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Voor de aidswezen van Zambia 

De kinderen gaan studeren! 

 

 

We zijn ontzettend verheugd om te 

kunnen melden dat 'ons' weeskind 

Abiston Nkweto zijn middelbare 

schoolexamen zo goed heeft gemaakt  

dat hij nu naar de universiteit kan. Een 

ieder die ooit bijgedragen heeft aan 

onze stichting kan zich met recht trots 

voelen; jullie zijn in zekere zin ook 

allemaal ouders van deze kinderen. Wij 

wensen hem veel succes bij zijn verdere 

studie. Nkweto, zet hem op! 

Junior en Josephine zijn geslaagd voor 

hun grade-9-examen. Dat betekent dat 

ze nu door mogen naar de bovenbouw 

van de middelbare school. Esther, 

Harriet en Lemmy zijn overgegaan naar 

grade 11, en doen, als alles goed 

verloopt, volgend jaar eindexamen.  

We hebben beloofd om hen te steunen 

tijdens hun studie. 

 

 



Eindelijk is het dan toch gelukt 

om de watervoorziening op orde 

te krijgen. De lobby van onze 

stichting bij de lokale overheid 

heeft geleid tot de aanleg van 

twee waterputten. Tezamen met 

de pomp die bij de rivier staat, 

zorgt dat voor een stabiele 

watervoorziening voor de kliniek,  

de scholen en de bewoners. Bij 

de eerste pomp hebben we een 

filter geplaatst om het water 

drinkbaar te maken.  
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Werken  aan  het  water! 

 
 

En de studenten uit Nederland werken mee 

 
 

Elk jaar zijn er verschillende 

studenten uit Nederland die 

activiteiten uitvoeren in 

Zambia. Afgelopen tijd 

hebben vijf van deze 

studenten in Chinsali geld 

ingezameld om de tweede 

pomp van een elektrische 

installatie te voorzien. 

Momenteel bouwen we er 

een watertank bij zodat vanaf 

deze plaats ook een groot 

gedeelte van de scholen en 

het dorp van schoon water 

kan worden voorzien. 
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Het is belangrijk dat de docenten in de omgeving van de school wonen. 

Maar de woningnood onder de docenten is groot. Eind 2014 zijn er weer 

twee mooie docentenhuisjes gereedgekomen. De huuropbrengst vloeit 

weer terug in het project. 

 
 

Nieuwe docentenhuizen 

 
 

Op 13 september 2014 werd de Smans Classic wielertocht in Breda 

gereden. De opbrengst van ruim 2000 euro werd aan Joy of a Toy 

gedoneerd! We zijn de organisatoren veel dank verschuldigd voor deze 

geslaagde dag.  Het geld zal gebruikt worden om de weeskinderen te 

laten studeren. 
 

Prachtige Smans Classic 

 
 

Goed nieuws van de belasting  

 
 

Sinds 1 januari 2014 is de regeling om 

periodieke giften af te kunnen trekken van 

de belasting versoepeld. Kijk op onze site 

(ww.joyofatoy.nl) onder Financieel-

Donaties hoe je van deze regeling gebruik 

kunt maken. Wij zorgen op aanvraag voor 

het juiste formulier. Je kunt op dit moment 

ook je periodieke gift over 2014 nog 

aftrekken. 



Oproep studiefonds 
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VOOR DE AIDSWEZEN 

VAN ZAMBIA 

 

Op 8 januari 2015 is Theo van Beek 

overleden. Hij was de boezemvriend van 

onze secretaris en de lievelingsmeester van 

elke leerling op de Mariaschool in 

Rotterdam. In plaats van bloemen op zijn 

begrafenis wilde hij dat mensen een gift 

doneerden aan Joy of a Toy. De begrafenis 

was een indrukwekkende bijeenkomst voor 

een indrukwekkende man. Ook de kerstactie 

van de Mariaschool stond in het teken van 

het afscheid van meester Theo en ook deze 

opbrengst ging naar ons project in Zambia. 

Bij elkaar was dat een bedrag van ruim 2000 

euro. Wij zijn de leerlingen en leerkrachten 

van de Mariaschool veel dank verschuldigd. 

En bovenal zullen wij Theo nooit vergeten.  

Vanzelfsprekend willen we ook 

alle anderen die ons gesteund 

hebben, hartelijk bedanken.   

Het is hartverwarmend om te 

merken dat er zoveel mensen in 

Nederland zijn die zich het lot 

van anderen aantrekken. 

Veel van onze kinderen willen 

na de onderbouw van de 

middelbare school nog verder 

leren. We hopen met jullie hulp 

de weeskinderen te blijven 

steunen tijdens hun studie.  
 

Kerstactie  van  de  Mariaschool  

 
 

Op 14 december 2014 organiseerden Monique Klein en Ber Schaap 

voor de tweede keer een diner in hun gezellige huiskamerrestaurant. 

De opbrengst van bijna 1000 euro werd in zijn geheel aan Joy of a Toy 

geschonken. Een fantastische actie, waar wij hen als bestuur zeer 

dankbaar voor zijn.  
 

Huiskamerdiner voor Joy of a Toy 
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