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Bevordering van de zorg voor kinderen en jongeren

met een verstandelijke beperking in Zambia

Stand van zaken CBR-project

stichting

kleinschalige projecten 
voor kinderen en 
jongvolwassenen met 
een verstandeli jke 
beperking in Zambia

In het kader van de reorganisatie
van het bisdom is de fase bereikt
van het decentraliseren van pro-
jecten en programma’s. 

In de visie van het bisdom staat
beschreven dat men de gemeen-
schap zoveel mogelijk wil betrek-
ken bij en verantwoordelijk
maken voor de zorg van de kwets-
bare groepen. 

We hebben begrepen dat ook de
activiteiten van het CBR-project
zullen worden gedecentraliseerd.

Hoe dit er in de praktijk uit gaat
zien, is nog niet helemaal duide-
lijk. We zijn in contact met het bis-
dom en met Misereor over de ont-
wikkelingen en houden u op de
hoogte.

- door Anneke Veen -
We hebben van Soeur Florence
Ngosa, de CBR-coordinator, een
rapportage ontvangen. Daarin
hebben we kunnen lezen dat
er goede vooruitgang is
geboekt op het gebied van bij-
houden van de ontwikkelingen
van ieder individueel, kind dat
ondersteund wordt door het
programma.
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JONATHAN 
NIEUWS

KERSTWENS 
Het bestuur van Stichting Jonathan en de staf van het 
CBR-project danken alle donateurs. We hopen dat de jonge-
ren in Zambia ook in 2016 weer op uw gulle bijdrage mogen
blijven rekenen. Uw steun blijft hard nodig. Wij wensen u en
de uwen een gezegend Kerstfeest en een gezond 2016! 

Beroemd schilderij van Boticelli 

Decentralisatie projecten en programma’s

Als u soms een goed doel zoekt...
-door Hein Berendsen-

Elders in deze Kerstnieuws-
brief vertelt onze voorzitster
hoe het ontwikkelingswerk te
lijden heeft onder de ‘crisis’,
waarmee de Westerse wereld
te kampen heeft. Onder meer
de Nederlandse regering
heeft steeds minder over voor
de noodlijdende medemens in
de derde wereld. Onder het
motto van ‘eigen zorgen eerst’
worden de zwakkeren in
Afrika kind van de rekening. 

Het is dan hartverwarmend om
te zien dat steeds vaker mensen

hiertegen opstaan, omdat ze
aanvoelen dat dit niet goed zit. 
In het afgelopen jaar is Stichting
Jonathan diverse keren aange-
naam verrast door mensen, die
vrijwillig afstand deden van bij-
voorbeeld de opbrengst van een
receptie. 

Ook kreeg Jonathan het aanbod
om op markten te komen staan
opdat de zorgverlening  voor de
gehandicapte kinderen en jonge-
ren in het Zambiaanse CBR-pro-
ject toch door kan gaan. Zo
stond Jonathan op de landelijke
bekende Groenmoesmarkt in
Oirschot (zie ook pg. 2). Goed
nieuws is het dat Jonathan nu al
een uitnodiging kreeg om daar
ook in 2016 weer te staan. Wij
kunnen u een bezoek van harte
aanbevelen.

Een ander lovenswaardig initia-
tief was dat van oud-lerares Miep
Cools uit Spaubeek. Miep was
vele jaren lerares in het Speciaal
Bijzonder Onderwijs, thans
Praktijkonderwijs Parkstad
Limburg. Zij was haar leerlingen
liefdevol behulpzaam bij het ont-
dekken van het leven en hun
toekomst. Daarnaast geeft ze al
vele jaren workshops rondom
helend werken aan jezelf. 
Miep schreef een boek ‘Brieven
aan mijn Engel’ en bij de boek-
presentatie vroeg ze de bezoe-
kers een vrije gave in een bus te
doen ten bate van de gehandi-
capte kinderen in Zambia. De
opbrengst die zij overmaakte,
bedroeg twee honderd euro. 

ISBN 978-90-821230-4-3.
Mailadres: miep.cools@hetnet.nl

Donateurs
Stichting Jonathan gaat komend
jaar met nog meer energie aan de
slag met het werven van nieuwe
donateurs. Potentiële donateurs
die op zoek zijn naar een goed
doel, waarbij zij actief kunnen
meewerken, zijn bij ons aan het
goede adres. Door de korte lijnen
met het project kunnen zij hier
daadwerkelijk wat betekenen.
Daarnaast is Jonathan een goed
doel, waar geen geld aan de
strijkstok blijft hangen... 
Natuurlijk vergeten wij onze vaste
donateurs niet. Wij danken hen
voor hun onverminderde steun en
wensen hen een gezond en ener-
giek 2016!
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Daarbij was er veel aandacht voor
de participatie van de ouders. In
de drie centra vinden er  maande-
lijks  bijeenkomsten plaats, waarin
ouders ervaringen met elkaar
delen en waar de deelname van
ouders aan activiteiten worden
besproken en vastgesteld. Zo
wordt geholpen met het koken en
bij activiteiten zoals tuinieren en
creativiteit.



In 2008 liep ik vanuit Landgraaf
naar Santiago. Daarvoor had ik
een sponsoractie opgezet voor
een fietsproject van Stichting
Jonathan. Het was een succes en
wij vernamen bij de overdracht
van het bedrag dat er buiten fiet-
sen zelfs geld over was voor een
waterput.

Tijdens deze bestuursbijeenkomst
bleek ook dat men wel uitbrei-
ding van het bestuur kon gebrui-
ken en er werd gevraagd of mijn
vrouw May of ik eventueel inte-
resse hadden. Omdat ik met ver-
vroegd pensioen ging, kreeg ik
hier wel tijd voor. Ik heb in de
zorg gewerkt in leidinggevende
functies in het ziekenhuis en in de
ouderenzorg en wilde mijn erva-
ring en kennis graag inzetten.
Zo rol je in een uitdagende func-
tie en ik heb sedertdien niet stil

Mag ik me even voorstellen?

gezeten. Inmiddels wordt de
Nieuwsbrief al (op verzoek) digi-
taal toegestuurd. De ledenadmi-
nistratie is in een nieuw bestand
aangemaakt en we werken aan
een vernieuwde website én fol-
dermateriaal.
Inhoudelijke kennis van de pro-
jecten in Zambia heb ik (nog) niet
maar ik merk dat er bij de overige
bestuursleden veel know-how op
deze terreinen aanwezig is. Als
vrijwilliger fotograaf in zorgin-
stellingen voor mensen met een
verstandelijke beperking kom ik
wel in aanraking met deze doel-
groep. In Zambia ben ik jammer
genoeg nog nooit geweest, maar
kan me wel een beeld vormen,
omdat onze dochter en haar echt-
genoot in Naivasha in Kenia
wonen. Zij runnen daar een
bedrijf en ondersteunen ontwik-
kelingsprojecten. De cultuur ver-

schilt niet veel. Ons geduld wordt
vaak op de proef gesteld maar
van de vriendelijkheid van Afri-
kaanse mensen kunnen wij veel
leren. Wij brengen daar onze ken-
nis en ervaring in met de hoop
dat zij dit zelf oppakken en toe-
passen. Ik ervaar veel enthousias-
me bij de medebestuursleden om
de donaties optimaal in te zetten
voor de projecten in Zambia.

Mijn naam is Leo van der Heijden.
Ik ben al enige tijd gepensioneerd
en doneer graag een stukje van
mijn vrije tijd aan dit geweldige
project van stichting Johathan.

In 2005 werd ik door een
bestuurslid van de stichting bena-
derd om penningmeester van
Stichting Jonathan te worden. Ik
ben gevraagd voor deze functie
vanwege mijn ruim 45-jarige
ervaring als zelfstandig onderne-
mer in de textielbranche.
Daardoor achtte het bestuur mij
geschikt om een bijdrage aan het
beheer van de financiele midde-
len te leveren.
Met mijn vrouw heb ik in het ver-
leden diverse reizen in het bui-
tenland gemaakt en veel ellende
en misstanden gezien. Daarbij
vroegen wij ons herhaaldelijk af
hoe wij een positieve bijdrage
konden leveren en iets terug kon-
den geven aan de maatschappij.

Liever dan gewoonweg geld
doneren, was ik geinteresseerd
om actief iets te kunnen beteke-
nen voor een kleinschalig project
met korte lijnen. Bij de stichting
Jonathan heb ik het gevoel echt
een positieve bijdrage te kunnen
leveren.

Na mijn kennismaking kwam ik in
een groep mensen terecht die
een groot deel van hun kennis en
energie gratis ter beschikking
stellen aan jongeren met een ver-
standelijke beperking in Zambia.
De onuitputtelijke inzet en het
enthousiasme van deze mensen
motiveert mij enorm en geeft mij
telkens weer nieuwe energie om
mijn werk voor de stichting niet
slechts te continueren, maar ook
uit te bouwen, aan te passen en
uit te breiden. Ik voel mij hier ook
volledig op mijn plaats en ben blij
dat ik op deze manier een bijdra-
ge kan leveren aan een klein stuk-

je wereldverbetering. De vooruit-
gang die wij boeken (al zijn het
maar kleine stapjes) geeft mij
motivatie om hier nog lange tijd
meer door te gaan. 

Het project is nog lang niet afge-
rond, er is  nog zoveel te doen in
dit stukje Afrika. Ik hoop dan ook
van harte dat onze donateurs ons
financieel blijven ondersteunen
met dit mooie initiatief!

LEO VAN DER HEIJDEN, penningmeester

ANGELO VERBRUGGE, bestuurslid
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Jonathan heeft trouwe donateurs
In het afgelopen jaar heeft iedereen in Nederland kunnen
zien  hoe een eindeloze reeks vluchtelingen over zee of over
land probeerde een veilige haven in Europa te vinden. Deze
mensen komen uit landen die al jaren geteisterd worden
door (burger)oorlogen. De beelden van hele gezinnen met
piepjonge kinderen of stokoude mensen staan op ons net-
vlies. 

Een deel van deze vluchtelingen komt naar Nederland en de
regering en particulieren doen wat ze kunnen om deze
vluchtelingen een onderdak te bieden: een veilige plek met
eten en drinken en een bed om te slapen. En terecht, want
deze mensen hebben huis en haard achtergelaten en hebben
onze zorg hard nodig. Dat alles kost veel geld. In de krant
was te lezen dat de regering (een deel van) dat geld haalt uit
de pot ontwikkelingshulp. Dat betekent dan dat er (nog)
minder geld van regeringswege besteed gaat worden aan
hulp in de derde wereld. Ook is het mogelijk dat de gewone
burger meer geld aan vluchtelingenzorg zal gaan geven en
minder aan projecten in de derde wereld. 

Gelukkig heeft Stichting Jonathan zeer trouwe donateurs, die
geld blijven geven aan de Stichting Jonathan, ten behoeve
van de CBR-projecten in Zambia. Dat geld is hard nodig en ik
dank U daar heel hartelijk voor. Toch hebben wij een pro-
bleem: de gemiddelde leeftijd van onze donateurs loopt op.
En door natuurlijk verloop neemt ook het aantal donateurs
wat af.

Het bestuur is daarom voornemens in 2016 een campagne te
starten om nieuwe donateurs te werven. We houden U op de
hoogte.

Anneke Schoonbrood, voorzitter Stichting Jonathan.

Foto: Angelo Verbrugge

Link met de Groenmoesmarkt

In Nieuwsbrief nr. 25 kon u lezen dat we een
stand bemanden op de Groenmoes-markt in
Oirschot. Een leuke dag, met veel belangstel-
ling. We zijn weer uitgenodigd: 20 maart 2016.

Natuurlijk zijn wij in zo’n ‘groene vijver’een
vreemd eendje, maar er is wel degelijk een
link. In Zambia steunen wij o.a. het land- en
tuinbouwproject in Kafubu Bloc. De jongeren
met een licht verstandelijke beperking krijgen
daar geleerd hoe ze voor een deel in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. De
opbrengst van het land wordt ook gebruikt
voor de maaltijden. Er is dus een link, maar
daarnaast nemen wij als kleine stichting derge-
lijke uitnodigingen graag aan, om zo onze
naamsbekendheid te vergroten. We hebben al
ervaren dat het ‘groene’ publiek best geïnte-
resseerd was. Er werden veel folders meegeno-
men en belangstellend geluisterd. 

Wij zijn graag weer aanwezig op die markt op
20 maart 2016 met ons informatiemateriaal,
onze schorten, tassen en kussens van mooie
Afrikaanse stoffen en onze kunst, gemaakt
door mensen met een verstandelijke beper-
king. Trouwens, heeft u nog originele Afri-
kaanse spulletjes, waar u op uitgekeken bent?
Laat het ons maar weten, wij weten er wel
raad mee. 

Hanneke Aalders, bestuurslid


