 
een klein beetje groente. Voor de meeste kinderen die niet op het centrum wonen 
is dit de enige maaltijd per dag. De kinderen die op het centrum zelf wonen, eten 
drie maaltijden per dag. In totaal betekent dit dat er elke dag voor meer dan 
driehonderd mensen eten gezocht, gekocht en gekookt moet worden. Dit is een 
dagtaak voor een aantal medewerkers van KGVI omdat (vers) voedsel nog steeds 
moeilijk te krijgen is in Zimbabwe, en als het er al is, is het erg duur. 
 
Veilig en geborgen 
In het KGVI centrum wonen tien tot twaalf kinderen in elk van de tien 
wooneenheden. In elke wooneenheid wonen zij samen met een verzorger, een 
huisvader voor de jongens en een huismoeder voor de meisjes, bijna zoals in een 
echt gezin. Zo wordt een veilige en geborgen situatie gecreëerd. De kinderen 
leren in de wooneenheden zo zelfstandig mogelijk te leven: hier leren zij zelf hun 
maaltijden klaar te maken, hun huizen schoon te houden, hun kleding te wassen 
en te strijken, groenten te verbouwen, boodschappen te doen, en zorg te dragen 
voor het huishoudgeld. 
 
Het KGVI centrum organiseert veel voor de kinderen, zoals een kunstfestival, 
muziek- dans- en toneelactiviteiten, sportdagen en gedichtenworkshops. 
Bovendien is er aandacht voor kinderen die getraumatiseerd zijn, bijvoorbeeld 
door het verlies van een of beide ouders of andere moeilijke situaties thuis 
(weeskinderen worden in hun dorp soms opgevangen door andere familieleden, 
wat lang niet altijd liefdevol gebeurt). Het KGVI centrum biedt deze kinderen 
een counseling programma, om ze te helpen met hun trauma om te gaan. 
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5. Zimbabwe in 2010 
Was 2009 een turbulent jaar, 2010 stond in het teken van stabilisatie. De 
afschaffing van de ZIM dollar en de invoering van de US dollar en de Zuid- 
Afrikaanse Rand als wettelijke betaalmiddelen hebben veel veranderingen met 
zich meegebracht. 
 
De hyperinflatie, de lege winkels, en de rantsoenen op brandstof behoren tot het 
verleden, dat is het goede nieuws. Het verdwijnen van de “zwarte markt” voor 
valuta brengt met zich mee dat de kosten voor levensonderhoud voor de 
Zimbabwanen schikbarend zijn gestegen. Als gevolg van de omschakeling zijn 
de prijzen voor goederen enorm gestegen, tot soms hogere prijzen dan in het 
westen. Hoewel de lonen ook stegen, staat dit niet in verhouding tot de kosten 
van levensonderhoud. 
 
Doordat de bevolking nog steeds geen geld heeft om in haar levensonderhoud te 
voorzien, zijn er regelmatig stakingen en vluchten mensen het land uit. Ook het 
KGVI centrum wordt hierdoor geraakt. De vele stakingen hebben als gevolg dat 
voorzieningen zoals gezondheidszorg, water, licht, post, transport en onderwijs 
regelmatig zo goed als stil liggen, of steeds duurder worden; dagelijkse perioden 
van stroomuitval, de zogenoemde “powercuts”, van 8 uur of langer zijn geen 
uitzondering meer. 
 
Bovendien teisterden cholera-uitbraken ook in 2010 het land. Na de massieve 
uitbraken van cholera in 2009 zijn ook in 2010 verschillende regio’s getroffen 
door heftige uitbraken. Ook het overheidsbeleid om blanke boeren van hun land 
te verdrijven werd nieuw leven ingeblazen, met alle negatieve gevolgen van 
dien, zoals een veel lagere voedselproductie. 
 
De gevolgen van de economische neergang, de massale emigratie, de snel 
verslechterende gezondheidszorg, de sluiting van ziekenhuizen, de cholera-
epidemie, de desintegratie van het gezondheid- en onderwijssysteem zijn 
catastrofaal voor kinderen in Zimbabwe. De werkloosheid is hoger dan tachtig 
procent, nog een reden waardoor veel Zimbabwanen het land verlaten. 
 
Wanneer in veel huishoudens één of beide ouders ontbreken, lijden vooral 
kinderen daaronder. Steeds meer kinderen worden achtergelaten bij oudere 
broers of zussen, ooms en tantes, opa’s en vooral oma’s. Negen op de tien 
Zimbabwanen leven onder de armoedegrens, en ruim de helft van de bevolking 
is eind 2010 ondervoed en afhankelijk van voedselhulp.  
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Ook na 2010 is er nog een lange weg te gaan voor Zimbabwe, in een land waar de 
werkloosheid hoog is gestegen, waar een groot tekort is aan papiergeld in harde 
valuta als de Zuid-Afrikaanse rand en de US dollar, waar de kosten voor 
levensonderhoud zeker tien keer hoger liggen dan het inkomen, waar ziekten en 
epidemieën een serieuze bedreiging zijn voor de volksgezondheid, en waar het 
bewind nog steeds met geweld de orde handhaaft.  
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6. Het KGVI centrum in 2010 
Het jaar is begonnen met hetzelfde aantal kinderen in het centrum als afgelopen 
jaar. Dit ondanks het feit dat steeds meer ouders hun bijdragen voor schoolgeld 
niet meer kunnen betalen. Ook kunnen de meeste ouders niet meer de 
vergoeding betalen voor hun kinderen om in het KGVI centrum te verblijven, 
wanneer hun ouders of verzorgers ver buiten Bulawayo wonen. 
Daarom draagt het KGVI centrum hierin bij. Eind 2009 heeft men echter wel 
moeten besluiten om dagscholieren niet meer toe te laten als ze niet in staat zijn 
hun schoolgeld te betalen. Dit was een moeilijke beslissing, maar werpt nu, een 
jaar later, wel zijn vruchten af. Zonder deze stap was het echt niet langer 
mogelijk geweest om de kinderen die in het centrum wonen goed te verzorgen. 
KGVI probeert wel de afgewezen kinderen te helpen een andere school te 
vinden. 
 
Weeskinderen 
Het centrum ontvangt een groeiend aantal weeskinderen, die ook onderdak 
nodig hebben tijdens de vakanties. Het centrum neemt zijn verantwoordelijkheid 
en investeert in deze opvang omdat deze kinderen geen enkele andere veilige 
verblijfplaats hebben naast KGVI.; daaraan zijn dan natuurlijk wel weer kosten 
verbonden.  
 
Creatief en innovatief 
Het bestuur en personeel van KGVI zijn creatief en innovatief in het vinden van 
de dagelijkse benodigdheden. Het drinkwater bijvoorbeeld, wordt uit een eigen 
put gepompt en door een filterproces, dat door een van de eigen leerlingen is 
uitgevonden, drinkbaar gemaakt. Vanwege de cholera-uitbraken worden extra 
chloortabletten toegevoegd aan het water. Zo lopen de kinderen geen risico om 
ziek te worden.  
 
Voedsel 
Na een aantal jaren van inkopen doen in Botswana was het in 2010 weer mogelijk 
om basale levensmiddelen, zoals maïsmeel, groenten en zeep  te kopen in 
Zimbabwe zelf. Dit scheelt veel tijd en energie, die nu aan andere zaken besteed 
kunnen worden. De prijzen in Zimbabwe zijn blijvend hoog in vergelijking met 
Botswana. Vanwege de kosten voor het transport en de invoerrechten is het 
uiteindelijk toch goedkoper om in Zimbabwe in te kopen. 
 
Medicijnen en medisch materiaal die nodig zijn om de kinderen te verzorgen, 
worden echter nog regelmatig in Zuid-Afrika gekocht, in sommige gevallen zelfs 
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verder weg. Gedacht moet worden aan stoma’s, verbanden, aidsremmers en 
paracetamol. 
 
Kinderen 
De kinderen van het KGVI centrum hebben in 2010 weer deelgenomen aan het 
onderwijs, hun "independent living" projecten en daarnaast veel extra dingen 
gedaan op het creatieve vlak. De examens in december zijn door alle leerlingen in 
de examenklassen goed gemaakt, de resultaten waren zelfs beter dan verwacht. 
 
Ook afgelopen jaar zijn weer veel extra projecten georganiseerd om de kinderen 
uit te dagen, dingen te leren en om ze gemotiveerd te houden om zichzelf en 
elkaar verder te ontwikkelen. Dit lukt uitstekend, en ook met de hulp van de 
vrijwilligers worden veel dingen ondernomen die de moraal hoog houden 
binnen KGVI. 
 
De schoolband oefent hard en treedt tegenwoordig zelfs buiten de school op. Ze 
treden daarmee in de voetsporen van Liyana, de vorige schoolband. De kinderen 
beleven veel plezier aan deze optredens, en ook de dansgroep is volop bezig met 
oefenen en zich verder te ontwikkelen.  
 
Twee kinderen zijn dit schooljaar helaas overleden tijdens de vakanties. Dit heeft 
grote indruk gemaakt op de andere kinderen.  
 
Schoolverlaters 
De films over de Liyana band en Prudence zijn artistiek een groot succes. 
Financieel helaas niet. De film Music by Prudence heeft in 2010 zelfs een Oscar 
gewonnen (voor beste korte documentaire). Voor Prudence betekent dit dat zij 
meer bekendheid heeft gekregen en in verschillende shows in Amerika is 
gevraagd om te zingen en te spreken. Met deze optredens is zij zich 
langzamerhand steeds meer gaan richten als bepleiter van rechten voor 
gehandicapten in Afrika. Dit zal zij de komende jaren verder voortzetten. Ze 
werkt hiervoor ook samen met UNICEF om voorlichtingscampagnes te maken.  
 
Energy, Honest en Goodwell hebben hun A-level examens gedaan en tevens 
testen die nodig zijn om geaccepteerd te worden op Amerikaanse College. 
 
De kinderen van KGVI hebben in 2010 mooie resultaten bereikt. Zo zijn er 4 
leerlingen afgestudeerd als gediplomeerd kapper. Zij hebben nu hun eigen zaakje 
op het terrein van het centrum. 
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Drie schoolverlaters zijn in dienst getreden van Rural Trust, een bedrijf voor 
watervoorziening in afgelegen gebieden, twee dove leerlingen zijn gestart op het 
Hlekweni college en doen daar een opleiding Bouwkunde, vijf dove 
schoolverlaters zijn in dienst getreden bij een groot beveiligingsbedrijf. Voor hen 
blijkt hun vermogen om nonverbale communicatie te interpreteren een zeer 
belangrijke competentie te zijn in hun beveiligingswerk 
 
Een aantal leerlingen is doorgestroomd naar vervolgopleidingen binnen de 
Bulawayo Polytech University. 
 
Het is niet mogelijk om voor iedere leerling een baan of vervolgopleiding te 
regelen, helaas! Sommige leerlingen gaan na het verlaten van het KGVI terug 
naar huis, naar hun dorp. Het streven van KGVI is dat zij zich met hun 
Independent Living vaardigheden kunnen handhaven in die omgeving. 
 
Samengevat was het KGVI centrum ook in 2010 erg druk met overleven. 
Ondanks de moeilijke situatie in het land zijn er mooie initiatieven gestart en 
voortgezet. KGVI heeft het hoofd boven water kunnen houden mede dankzij 
financiële ondersteuning van de stichting JKZ, maar vooral dankzij de veerkracht 
en het optimisme van de directie, het personeel en de kinderen zelf. 
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7. Financieel verslag 2010  
 
Opbrengsten en kosten 
JKZ heeft in 2010 het hoogste bedrag aan giften in zijn bestaan mogen ontvangen. 
In totaal heeft stichting JKZ in 2010 € 89.419,97 ontvangen. Een enorm hoog 
bedrag, waar we heel blij en dankbaar mee zijn. De opbrengsten in 2010 kwamen 
van donaties en acties van particulieren, van onze vaste donateurs door 
periodieke overschrijvingen (machtigingen), en van scholen, bedrijven, kerken, 
stichtingen en fondsen.  
 
De totale overheadkosten van stichting JKZ bedroegen in 2010 0,62 %. Het 
percentage kosten is berekend over het totaal ontvangen bedragen. Deze kosten 
liggen onder de 5 procentnorm zoals in de statuten van stichting JKZ is 
vastgelegd. We zijn er trots op dat we de kosten zo laag kunnen houden, zodat 
we bijna elke euro die we aan donaties ontvangen aan KGVI kunnen overmaken. 
 
De kosten van stichting JKZ bestonden uit: 
 
• Bestuurskosten: onder de bestuurskosten vallen vergaderkosten. Dit zijn 

de kosten die gemaakt zijn voor een vergadering met de Raad van 
Advies. 

 
• Algemene kosten: hieronder vallen de kosten voor de contributie van de 

Kamer van Koophandel en de abonnementskosten voor onze postbus. De 
bankkosten zijn de maandelijkse kosten voor het incasseren van de 
machtigingen en andere bankkosten. Daarnaast zijn er kosten gemaakt 
voor een uittreksel van de Kamer van Koophandel en voor het verwerken 
van een notariële schenking.  

 
 
Bestedingen 
In totaal is er door JKZ  €80.384,00 overgemaakt aan het KGVI centrum. Aan het 
eind van 2010 hebben we een buffer opgebouwd voor 2011, om de ondersteuning 
aan KGVI in 2011 te kunnen waarborgen. 
 
Van het totale bedrag dat in 2010 aan KGVI is overgemaakt, was €51.000,00 
vrijbesteedbaar en is er € 29.384,00 overgemaakt aan projecten.  
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Het KGVI centrum beslist in principe zelf over de besteding van het ontvangen 
vrijbesteedbare geld van JKZ. Het geld dat als vrijbesteedbaar aan KGVI is 
gestort, is in 2010 in de volgende percentages besteed: 
 
  
Salarissen  47% 
Algemene uitgaven voor staf, training, en verzekeringen 14% 
Voedsel en schoonmaakspullen  10% 
Transport   6% 
Onderhoud en reparaties   6% 
Steun aan de school   5% 
Water en electriciteit   5% 
Hulpmiddelen en rolstoelen   4% 
Computers en kantoorspullen    3% 
 100% 
 
 
Daarnaast steunt JKZ, in overleg met KGVI, verschillende projecten. Voor deze 
projecten is geld ingezameld of een fonds voor aangevraagd. 
 
In 2010 zijn de volgende projecten ondersteund: 
 
• Busproject: De Wollebrandcross heeft de nieuwe rolstoelbus van KGVI 

gesponsord. Het is een knalrode “23 seater” geworden.  
 
• Medicijnenproject: In 2010 konden voor het derde jaar de kosten voor 

medicijnen uit een fonds van Stichting Bijzondere Gezondheidszorg 
worden betaald. Deze stichting heeft in 2008 een toezegging gedaan om 
de medicijnkosten van KGVI voor 3 jaar te betalen. 2010 zou het laatste 
jaar zijn dat deze kosten zouden worden gesponsord, maar de Stichting 
Bijzondere Gezondheidszorg heeft de toezegging voor het sponsoren van 
de medicijnkosten van KGVI verlengd met nog eens 3 jaar.  

 
• Project renovatie speelplaatsen: Stichting Marthe van Rijswijck heeft in 

2010 de renovatie van de speelplaatsen van KGVI gesponsord. Dankzij 
deze gift konden de speelplaatsen worden opgeknapt, en voorzien 
worden van nieuw en veilig speelmateriaal. www.mvrf.nl 
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Balans per 31-12-2010   
 
   
               Debet  Credit  
   
Vorderingen   
Te ontvangen donaties              €600,00   
Vorderingen totaal              €600,00   
   
Tussenrekeningen   
Vooruitbetaalde posten           €3.000,00   
Tussenrekeningen totaal           €3.000,00   
   
Eigen vermogen/kapitaal   
Kapitaal                €363,04  
Reserves           €14.695,03  
Eigen vermogen/kapitaal totaal          €15.058,07  
   
Rabobank   
Rabobank rekening        €19.942,50   
Rabobank totaal        €19.942,50   
   
Overschot 2010           €8.484,43  
 
   
TOTAAL        €23.542,50         €23.542,50  
 
 
 
 
Toelichting Balans: 
 
Onder vorderingen valt een schenking aan JKZ, die begin 2011 is afgeschreven, 
maar toebehoort aan de ontvangen donaties van 2010 en dus een opbrengst is 
van 2010. Onder vooruitbetaalde posten op de tussenrekening valt de 
maandelijkse vrije gift van januari 2011, die eind 2010 is afgeschreven. Deze 
storting aan KGVI hoort bij 2011 en niet bij 2010.   
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Staat van baten en lasten over 2010   
 
   
 Debet  Credit  
   
Bijdragen   
Ontvangen donaties   €50.635,10  
Donaties via structurele machtigingen   €  4.202,00  
Project renovatie speelplaatsen   €  2.884,00  
Donaties via stichting geefgratis   €  3.564,00  
Actie statiegeld flessen supermarkt   €  1.584,09  
Medicijnenproject   €  4.500,00  
Donatie via Youbedo   €        50,78  
Actie Wollebrandcross voor nieuwe bus   € 22.000,00  
Bijdragen totaal   € 89.419,97  
   
Bestuurskosten   
Vergaderkosten        €        73,50   
Bestuurskosten totaal  €        73,50   
   
Algemene kosten   
Contributies & abonnement  €      177,27   
Bankkosten  €      239,77   
Overige algemene kosten  €        61,00   
Algemene kosten totaal  €      478,04   
   
Storting aan KGVI   
Storting aan KGVI, vrijbesteedbaar  €  51.000,00   
Busproject  €  22.000,00   
Project renovatie speelplaatsen  €    2.884,00   
Medicalproject  €    4.500,00   
Storting aan KGVI totaal  €  80.384,00   
   
Overschot 2010  €    8.484,43   
 
   
TOTAAL  € 89.419,97  € 89.419,97  
 


