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ACTIE HELP HET KING GEORGE VI CENTRUM 2008 DOOR!
De crisis in Zimbabwe maakt het voor het King George VI centrum dit jaar extreem moeilijk én kostbaar
om medicijnen en voedsel te bemachtigen en geschoold personeel te behouden.
Zonder eten, medicijnen, therapeuten en huis‐ouders moet het centrum sluiten.
Om het King George VI centrum dit crisisjaar ondanks de stijgende kosten
voor alle kinderen open te houden, heeft het 20.000 euro nodig.
Laat deze kinderen niet in de steek. Maak een (extra) donatie over
op rekening 38.42.27.708 t.n.v. stichting Jabulani Kids Zimbabwe te Utrecht.

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een halfjaarlijkse
uitgave van de stichting Jabulani Kids
Zimbabwe (JKZ).

Bestuursleden:

droeg 0,92 procent van het
ontvangen bedrag. Het verslag
staat op onze website.

Nieuwe films over KGVI

Voorzitter: Cor Hacking. Vicevoorzitter en Penningmeester: Hilda van
der Stok. Secretaris: Eunike Spierings.
Algemeen: Nelleke Roelse, Caroline
Spoor, Maaike Fransen, Marleen van
de Brug en Sanne Simon.

Wij willen u graat attenderen op
mooie filmpjes over het King
George VI centrum en over de
schoolband, Liyana, via deze
link: www.youtube.com/user /liyanakg6

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.

NIEUW IN BESTUUR
Het bestuur van JKZ is blij met
twee nieuwe bestuursleden:
“Ik ben Marleen van de Brug.
Ik ben van september 2006 tot
april 2007 werkzaam geweest
als fysiotherapeut in het KGVI
centrum. Dit was een bijzondere tijd en ik heb vele warme
herinneringen aan het centrum,
de kinderen en de mensen in
Zimbabwe. Helaas hebben zij
niet dezelfde mogelijkheden.
Het centrum is afhankelijk van
steun van buiten Zimbabwe.
Mij geeft het dan ook een goed
gevoel om als bestuurslid van
JKZ een bijdrage te leveren aan
het voortbestaan van het centrum om de kinderen de kans te
geven te ontwikkelen.”
“Salibonani! Ik ben Sanne
Simon en ik werk als
psycholoog bij een GGZ-instelling. Ook in het KGVI
centrum werkte ik van septem-
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Jaarverslag 2007

In 2007 heeft JKZ 62.507,95
euro overgemaakt naar het KGVI centrum. Van dit bedrag was
31.000 euro vrijbesteedbaar en
20.000 euro was bestemd voor
het onderhoudsproject (zie p.2
van deze nieuwsbrief). Naast de
aanschaf van rolstoelen en
schoolmateriaal is er bijgedragen aan het drie jaar lopend
project voor de opleiding van
therapeuten. Het percentage gemaakte kosten van JKZ be-
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ber 2007 tot en met maart 2008
als psycholoog. De staf van het
centrum zet zich enorm in voor
de belangen van de kinderen,
ondanks hun eigen moeilijkheden. En het zijn zulke bijzondere kids, die ondanks hun
(soms zware) beperkingen
doorzetten en enorme wilskracht hebben. Het KGVI centrum biedt een plaats om zich
ten volste te ontwikkelen. De
mensen in Zimbabwe zijn
vriendelijk, behulpzaam en
bovendien ontzettend creatief.
Dat moet ook wel in Zimbabwe. Graag wil ik bijdragen aan
het ophalen van geld zodat er
voldoende ruimte is voor
nieuwe creatieve ideeën!”
RAAD VAN ADVIES
Sinds maart dit jaar heeft JKZ
een Raad van Advies (RvA) ingesteld ter ondersteuning van
het bestuur. Het KGVI centrum is voor een groot deel financieel afhankelijk van JKZ,
dit maakt de continuïteit van
JKZ belangrijk. De RvA bestaat
uit: Esther van
de Steeg, Willemijn van Breda,
Ton Bontekoe
(allen
oudbestuursleden) en Rob Moerer
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(Pragmavision, sponsor). 27
maart was de eerste vergadering: een succes en erg nuttig
om met een frisse kijk tot
nieuwe ideeën te komen.
UIT ZIMBABWE BIJ JKZ
De directeur van KGVI, Inez
Hussey waren bij een vergadering van JKZ (i.v.m. een werkbezoek van haar man). Het was
bijzonder om Inez in ons midden te hebben en vanuit de
eerste hand de verhalen uit
Zimbabwe te horen. Soms
klonk er wanhoop in door,
maar ze heeft nog steeds de
veerkracht om door te gaan. Ze
krijgt kracht door de steun van
JKZ en de donateurs. Het kost
veel geld en energie om voedsel, medicijnen en brandstof te
krijgen. Het centrum haalt nu
veel goederen uit Botswana.
Het is bijzonder hoe vindingrijk
en creatief het centrum draaiende wordt gehouden. Inez zei
dat de kinderen van KGVI het
goed hebben. Dankzij het geld
van de donateurs krijgen zij
eten en onderwijs, iets wat in
Zimbabwe schaars is. Kijk voor
recent nieuws uit het KGVI
centrum op onze website.
PROJECTEN

Onderhoudsproject

In 2007 steunde de federatie
Levend Water (de R.K. kerken
van Boskoop, Reeuwijk Dorp
en Reeuwijk Brug) het onderhoudsproject van het KGVI
centrum. Inmiddels zijn de daken en goten opgeknapt, de
vloertegels vervangen, de fundering is vernieuwd en een deel
van de leidingen is gerepareerd.

Nieuw meubilair

Het centrum heeft een gemeenschappelijke ruimte waar kinderen na schooltijd en in weekenden verblijven. Deze ruimte
heeft te weinig stoelen. De
kinderen in een rolstoel hebben
een zitplaats, maar de andere
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kinderen komen stoelen tekort.
De aanwezige stoelen zijn
bovendien versleten. De Marthe van Rijswijck Foundation
maakt het
mogelijk
om
36
stoelen te
laten
maken.

Speciaal voor wezen

Het Burgerweeshuis Zutphen
heeft bijgedragen aan een uitje
speciaal voor de weeskinderen
van het centrum. Zij zijn een
weekend naar Hwange National
Park en Victoria Falls geweest.
De meeste kinderen hadden de
watervallen nog nooit gezien.
Ze hebben ontzettend genoten
van de belevenissen, de gezelligheid, de aandacht en het relatief luxe eten. It was on Friday
that I was told I was going to
Victoria Falls. I felt so happy that I
cried tears of joy. I started washing,
ironing and packing my clothes.”
(Laiza). “I couldn’t sleep the night
before we left because I was so
desperate to see the place everyone was
talking about.” (Nkosi). “On
Monday we went to see the Falls and
we saw the smoke that thunders (de
Victoria Falls) and David Livingstone. We went around the falls until
we came to a place where there was a
rainbow. After seeing God’s creation
we
went
back
to the
bus.”
(Tale
nt)
WAAROM DONEERT U?
Marielle Baaij: “Bij een goed
doel is het voor mij belangrijk
dat de doelgroep kinderen zijn,
dat de stichting nauw betrokken
is bij het doel en dat er niets aan
de strijkstok blijft hangen. JKZ
voldoet hieraan dus ik steun ze
van ganser harte!”

SPONSORSLOOP
De opbrengst van de sponsorloop van de Van Asch van
Wijckschool was voor twee
projecten, waaronder het KGVI
centrum van JKZ. Docent
Grace Bolle: “De kinderen kregen
informatie over het KGVI centrum
en ze probeerden hoe het is als je geen
benen hebt en wel wil voetballen. De
kinderen voelen zich erg betrokken
bij de kinderen in het centrum. Het
zoeken van sponsors ging super! Het
resultaat voor JKZ was, samen met
het zendingsgeld 3.575,24 euro. We
kijken terug op een gezellige middag!”

SITUATIE ZIMBABWE
Zoals u vast gemerkt heeft,
Zimbabwe is weer veel in het
nieuws. En niet voor niets. De
situatie in het land gaat hard
achteruit. De inflatie wordt nog
altijd hoger, producten schaarser, vervoer duurder en salarissen minder waard. De onrust
op het platteland zorgt voor
angstige verhalen van personeelsleden van het KGVI centrum. Docenten staken al maanden, en salarissen wegen toch
niet op tegen de hoge reiskosten. Mensen worden meer
en meer moedeloos, en daar
lijdt ook het centrum onder.
Zoals de directeur van KGVI
zegt: we hebben ook dit nieuwe
trimester weer iets nodig om naar uit
te kijken, want van alle moeite die we
elke dag moeten vechten voor elk
klein stapje vooruit te komen raken
we alleen maar depressief. De
directeur heeft daarom naast de
financiering van lopende kosten
een aantal voorstellen aan JKZ
gedaan voor projecten. Voor
meer informatie:
info@jabulanikids.nl.
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