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Leonard Roggeveenstraat 49 

6708 SL Wageningen 

tel 0317 – 41 26 26 

hetzambiaansekind@planet.nl 

www.langlevehetzambiaansekind.nl 

IBAN NL25 RABO  039 70 72 694 

KvK 09141565 

Jaarverslag 2017 
Inleiding 

Ook in 2017 konden wij door de donaties van ons stabiele doneursnetwerk doorgaan met 

het financieren van Antonella’s transit huis in Chinsali en het scholingsproject in Isoka. Ook is 

een project in Kabwe gefinancierd. De steun aan het transit home in Ndola is na een 

afbouwperiode van 3 jaar in 2017 beëindigd. De website, facebooksite en Nieuwsbrieven 

zorgden voor de benodigde publiciteit.  

 

 
Kinderen die deelgenomen hebben aan de scholing in Isoka en nu naar reguliere scholen kunnen.  
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Gefinancierde projecten 

De Stichting financierde in 2017 vier projecten in Zambia. 

1. De financiering van de lopende kosten van het transit home in Ndola is afgebouwd.  De 

afbouwfase werd in 2014 ingezet en is in juni 2017 voltooid. In september kregen we een 

berichtje dat donoren uit Australië de financiering van het transit home waarschijnlijk 

voort gaat zetten. 

2. De financiering van de lopende kosten van het transit home in Chinsali  is op gelijke voet 

voortgezet. Eind 2017 zitten er 15 kinderen in het huis, 8 meisjes en 7 jongens.  

Dit zijn Teresa, Kafula, Silvia, Maggie, Pascalina, Perpetua, Hellen, Phalesy, Sampa, 

Promise, Henry, Gregory, Josphat, Moses en Elias. In 2017 zijn vier nieuwe kinderen 

opgenomen; 5 kinderen zijn teruggeplaatst bij hun familie; één baby is overleden. Er is 

een goede samenwerking met het lokale ziekenhuis, een fysiotherapeut en een 

voedingskundige.  

3. In Isoka is het project voortgezet waarbij onderwijs wordt gegeven aan straatkinderen en 

kinderen die uit het reguliere schoolsysteem zijn gevallen. De donatie wordt gebruikt 

voor leermaterialen voor de leraren en de leerlingen, twee keer een set kleren en zeep, 

en een kerstmaaltijd voor de leerlingen en een vergoeding voor de leraren. Kinderen die 

doorstromen naar de reguliere overheidsscholen worden geholpen met de noodzakelijke 

schoolbenodigdheden en schooluniformen. 

In 2017 namen 80 kinderen, waarvan 43 meisjes en 37 jongens, deel aan het 

lesprogramma. De kinderen krijgen vijf ochtenden in de week een lesprogramma. Van 

deze kinderen konden bij het einde van het jaar 21 (11 jongens en 10 meisjes) voldoende 

lezen, schrijven en rekenen om in het reguliere onderwijs in te stromen in 2018. Elk jaar 

stromen er kinderen door naar het reguliere onderwijs. Daar kunnen ze echter alleen 

verder als ze financiële hulp krijgen bij het kopen van schoolbenodigdheden en uniform 

en de middelbare scholieren ook met het betalen van het schoolgeld. Het project heeft 

steeds meer geld nodig om dit te kunnen bekostigen. Daarom hebben we besloten om 

onze financiële steun aan Isoka te verhogen van € 3.000,- in 2017 naar € 3.750,- in 2018.  

4. In Kabwe zijn met de opbrengst van een speciale actie van de Oecumenische 

Liturgiegroep in Eersel meubilair en schoolspullen gekocht voor diverse schooltjes. Er zijn 

25 schoolbankjes gekocht, drie radio’s die op zonne-energie werken, tekstboeken met 

plaatjes en simpele woorden in het Engels en Bemba en voor een school voor moeilijk 
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lerende kinderen ook krijtjes, 

speelgoed en bouwspellen. Een 

klein bedrag werd gereserveerd 

voor een fonds voor 6 moeders van 

kinderen met een ernstige handicap. 

zij kunnen hiermee kleine inkomen 

genererende activiteiten opzetten. 

 

 

Fondswerving activiteiten 

- Het netwerk van individuele donateurs is vrij stabiel en de belangrijkste bron van 

inkomsten. Er is een vrij stabiel aantal donateurs dat maandelijks, per kwartaal of per 

jaar een donatie overmaakt. Eind 2017 waren er 46 vaste donateurs, die samen ongeveer 

€ 9.500, per jaar bij elkaar brengen. Een aantal donateurs geeft incidenteel een donatie. 

Eén donateur heeft zich voor onbepaalde tijd vastgelegd voor een donatie van € 1000,- 

per jaar, hierbij gebruikmakend van de fiscale voordelen die de overheid hiertegenover 

stelt. 

 

Publiciteit en promotiemateriaal 

- Op de website (www.langlevehetzambiaansekin.nl) wordt regelmatig een kind in het 

weeshuis geprofileerd, de Nieuwsbrieven worden geplaatst, actuele ontwikkelingen 

worden vermeld. In 2017 zijn er ook een paar korte filmpjes van de kinderen in Chinsali 

en Kabwe op de website gezet. De hosting van de website gebeurt door Site4U. De 

hosting is een donatie van Site4U aan de stichting. De stichting betaalt slechts voor het 

domein. 

- Er zijn drie Nieuwsbrieven verstuurd naar donateurs (april, oktober en december). De 

Nieuwsbrief gaat naar 83 e-mailadressen en 59 postadressen. De meeste lezers van de 

Nieuwsbrief zijn donateurs. 

- Op de facebookpagina worden regelmatig berichten geplaatst.  

- Er is een nieuwe flyer ontworpen. Hieraan heeft het transit home in Chinsali 

meegeholpen door met de kinderen verfhandafdrukken te maken.  

 

http://www.langlevehetzambiaansekin.nl/
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Contacten met Zambia 

- Vanuit Ndola is alleen een nog overzicht van de boekhouding over 2016 ontvangen. Over 

2017 zijn geen verslagen ontvangen. Het moeizame contact met Ndola was één van de 

redenen om de steun af te bouwen. 

- Het contact met Chinsali gaat redelijk goed. Soms zijn er problemen met de 

internetverbinding. Er worden echter regelmatig berichtjes, foto’s en soms een filmpje 

per WhatsApp gestuurd. De verslagen over de kinderen en verantwoording over de 

financiën komen per e-mail. 

- De contacten met Isoka verlopen goed. Er is tijdig een verslag over de activiteiten van 

2017 gekomen inclusief foto’s.  

- Het contact met Kabwe verloopt goed via e-mail en WhatsApp.  

 

Bestuursvergadering 

- De bestuursvergadering vond plaats op 12 mei 2017 in Wageningen. Tijdens deze 

vergadering is ook het beleidsplan goedgekeurd. 

 

 

Marleen Kramer  

Voorzitter 
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Toelichting bij financieel verslag (2017) 

 
In 2017 is € 16.565,47 aan inkomsten binnen gekomen. In 2016 was dit € 12.535,98. De 

rente over 2017 is, ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag, nog niet bekend. Deze 

rente wordt als inkomsten voor 2018 geboekt.  

 

Het totaal aantal donaties is t.o.v. 2016 vrijwel gelijk gebleven van 417 naar 413 stortingen.  

Bijzondere stortingen en/of die een bedrag van € 1.000, - of meer in 1 keer 

vertegenwoordigen: 

□ De ING heeft uit haar Goede Doelenfonds in 2015 een donatie van € 18.000 

gestort. Dit geld is speciaal bedoeld voor het weeshuis in Chinsali en wordt in 

3 jaar, d.mv. gespreide betalingen, ter beschikking gesteld aan dit weeshuis. 

Dit project is door middel van een stemronde onder ING personeel 

uitgekozen voor een donatie uit het fonds. In 2017 is dan ook weer € 6.000,- 

aan het weeshuis in Chinsali overgemaakt. Met grote dank aan het ING Goede 

Doelenfonds. 

□ Via een notariële vastlegging voor meerdere jaren (onbeperkte aftrek van 

belastingen) heeft één van onze trouwe donateurs zich voor meerdere jaren 

vastgelegd. Dus dit jaar wederom € 1.000, - overgemaakt 

□ Eén donateur maakt jaarlijks een donatie over dat gelijk is aan het fiscaal 

vrijgesteld bedrag dat aan een kind geschonken mag worden.  

□ Verdere speciale donaties zijn binnen gekomen uit een collecte en een 

jaarlijkse storting van een sponsor (bedrijf) 

 

De onvermijdelijke bankkosten zijn gelijk gebleven per overmaking. De Rabobank 

Wageningen neemt alle verdere vaste bankkosten voor haar rekening. Alleen de directe 

transactiekosten worden in rekening gebracht. Het totaal van deze transactiekosten was in 

2017 € 75,- 

 

De drukkosten ( plus postzegels) van de nieuwsbrief zijn € 401,55 (inclusief verzendkosten) 

in 2017. Samen met de bankkosten (€ 75,- ) en de overige kosten, lidmaatschap Werkgroep 

Zambia als hosting site (€ 24,52; grootste gedeelte wordt gesponsord door Site4U) zijn de 

totale overheadkosten € 501,07. De rest is volledig ten goede gekomen aan de doelgroep 

van de stichting.  

 

Het weeshuis in Ndola heeft € 4.210, - aan donaties ontvangen via onze stichting Het 

weeshuis in Chinsali heeft € 7.500, - aan donaties gehad. Het straatkinderenproject in Isoka 

heeft € 3.000, - ontvangen. € 1.250,- is betaald aan de scholen in Kabwe voor de aanschaf 

van schoolbanken en andere benodigdheden. 
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In 2017 heeft een betaling plaatsgevonden van € 2.460,- aan het weeshuis in Ndola 

geoormerkt voor de betaling van de terminal benefits. Het bestuur heeft deze beslissing tot 

betaling reeds in 2016 genomen, maar de betaling heeft in 2017 plaatsgevonden.  

 

De reserves zijn in 2017 licht toegenomen met € 177,53  

 

De reserves blijven daarmee ruim voldoende om de jaarlijkse operationele kosten, die zijn 

toegezegd aan Isoka en Chinsali, te kunnen dragen. Het bestuur heeft ook in 2017 weer de 

nodige inspanningen verricht en hebben hiermee ook weer (mede) geholpen om 2017  tot 

een succesvol jaar te maken voor de stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind. Heel veel 

dank gaat uit naar deze bestuursleden die niet alleen hun tijd beleidsmatig besteden maar 

ook daadwerkelijk actief zijn in het beheer van de website (René Klinkenberg), kascontroles 

(Paul Schep), inwinnen van donaties (alle bestuursleden) en vooral inbreng van creatieve 

ideeën. Behalve dat onze vergaderingen altijd erg gezellig zijn, is de inbreng van de 

bestuursleden van onschatbare waarde. Wij (Marleen en Hans), als dagelijks bestuur, krijgen 

hier steeds weer de nodige inspiratie van. 

 

Maar de grootste dank gaat uit naar onze donateurs. Jullie allen maken het mogelijk dat 

onze stichting haar projecten kan financieren. Jullie gelden komen ten goede aan kinderen in 

Zambia die het echt nodig hebben. Super!! 

 

De kascontrole door Paul Schep over het jaar 2017 is uitgevoegd op 1 april 2018. De 

boekhouding over het boekjaar 2017 is door hem goedgekeurd.  Bij deze wordt Paul Schep 

hartelijk bedankt voor zijn steeds terugkerende inspanning. 

 

Hans Konig; Penningmeester 
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Financiële verantwoording Stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind over 2017
Balans per 31-12-2017

ACTIVA PASSIVA

LIQUIDE MIDDELEN EIGEN VERMOGEN

Rabo RC 39.70.72.694 7.078,24€                   

Rabo spaar rek. 12.64.166.354 36.139,72€                 

Totaal liquide middelen 43.217,96€    Vermogen per 31-12-2004 2.454,71€      

Mutatie 2005 (positief saldo) 11.365,38€    

Mutatie 2006 (positief saldo) 11.607,01€    

Mutatie 2007 (positief saldo) 11.975,89€    

Mutatie 2008 (positief saldo) 10.119,23€    

Mutatie 2009 (negatief saldo) 10.968,25-€    

Mutatie 2010 (positief saldo) 5.487,67€      

Mutatie 2011 (negatief saldo) 6.144,72-€      

Mutatie 2012 (positief saldo) 262,68€         

Mutatie 2013 (positief saldo) 1.399,33€      

Mutatie 2014 (negatief saldo) 7.085,18-€      

Mutatie 2015 (positief saldo) 17.003,70€    

Mutatie 2016 (negatief saldo 4.437,04-€      

Mutatie 2017 (saldo positief) 177,55€         

 

43.217,96€    43.217,96€    

EXPLOITATIEREKENING 2017

LASTEN BATEN

Storting weeshuis Ndola 4.210,00€                   

Storting weeshuis Chinsali 7.500,00€                   Inkomsten donaties 16.565,47€    

Storting schoolgeld (divers) -€                           

Isoka Straatkinderen 3.000,00€                   rente over 2016 73,15€          

Kabwe Gemeenschapshal/school 1.250,00€                   

overige kosten 24,52€                       

Bankkosten 75,00€                       

drukkosten 401,55€                     

totale kosten 16.461,07€                 

Toename/afname reserve 177,55€                     Totale opbrengst 16.638,62€    

16.638,62€                  


