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Voorwoord 
 

 
 
Dit is het tweede jaarverslag van de stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de 
activiteiten van het jaar 2010. Voor een overzicht van de historie van onze stichting 
verwijzen we naar het jaarverslag van 2009. Het voornaamste doel van het 
jaarverslag is het informeren van onze donateurs en andere belangstellenden over 
de behaalde resultaten. Wij streven daarbij  naar een zo groot mogelijke 
transparantie.  
 
Het jaar 2010 stond vooral in het teken van de samenwerking met onze 
“zusterorganisatie” SOZ (Stichting Onderwijsprojecten Zambia). Er is een 
bemoedigend begin gemaakt met het PIVOT-project1: de bouw van een vakschool 
met theorie en praktijklokalen in Kalwala‟s Village. Aan het einde van het jaar zijn de 
theorielokalen gereed gekomen en vanaf januari 2011 zal er een professionele 
cursus voor twintig metselaars van start gaan. Ook onze eigen bouwactiviteiten 
konden gelukkig doorgang vinden. Na het overlijden van onze aannemer, mr 
Clement Chomba, is Irene Kangwa Kalwala bereid gevonden de bouwactiviteiten te 
coördineren. Er kwamen weer enkele docentenhuizen bij; de ruimte van de 
graanmolen is uitgebreid, het pomphuis is verplaatst, de sanitaire voorzieningen zijn 

                                                           
1
 PIVOT-project: PiVoT staat voor Pilot for Vocational Training: proefproject voor 

beroepsopleiding. In het PiVoT- project wordt een school voor lager beroepsonderwijs in 
plattelandsgebieden gerealiseerd met daarbij als een belangrijk aandachtspunt de 
kopieerbaarheid van het concept naar andere plaatsen. 
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uitgebreid en de watertank heeft een nieuwe fundering gekregen. Ondertussen is er 
ook een officieel bericht van Chief Nkula ontvangen waarin hij stelt dat de grond 
waarop alle Joy-of-a-Toy-gebouwen staan niet door anderen geclaimd mag worden.  
De school blijft zich uitbreiden en er zijn plannen om een middelbare school te 
starten. Samen met de vakschool kan er op die manier onderwijs geboden worden 
aan alle kinderen tot aan hun zeventiende. De school is aangewezen door de 
regering als examencentrum met een regionale functie.  
 
 

 
 
Tot slot doet het ons deugd te melden dat het met de weeskinderen goed gaat. Ze 
ontwikkelen zich snel en zijn allemaal gezond. Ook dit jaar zijn ze bezocht door een 
aantal vrijwilligers. We zijn alle donateurs dankbaar dat we er in 2010 voor hebben 
kunnen zorgen dat de weeskinderen zich thuis voelden in het weeshuis in Kalwala.  
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Doelstellingen 
 
De stichting is vooral actief in Kalwala‟s Village en omstreken in Chinsali District, 
Northern Province, Zambia. We stellen ons ten doel om de allerarmsten in Zambia te 
helpen door ons te richten op de primaire levensbehoeften zoals eten en onderdak 
voor weeskinderen (Mary Milimo Orphanage), onderwijs (de Hoge Basic School en 
de Nursery) en gezondheidszorg (de Janarie Clinic). Daarnaast wil de stichting ook 
de zelfredzaamheid van de mensen in deze streek bevorderen door het stimuleren 
van economische activiteiten. In Zambia leeft nog 80 procent van de mensen onder 
de armoedegrens. De Northern Province behoort tot de armste gebieden van Zambia 
en is in de jaren 80 en 90 zeer hard getroffen door de AIDS-epidemie. 
 

 
 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

- het verstrekken van gelden voor de bouw van voornoemde instellingen; 
- het garanderen van financiële ondersteuning voor de in het weeshuis 

gevestigde wezen; 
- het verstrekken van gelden voor ondersteuning van werknemers van 

voornoemde instellingen in Kalwala's Village; 
- het genereren van aandacht voor de stichting en haar doelstellingen in 

Zambia en elders en met name in Nederland; 
- het informeren en beïnvloeden van de publieke opinie.  
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Organisatie van de stichting 
 
- In Nederland 
 
 
Het stichtingsbestuur is in 2010 niet van samenstelling veranderd:  
- Arie van Kooten voorzitter 
- Luuk Gloudemans secretaris 
- Ger Limpens  penningmeester 
- Hans Jongerius  lid 
 
Beschermvrouwe en erelid: Oma Roelevink. 
 

 
 

Oma Roelevink overlegt met de vrouw van de voorzitter. 
 
Het bestuur vergadert 4 keer per jaar om belangrijke beslissingen te nemen. Bij 
spoedgevallen consulteert de voorzitter de andere leden per mail en/of telefoon. 

De volledige statuten zijn te vinden op de website: www.joyofatoy.nl.  
De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24446906 
 
In 2010 zijn de 4 bestuursvergaderingen gehouden op 20/03/2010; 09/07/2010; 
19/09/2010 en 28/11/2010. 
 
De voorzitter van de stichting heeft samen met de voorzitter van SOZ (Chris 
Hendriks) het project in Zambia twee keer in 2010 bezocht: in februari om het PIVOT-
project op te starten en in december om een aantal zaken te coördineren. 
  

http://www.joyofatoy.nl/
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- In Zambia 
 
Joy of a Toy heeft een zusterstichting in Zambia: Kalwala Community Centre. Zij 
heeft dezelfde doelstelling als Joy of a Toy en is verantwoordelijk voor de projecten 
ter plaatse. De stichting is geregistreerd bij de Zambiaanse overheid als 
verantwoordelijke instantie voor het weeshuis en wordt aangestuurd door een 
dagelijks comité van drie leden: 
 
Febbie Ngandu: penningmeester (treasurer) 
Duncan Mulenga: supervisor 
Kangwa Kalwala: secretaris (secretary) 
 
Laatstgenoemde heeft in de loop van het jaar de functie overgenomen van Boniface 
Makonde. 
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- Externe contacten 
 
- Website en nieuwsbrieven.  
De website vervult een informatieve functie. Uit veel reacties blijkt dat de website in 
een behoefte voorziet. Helaas is er in 2010 maar één (dubbeldikke) nieuwsbrief 
verschenen. In het vervolg zullen we proberen onze donateurs vaker op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen.  
 
 
- SOZ 
Zoals gezegd zijn er veel directe contacten met SOZ. Op allerlei gebied wordt er 
samengewerkt. Ook ondernemen we samen actie naar de diverse ministeries in 
Zambia om de projecten ingebed te krijgen in de bestaande structuren van de 
Zambiaanse overheid. Dit waarborgt naar onze mening het best de duurzaamheid 
van onze initiatieven.  
 

 
 

J.A. de Vries van de Rotary Club Brielle opent de nieuwe keuken in Kalwala 
 

- De Rotary Club Brielle 
In maart 2010 is er een delegatie van drie leden van de Rotary Club Brielle naar 
Kalwala gereisd om met eigen ogen te aanschouwen wat er met het sponsorgeld 
allemaal gebouwd is. Men was uitermate tevreden met het eindresultaat en er is 
toegezegd het restbedrag van 18000 euro ook te besteden aan diverse projecten in 
Kalwala.  
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Activiteiten en resultaten in 2010 
 
- Weeskinderen 
 
Alle weeskinderen zijn gezond en worden goed gevoed en verzorgd door Febbie en 
Charity. Op school doen ze hun best met wisselend resultaat. Eén van de 
hoogtepunten in 2010 was ongetwijfeld het uitstapje naar Shiwa Ngandu dat door de 
vrijwilligers Richard en Marieke was georganiseerd. Ook genieten de kinderen van 
het feit dat ze nu eindelijk wat meer ruimte hebben door de bouw van grotere 
slaapzalen. De volgende wens is een sanitaire voorziening. 
 
 

 
 

Op bezoek bij Shiwa Ngandu (The Africa House) 
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- Educatie 
 
De nieuwe headmaster Lackson Kwangu maakt een uitstekende indruk. Hij 
coördineert ook de activiteiten voor het PIVOT-project. De mensen in de omgeving 
zijn enthousiast over de kwaliteit van zijn managementcapaciteiten. Hij weet de 
mensen aan te sporen tot het helpen bij de bouw van toiletten en andere 
voorzieningen. Hij zorgt er ook voor dat het schoolmeubilair lokaal gemaakt wordt. 
Kortom: positieve ontwikkelingen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe kleuterschool functioneert ook goed door de inzet van Jonas Mwaba. De 
kleuterschool zal voorlopig onder de volledige verantwoordelijkheid van Joy of a Toy 
blijven vallen, omdat het Zambiaanse Ministerie van Onderwijs geen leerplicht oplegt 
aan de kleintjes. 
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- Gezondheidzorg en sanitatie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de kliniek 
 
De kliniek heeft optimaal geprofiteerd van de aanschaf van een nieuwe waterpomp. 
Zowel binnen als buiten is er een aantal kranen aangelegd en zodoende is de 
hygiëne in de kliniek sterk verbeterd. Ook wordt de kliniek steeds meer betrokken bij 
de taken van het Ministry of Health. Zo vindt er een groot aantal bevallingen in de 
kliniek plaats, omdat de regering de mensen sterk aanraadt niet meer thuis te 
bevallen. Ook is het team actief tijdens inentingscampagnes en 
voorlichtingsactiviteiten. Door de grote toeloop van patiënten is het een hele klus om 
een efficiënte patiëntenadministratie te voeren. Wellicht dat we in de toekomst de 
administratie kunnen automatiseren. 
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- Economische activiteiten 
 
De graanmolen heeft goed gefunctioneerd. De vloer van het gebouw is verstevigd en 
het gebouw zelf is uitgebreid. Wel is er een meningsverschil met het 
elektriciteitsbedrijf ontstaan. Hoewel men ons afgesloten had in 2009, heeft men wel 
alle rekeningen door laten lopen. Na interventie van de voorzitter van de stichting is 
er een bevredigende schikking getroffen tussen beide partijen. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beheerder van de grinding mill met zijn nieuwe bril, gekregen van de vrouw van 
de voorzitter. 
 
De kippenfarm heeft een bescheiden winst opgeleverd. De kippen zijn nu uitgelegd. 
Besloten is om een deel van de kippen te verkopen en de overige te gebruiken om 
de weeskinderen te voeden. Kippen houden op deze schaal lijkt vooralsnog niet heel 
rendabel. Overwogen wordt om in plaats daarvan geiten te gaan houden. 
  



Joy of a Toy jaarverslag 2010 pagina 12 
 

- Infrastructuur 
 
Ook in het jaar 2010 is er weer een aantal bouwprojecten afgerond. De kosten 
daarvan zijn in het financiële overzicht opgenomen. Daarnaast hebben we als 
stichting ook geassisteerd bij het tot stand komen van de gebouwen voor de 
beroepsopleiding.  
 
Een overzicht van de bouwactiviteiten in 2010: 
 
- met geld van de ambassade zijn er alvast drie docentenhuizen gebouwd; 
- het gebouw voor de grinding mill is uitgebreid en gerepareerd; 
- de watertank heeft een grote betonnen fundering gekregen; 
- het pomphuis is dichter bij de rivier geplaatst; 
- er zijn verschillende toiletten gebouwd; 
- er zijn betere pijpleidingen aangelegd. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kalwala Trades School 
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- Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2010 
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Financiën 
 
- Fondsenwerving 
 
Er zijn gelukkig veel mensen die maandelijks een bedrag doneren. Dat is goed voor 
de planning van onze activiteiten. Veel donateurs hebben van ons gehoord via 
„mond-tot-mondreclame‟ of via lezingen en/of vieringen. Voor de grotere 
bouwactiviteiten proberen we organisaties te benaderen (zoals de Rotary Club 
Brielle). Voor het bouwen van lerarenhuizen heeft de voorzitter van de stichting 
namens het Zambiaanse comité subsidie aangevraagd en gekregen bij de 
Nederlandse ambassade in Lusaka in het kader van het subsidieprogramma Kleine 
Ambassade Projecten. 

 
- Donoren  

 
In 2010 zijn er 95 donoren. Velen daarvan doneren maandelijks een vast bedrag. 
Anderen maken een minder aantal keren een bedrag over naar de rekening van Joy 
of a Toy. De meeste van deze donoren (86 om precies te zijn) zijn particulieren. We 
danken deze mensen voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. En dat geldt 
natuurlijk ook voor de organisaties waarvan we in 2010 donaties ontvangen. Er zijn 
enkele (9) niet-particuliere instanties waarvan we in 2010 geld ontvangen,  
 
- Financiële verslaglegging 

 
Op de volgende pagina‟s zijn zowel de financiële verslaglegging van de Stichting Joy 
of a Toy als de financiële verslaglegging van de organisaties in Zambia die met en 
voor Joy of a Toy in Zambia aan de slag zijn, opgenomen, de zogeheten 
Zambiaanse counterparts. In met name het overzicht van deze Zambiaanse 
counterparts is terug te vinden op welke manier het geld ter plekke besteed is.   
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- Financieel verslag 2010 Stichting Joy of a Toy 
 

 

Balans 2010 Stichting Joy of a Toy 
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Baten/lasten 2010 Stichting Joy of a Toy 
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- Financieel verslag 2010 Zambiaanse counterparts 
 

Balans 2010 Zambiaanse counterparts 
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Baten/lasten 2010 Zambiaanse counterparts 
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Toekomstige projecten 
 

- het opzetten van economische activiteiten voor de lokale bevolking; 
- het uitbreiden van de Kalwala‟s Trades School met meerdere richtingen;  
- het bouwen van een secondary school; 
- het verbeteren van het watersysteem; 
- het nog verder verbeteren van de woonomstandigheden van de weeskinderen; 
- het bouwen van meer (eenvoudige) woningen voor de leerkrachten. 
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Uitdagingen 
 

- scholing van de leden van het Zambiaanse comité zodat het management 
efficiënter gevoerd kan worden; 

- een nog efficiëntere inzet van vrijwilligers;  
- samenwerking met de ministeries: het is al vaker gebleken dat de verschillende 

ministeries in Zambia moeite hebben om in te schatten wat onze organisatie kan 
betekenen. Soms zijn de verwachtingen te hoog omdat men in de veronderstelling 
verkeert dat wij als organisatie te vergelijken zijn met Cordaid, Memisa, en 
dergelijke. Onze financiële middelen zijn vanzelfsprekend veel beperkter en 
daarom is het des te meer van belang dat elke euro zo nuttig mogelijk besteed 
wordt;  

- vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. De komst van een 
beroepsopleiding zou hier een grote bijdrage aan kunnen leveren. We zullen 
vooral proberen in te zetten op het behoud van de geschoolde mensen voor de 
streek;   

- vervoer van gedoneerde goederen naar Zambia. Ondanks herhaalde 
toezeggingen van de Zambiaanse overheid om haar beleid te heroverwegen is de 
situatie nog steeds onveranderd. Behalve een klein aantal christelijke organisaties 
hebben de overige particuliere initiatieven geen mogelijkheid om 
belastingvrijstelling voor gedoneerde goederen te krijgen. We blijven verder 
proberen om een Nederlands transportbedrijf te vinden dat (een gedeelte van) 
eventuele transport- en invoerkosten wil bekostigen. 
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Dankwoord 
 

Mede namens alle weeskinderen in ons weeshuis willen we iedereen bedanken voor 
de gulle giften. Maar vooral ook voor de gevoelens van medeleven. Het doet de 
mensen uit Zambia zo goed dat ze niet door iedereen vergeten worden. Dat ze 
weten dat er ook mensen zijn die hen nog niet afgeschreven hebben. Dat geeft hun 
kracht en hoop. Bedankt! 

 


