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Jaarverslag 2019

Amalia met kinderen en leraren van het schooltje in Kabwe

Inleiding
In 2019 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. Chinsali kreeg een extra
donatie voor de aanschaf van schoolbanken en noodzakelijke reparaties aan de klaslokalen . Ook
Amalia in Kabwe konden we weer een bedrag geven voor haar projecten met kwetsbare kinderen.
De website, facebooksite en Nieuwsbrieven zorgden voor de benodigde publiciteit.

Gefinancierde projecten
De Stichting financierde in 2019 drie projecten in Zambia.
1. De financiering van de lopende kosten van het transit home in Chinsali is op gelijke voet
voortgezet. Eind 2018 zaten er 8 kinderen in het huis. In 2019 zijn 3 kinderen teruggeplaatst bij
hun familie en zijn er 8 kinderen opgenomen. Eind 2019 verblijven dus 13 kinderen in het huis.
Dit zijn Silvia, Henry, Josphat, Theresa, Moses, Favour, Astridah, Frederick, Augustine, Hellen,
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Mary, Mapalo en Shephard. Er is een goede samenwerking met het lokale ziekenhuis, een
fysiotherapeut en een voedingskundige.
2. 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 twee leraren. De kinderen die
doorstromen naar de reguliere overheidsscholen worden geholpen met de noodzakelijke
schoolbenodigdheden en schooluniformen.
Begin 2019 zijn 22 kinderen naar de reguliere openbare school doorgestroomd, nadat ze eind
2018 hadden laten zien dat ze voldoende konden lezen en schrijven. Deze kinderen werden in
2019 geholpen met schoolbenodigdheden, schooluniform en schoenen.
In 2019 begonnen 65 kinderen (38 meisjes en 27 jongens), aan het lesprogramma van het
project. De kinderen krijgen vijf ochtenden in de week een lesprogramma. Van deze kinderen
konden aan het einde van het jaar 20 (8 jongens en 12 meisjes) voldoende lezen, schrijven en
rekenen om in het reguliere onderwijs in te stromen in 2020.
Er is steeds meer geld nodig voor de kinderen die doorstromen naar het reguliere onderwijs.
Vooral kinderen die op de middelbare school zitten, moeten veel schoolgeld betalen. Om één
kind een jaar onderwijs te laten krijgen op de middelbare school is ongeveer 200 euro nodig.
In 2019 ondersteunde het project 16 kinderen op de middelbare school. Vier kinderen op de
middelbare school worden via onze stichting rechtstreeks gefinancierd door twee donateurs van
onze stichting. Een aantal andere van deze kinderen op de middelbare school wordt gefinancierd
uit het algemene bedrag dat onze stichting aan het project geeft. Ook wordt een aantal kinderen
gefinancierd door donateur uit Duitsland.
De Oecumenische Liturgiegroep De Kempen haalde met een Vastenproject geld op waarmee
nieuwe schoolbanken aangeschaft konden worden. Dat was hoognodig. Ook werden er voor
beide klaslokalen een tafel en stoel voor de leraar aangeschaft en werden noodzakelijke
reparaties verricht. Leerlingen en leraren waren hiermee erg blij. Als leerlingen en leraren zich
comfortabel voelen, kunnen ze zich beter op de lessen concentreren.
3. De projecten van Amalia in Kabwe zijn in 2019 gesteund met een bedrag van € 1500.- (Dit bedrag
is betaald en verwerkt in het boekjaar 2018). Dit geld is gebruikt om twee
gemeenschapsschooltjes te verven en op te knappen, bij één schooltje een extra klaslokaal te
bouwen en hulp te geven aan gehandicapte kinderen.

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. 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. Drie andere donateurs maken ook gebruik
van het vastleggen van hun gift voor verschillende bedragen. Eén van deze donateurs heeft vijf
jaar lang 700 euro per jaar geoormerkt voor financiering van de middelbare schoolopleiding van
drie kinderen in Isoka.
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-

Zondag 10 maart hebben Marleen en Hans tijdens de viering van de Oecumenische Liturgiegroep
de Kempen in Eersel informatie gegeven over het scholingsproject in Isoka . Deze Liturgiegroep
had een project voor nieuwe schoolbanken in Isoka gekozen als goed doel voor de opbrengst van
de collecten tijdens de Vastentijd.

Publiciteit en promotiemateriaal
-

-

-

Op de website (www.langlevehetzambiaansekind.nl) wordt regelmatig een kind in het weeshuis
geprofileerd, de Nieuwsbrieven worden geplaatst, actuele ontwikkelingen worden vermeld. 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, augustus en december). De
Nieuwsbrief gaat naar 95 e-mailadressen en 51 postadressen. De meeste lezers van de
Nieuwsbrief zijn donateurs.
Op de facebookpagina worden regelmatig berichten geplaatst.
Tijdens het bezoek aan Eersel zijn flyers uitgedeeld.

Contacten met Zambia
-

-

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 2019
gekomen inclusief foto’s. Soms komen er tussentijdse berichten en foto’s per WhatsApp.
Het contact met Kabwe verloopt goed via e-mail en WhatsApp.

Bestuursvergadering
-

De bestuursvergadering vond plaats op 10 mei 2019 bij René in Velserbroek. Tijdens deze
vergadering is ook het beleidsplan 2019 goedgekeurd.

Marleen Kramer
Voorzitter
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Toelichting bij financieel verslag (2019)
In 2019 is € 28.348,18 aan inkomsten (donaties) binnen gekomen. In 2018 was dit
€16.283,85. De rente over 2019 is €3,61
Het totaal aantal donaties in 2019 is t.o.v. 2018 met 430 stortingen nagenoeg gelijk gebleven
aan 2018.
Bijzondere stortingen en/of die een bedrag van € 1.000, - of meer in 1 keer
vertegenwoordigen:
□ Via een notariële vastlegging voor meerdere jaren (onbeperkte aftrek van
belastingen) hebben nu vier van onze trouwe donateurs zich aangemeld.
□ 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).
□ Een trouwe regelmatige donateur heeft dit jaar 3x€1.000 overgemaakt naast
een maandelijkse storting van €100.
□ De Oecumenische Liturgiegroep De Kempen haalde met een vastenproject €1.350 op
waarmee nieuwe schoolbanken aangeschaft konden worden in Isoka.

□ In december 2018 heeft er een benefiet feest plaatsgevonden ter ere van het
25-jarig huwelijk van Marleen en Hans in zaal De Wilde Wereld in
Wageningen. De gasten werden gevraagd een donatie te doen voor de
stichting i.p.v. cadeaus. Bij elkaar hebben al deze individuele donaties een
groot bedrag opgeleverd waarvan een groot gedeelte ten goede komt aan het
boekjaar 2019 omdat veel donaties in dit boekjaar zijn bijgeschreven. Het is
niet precies aan te geven welk totaal bedrag dit feest heeft opgeleverd.
Contante betalingen zijn ter plaatse in een verzamelbox ingezameld en later
gestort op de bank. Veel bancaire bijschrijvingen hebben plaatsgevonden in
2018 en 2019 en niet altijd met een specifieke verwijzing naar het feest. Wij
danken onze vrienden voor de gezellige avond en de gulle bijdragen.
□ Een familie heeft hun eindejaarsbonus €5.000 gedoneerd. Dit hebben zij nu
tweemaal gedaan. Beide boekingen kwamen in 2019 binnen waardoor de
totale opbrengst t.o.v. de opbrengst in 2018 een vertekend beeld geeft,
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
2019 € 20,De drukkosten (plus postzegels) van de nieuwsbrief zijn € 156,85 (inclusief verzendkosten) in
2019. Samen met de bankkosten (€ 20,- ) en de overige kosten (€ 24,52); (het grootste
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gedeelte van de hostingkosten wordt gesponsord door Site4U) zijn de totale overheadkosten
€ 201,37 (0,7% overhead). De rest is volledig ten goede gekomen aan de doelgroep van de
stichting.
Aan onze twee vaste projecten is in 2019 € 12.300,- gedoneerd.
De reserves zijn in 2019 toegenomen met €15.847,42 tot €54.115,22
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 2019 weer de
nodige inspanningen verricht en hebben hiermee ook weer (mede) geholpen om 2019 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. Dit zijn woorden die in elk jaarverslag weer terug
komen, maar die niet aan slijtage onderhevig zijn. Deze vrienden (medebestuursleden) zijn
van grote waarde voor ons en de Stichting.
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 2019 zal in het voorjaar van 2020 worden
uitgevoerd. Bij deze wordt Paul Schep hartelijk bedankt voor zijn steeds terugkerende
inspanning.
Hans Konig
Penningmeester
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