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Voorwoord 
 
Dit is al weer het zesde jaarverslag van Stichting Joy of a Toy. Het beschrijft de 
activiteiten van het jaar 2014. 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.  
 
In 2014 hebben we bijna al onze voornemens voor het jaar kunnen realiseren. De 
meeste weeskinderen staan nu op de drempel van volwassenheid. Een klein aantal 
heeft in dit jaar hun plek in de maatschappij al gevonden. Een andere groep 
(waaronder Lemmy, Esther en Harriet) heeft een plek gekregen op boarding schools. 
Zij komen in het weekend terug naar het weeshuis. Dat ze het weeshuis echt als een 
“thuis” ervaren, is een groot compliment voor het lokale bestuur in Zambia. Abiston 
Nkweto heeft met succes zijn middelbare-school-examen gehaald en heeft zich zelfs 
weten te kwalificeren voor de universiteit. 
 

 
 
De verwachting is dat binnen niet al te lange tijd alle kinderen een volwaardige plaats 
in de maatschappij in kunnen nemen, zodat wij een nieuwe groep weeskinderen 
kunnen gaan verzorgen. Er is in de regio nog steeds een grote behoefte aan opvang 
van wezen. Ook de Zambiaanse overheid begint zich te realiseren dat deze groep 
extra bescherming verdient en we werken dan ook sinds dit jaar nauw samen met het 
Welfare Office van de overheid. De plaatsing van nieuwe kinderen zal door deze 
overheidsinstantie begeleid gaan worden.  
 
Zoals altijd zijn er ook dit jaar weer verschillende bouwprojecten gestart en/of 
afgerond. Er is begonnen met de renovatie van het weeshuis. Ook zijn er weer twee 
mooie docentenhuisjes gebouwd, waarvan de huuropbrengst aan het project ten 
goede komt. Het restaurant bij de lodges is gereed gekomen en wordt 
multifunctioneel ingezet. Het ziet er echt prachtig uit. En tot slot is ook de 
watervoorziening enorm verbeterd.  
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Het ziekenhuis en de scholen hebben ook dit jaar hun functie uitstekend vervuld. 
Vooral de scholen blijven maar groeien, hetgeen ook nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengt. Er is dit jaar door onze zusterstichting SOZ een lunchproject gestart, om 
ieder schoolgaand kind van een voedzame maaltijd te voorzien. 
 
Er zijn vijf vrijwilligers op bezoek geweest in Kalwala’s Village. Eén van de activiteiten 
die zij ontplooid hebben, is het verbeteren van één van de twee waterputten. Zij 
hebben door middel van lokale fondsenwerving een elektrische pomp voor deze put 
aangeschaft. Het plan is de scholen, het ziekenhuis en het weeshuis hiermee van  
betrouwbare wateraanvoer te verzekeren. 
 

 
Er zijn nog steeds plannen van de overheid om Kalwala’s Village op te nemen binnen 
de gemeentegrens van Chinsali. De ontwikkeling van Chinsali als provinciehoofdstad 
van Muchiga leek even in gevaar te komen toen president Michael Sata overleed. 
Maar zijn opvolger Edgar Lungu is gelukkig ook een voorstander van de ontwikkeling 
van de nieuwe provincie Muchinga. 
 
De donaties in dit jaar waren wederom voldoende om de weeskinderen goed te 
verzorgen. We zijn onze vaste donateurs, allen die een eenmalige gift hebben 
gedaan en de mensen die ons op een andere manier ondersteund hebben, daar 
dankbaar voor. 
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Doelstellingen 
 
De stichting is vooral actief in Kalwala’s Village en omstreken in Chinsali District, 
Muchinga 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 (Kalwala Secondary School, 
de Hoge Basic School en de Nursery) en gezondheidszorg (de Janarie Kliniek). 
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. Muchinga  Province behoort tot de 
armste gebieden van Zambia en is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zeer 
hard getroffen door de aidsepidemie. 
 

 
 
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 2014 niet van samenstelling veranderd:  
- Arie van Kooten voorzitter 
- Luuk Gloudemans secretaris 
- Ger Limpens  penningmeester 
- Hans Jongerius  lid 
 
Beschermvrouwe en erelid: Oma Roelevink 
Adviseur: Kevin van Kooten 

 

 
Het stichtingsbestuur + adviseur, vergezeld door de organisatie van de Smans 
Classic 
 
Het bestuur vergadert vier 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 2014 is op de volgende data vergaderd: 23/03/2014, 06/07/2014 en 19/10/2014. 
De vierde vergadering is doorgeschoven naar begin 2015. 
 
De voorzitter van de stichting heeft het project in Zambia in december 2014 bezocht 
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 doelstellingen als Joy of a Toy en is verantwoordelijk voor de 
projecten ter plaatse. De zusterstichting is geregistreerd bij de Zambiaanse overheid 
als verantwoordelijke instantie voor het weeshuis en wordt aangestuurd door een 
dagelijks bestuur van vier leden: 
 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  
- Arie van Kooten:  director (maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur) 
- Emmanuel Ngandu:  coordinator/treasurer 
- Kangwa Kalwala:  secretary 
- Jonas Mwaba:   member 
- Charity Kalwala: member 
 
 

 
 
Staand v.l.n.r.: PeJo, Chico (general workers), Kangwa, director, director’s vrouw. 
Zittend: Emmanuel. 
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- Externe contacten 
 
- Website en nieuwsbrieven  
Er zijn dit jaar diverse aanpassingen doorgevoerd op de website om de 
toegankelijkheid van het vele beeldmateriaal nog beter te maken. We krijgen veel 
positieve reacties op de website. De Facebookpagina is dit jaar ook goed bezocht. In 
maart 2014 is de achttiende nieuwsbrief verschenen. Helaas is het niet gelukt de 
frequentie van de nieuwsbrieven te verhogen. We merken dat de nieuwsbrief zeer 
gewaardeerd wordt door onder meer onze vaste donateurs. 
 
- School Support and Beyond en SOZ 
Het lunchproject van de stichting School Support and Beyond is voorzichtig van start 
gegaan aan het einde van 2014. Deze stichting is echter niet geheel tevreden over 
de frequentie van het contact met de schoolleiding van de Kalwala Secondary 
School. Aangezien wij als stichting de school reeds geruime tijd overgedragen 
hebben aan de Zambiaanse overheid, dragen wij daar geen verantwoordelijkheid 
meer voor.  
De samenwerking met de stichting SOZ is onverminderd goed. Zij hebben bij de 
Wilde Ganzen een project ingediend om slaapzalen voor de Secondary School te 
bouwen. 
 
- Zambiaanse overheid 
Zoals reeds vermeld, hebben we dit jaar de contacten met het Welfare Office 
geïntensiveerd. De Zambiaanse overheid realiseert zich ondertussen dat men ook 
verplichtingen  heeft ten opzichte van de miljoenen minderbedeelde kinderen in het 
land. Het Welfare Office gaat nauw met ons samenwerken bij het plaatsen en 
begeleiden van nieuwe weeskinderen. Vertegenwoordigers daarvan hebben het 
weeshuis bezocht en waren onder de indruk van het werk dat in de afgelopen jaren 
verzet is. Ook dit jaar is er regelmatig overleg geweest met de Ministeries van 
Onderwijs, Gezondheidszorg en Planning. Vooral het Ministerie van Onderwijs is 
zeer actief betrokken bij ons project en ziet de school graag uitgroeien tot een 
opleidingsinstituut met een belangrijke regionale functie. Ook de contacten met de 
traditionele leiders in het gebied verlopen uiterst positief. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen van het Welfare Office  
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Activiteiten en resultaten in 2013 
 
- Weeskinderen 
 
Ook in 2014 zijn alle weeskinderen gelukkig gezond gebleven. Ze zien er stralend uit. 
Een flink deel van hen is nu, althans voor Zambiaanse begrippen, volwassen. 
Abiston Nkweto heeft zijn middelbare-school-opleiding afgerond en heeft zich 
geplaatst voor de universiteit. Voor iemand van het platteland is dat in Zambia een 
prestatie van formaat. We zijn heel erg trots op hem. Lemmy doet het goed op de 
boarding school in Isoka. En Esther en Harriet bezoeken de boarding school in de 
buurt van Chinsali. Dat is een goede manier om zich voor te bereiden op 
zelfstandigheid. Ook Mutale heeft de stap naar onafhankelijkheid gezet. Zij woont 
nog wel in het dorp. Ook de meeste andere weeskinderen zullen binnen niet al te 
lange tijd diezelfde stap gaan maken. Op dat moment gaan wij nieuwe weeskinderen 
opnemen in het weeshuis, want in de regio is dergelijke opvang nog steeds hard 
nodig. Bij elk bezoek vertellen de kinderen ons dat zij het waarderen wat het 
weeshuis, en daarmee elke donateur, voor hen gedaan heeft. In al die jaren zijn deze 
kinderen een hechte familie gaan vormen. Ze beloven dat ze nog vaak zulten 
terugkeren naar hun “thuis” om elkaar te ondersteunen en te genieten van hun 
verbondenheid.  
 

 
Een hechte familie 
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- Educatie 
 

 
 
Al weer enige tijd geleden heeft het Ministerie van Onderwijs de verantwoordelijkheid 
voor de school overgenomen. Dit betekent niet dat er nu ineens geld in overvloed is 
maar wel dat het Ministerie, naast het betalen van de lerarensalarissen, geld 
beschikbaar stelt om de school stapsgewijs uit te bouwen en aan te passen aan de 
behoefte van de regio. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het recentelijk 

gerealiseerde laboratorium voor het vak Science (natuurkunde, scheikunde en 

biologie). 
 
De overheid gaat ons ook helpen docentenhuizen te bouwen voor het groeiende 
aantal docenten. Het is belangrijk dat de docenten in de omgeving van de school 
wonen. Niet alleen omdat transport vaak een groot probleem is maar ook omdat 
meer van hen een bijdrage zullen leveren aan naschoolse activiteiten zodra ze in de 
buurt van de school wonen. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in de regio. 
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Eerder is al gesproken over het – door  School Support and Beyond gefinancierde –

Schoollunchproject. Doel van dit project is alle leerlingen dagelijks een gezonde 
maaltijd te geven. Zonder deze maaltijd zouden ze de hele dag niets te eten hebben 
omdat de meesten van ver komen. Op de foto de vrijwel afgebouwde keuken. De 
laatste maand van 2014 hebben alle leerlingen dagelijks maïspap als lunch 
gekregen. In 2015 zullen groenten en bonen aan het menu worden toegevoegd.  
 
In 2014 hebben wij een projectaanvraag ingediend bij het Wereldwiskunde Fonds, 
een fonds van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren. De aanvraag is 
goedgekeurd en afgelopen najaar is er een begin gemaakt met de uitvoering 
daarvan. De aanvraag behelst het aanschaffen van divers materiaal dat gebruikt kan 
worden bij het wiskundeonderwijs op de middelbare school in Kalwala. Denk daarbij 
aan leerlingenboeken maar ook aan ondersteunend materiaal  voor docenten.  
 
- Gezondheidzorg 
 
In 2014 heeft de kliniek wederom duizenden patiënten geholpen. Het provinciale 
ziekenhuis is nog lang niet af, zodat de kliniek een enorm verzorgingsgebied bestrijkt. 
Er zijn veel baby’s in de kliniek geboren, omdat de Zambiaanse overheid thuis 
bevallen sterk ontmoedigt. Het hoofd van de kliniek is in 2014 met pensioen gegaan, 
maar zal de kliniek voorlopig blijven leiden. Zij is ook actief binnen het Kalwala 
Community Centre. We hopen nog lang met de kliniek te blijven samenwerken. 
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- Infrastructuur 
 
In 2014 zijn er weer twee docentenhuizen bijgebouwd. Die zien er prachtig uit. Naast 
het feit dat dit helpt om de woningnood onder de docenten op te lossen, genereert 
het ook inkomsten voor het project. 
 

 

In het voorjaar van 2014 is ook het restaurant afgebouwd dat geheel gesponsord is 
door Kees en Corrie van Liere. Vrijwilligers en andere bewoners van de lodges 
kunnen daar eten. De inkomsten worden vanzelfsprekend weer ingezet voor het 
project. 
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Ook is het watersysteem dit jaar verbeterd. De lodge heeft nu een eigen pomp en 
watertank. Eén van de andere handpompen is nu voorzien van een elektrische pomp 
zodat er een grote watertank gevuld kan worden die de scholen en de kliniek van 
stromend water kan voorzien. De andere pomp is voorzien van een filterinstallatie, 
die ervoor zorgt dat ook dit water  drinkbaar is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cumulatief overzicht infrastructuur in de periode 2002-2014 
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Financiën 
 
- Fondsenwerving 
 
Ook in 2014 waren er weer veel mensen bereid geld naar onze stichting over te 
maken. Daardoor konden we de activiteiten die we in gedachten hadden grotendeels 
ook uitvoeren. Zie voor die plannen ons Beleidsplan 2014-2018 op de site van de 
Stichting.  
Afgelopen jaar hebben we enkele nieuwe donateurs mogen begroeten. De 'werving' 
van donateurs vindt op dit moment meestal indirect plaats. Mensen horen van ons 
via mond-tot-mondreclame of via een lezing die door Arie ergens gegeven wordt. Als 
bestuur hebben we in 2014 ook shirtreclame gemaakt door tijdens fietstochten het 
geel en het logo van Joy of a Toy en het internetadres van de site op ons lijf uit te 
dragen. 

 
- Donoren  

 
In 2014 waren er ruim 70 donoren (waarvan 65 personen). Velen (bijna 30) daarvan 
hebben maandelijks of met een andere min of meer vaste frequentie een vast bedrag 
gedoneerd. We danken al deze mensen voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. En 
dat geldt natuurlijk ook voor de organisaties waarvan we in 2014 donaties hebben 
ontvangen. Daaronder dienen, voor de goede orde, ook begrepen te worden 
donaties die via bedrijven afkomstig zijn van individuele gevers: er zijn organisaties 
waar Stichting Joy of a Toy een van de mogelijke doelen is in het kader van een 
‘goede-doelenactie’ of een Nieuwjaarsgeschenk. Zo kan de organisatie van de 
Smans Classic, een fietstocht in de omgeving van Breda, dit jaar genoemd worden 
als een van de organisaties die de Stichting financieel ondersteund hebben.  
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- Financiële verslaglegging 
 

In principe zouden we kunnen volstaan met het overleggen van de financiële 
verslaglegging van de Stichting Joy of a Toy. Dat zou echter voor donateurs niet al te 
veel inzicht opleveren wat betreft de bestedingen van de gelden. Dat is de reden dat 
we op de volgende pagina’s 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 - de zogeheten Zambiaanse counterparts - 
zijn, opnemen. In met name het overzicht van deze Zambiaanse counterparts is terug 
te vinden op welke manier het geld ter plekke besteed is. Voor informatie over de 
bouwprojecten en de infrastructuur in Kalwala’s Village in de loop der jaren verwijzen 
we naar het cumulatief overzicht infrastructuur elders in dit verslag. In tegenstelling 
tot andere jaren is dit jaar geen koerscorrectie in dit deel van de financiële 
verslaglegging opgenomen. We hebben ervoor gekozen de wisselende koersen te 
verrekenen in de verschillende kostenposten.  
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- Financieel verslag 2014 Stichting Joy of a Toy 
 

Balans 2014 Stichting Joy of a Toy 
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Baten/lasten 2014 Stichting Joy of a Toy 
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- Financieel verslag 2014 Zambiaanse counterparts 

 

Balans 2014 Zambiaanse counterparts 
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Baten/lasten 2014 Zambiaanse counterparts 
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Toekomstige projecten 
 
In ons beleidsplan hebben we onze plannen voor de eerstvolgende jaren bekend 
gemaakt. Voor volgend jaar impliceert dat vooral een voortgang van de volgende 
(deels al lopende) projecten: 
 

- het begeleiden van de weeskinderen om zelfstandig in de maatschappij te gaan 
functioneren; 

- het verder verbeteren van de woonomstandigheden van de weeskinderen, met 
name een opknapbeurt voor het weeshuis (inclusief een afscheidingsmuur) en het 
verbeteren van het watersysteem;  

- het opnemen van nieuwe weeskinderen in het weeshuis in samenwerking met het 
Welfare Office van de overheid; 

- het inbedden van het project in de nieuwe overheidsplannen voor de regio; 
- het bouwen van meer (eenvoudige) woningen voor de leerkrachten; 
- het uitbreiden van de lodges. 
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Uitdagingen 
 

 
 
- vervolgstudie weeskinderen 

We streven er naar om onze “eerste lichting” weeskinderen een volwaardige 
plaats in de maatschappij te bezorgen. In sommige gevallen zal dat betekenen 
dat zij een vervolgstudie na de middelbare school zullen gaan volgenHet vinden 
van de benodigde financiering hiervoor zal weer een extra uitdaging voor onze 
stichting zijn. De studiekosten zijn ook in Zambia hoog. 
 

- vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking 
Het uiteindelijke doel blijft natuurlijk dat de lokale bevolking in de toekomst ook 
zonder onze hulp een menswaardig bestaan kan opbouwen. 
 

- maandelijkse donaties  
De maandelijkse donaties zijn nog steeds niet geheel toereikend om de kosten 
voor het levensonderhoud van de weeskinderen te dekken. We blijven er naar 
streven om meer donateurs te werven, zodat dit wel het geval kan zijn. 
 

- accommodatie 
De groei van het aantal ambtenaren en leerkrachten in de regio heeft tot een  
groot tekort aan woonruimte geleid, ook in Kalwala. We zullen proberen op een 
verantwoorde wijze aan de oplossing van dit probleem bij te dragen. 
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Dankwoord 
 
 

 
      
 
Een oud Afrikaans spreekwoord zegt: “If you want to walk fast, walk alone. If you 
want to walk far, walk with others.”  Wij, als Stichting Joy of a Toy, willen ver lopen, 
heel ver. Dat kan alleen samen met anderen, die met ons meelopen. Verbondenheid 
is het enige dat wij als mensen echt bezitten. Onze weeskinderen zijn dankbaar dat 
zoveel mensen zich met hen verbonden voelen. Dat er zoveel mensen zijn die met 
hen mee willen lopen. Alleen met die verbondenheid gaat het ooit nog lukken met 
deze wereld. Dat gevoel is zoveel meer waard dan materieel bezit. Want de 
belangrijkste dingen in de wereld zijn geen dingen.  

 


