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St i cht ing  Jona than  k i j kt  te rug  op  e en

ges laagde bi je enkoms t  vo or  v r ienden  en

ge ï n te res se erden

24 oktober 2009 heeft het

bestuur samen met vrien-

den en geïnteresseerden

een bijeenkomst gehouden

om 20 jaar Stichting

Jonathan te vieren. De

opkomst was enorm en de

sfeer was geweldig. Voor

veel mensen was het een

moment om elkaar weer

eens te ontmoeten, voor

anderen een kennismaking

met Stichting Jonathan en

haar activiteiten.

Het programma be-
stond uit presentaties
van verschillende men-
sen die betrokken zijn
bij Stichting Jonathan
en het CBR project in
Zambia. Zo blikte Nel
Coumans terug op het
ontstaan en ontwikke-
ling van het CBR pro-
ject. Jet Vinken gaf een
impressie van het re-
cente bezoek, dertien
jaar na haar vertrek als
coördinator, dat zij met haar familie heeft gebracht aan
Zambia en aan het project. 
Op uitnodiging van het bestuur was de heer Charles
Mwansa, coördinator van het CBR project aanwezig,
omdat we van mening zijn dat praten met partners de
voorkeur geniet boven praten over partners.
Charles heeft de aanwezigen goede informatie kunnen
geven over de stand van zaken en in het bijzonder over
de activiteiten die door Stichting Jonathan in het project
ondersteund worden.

Lees verder op de volgende pagina

presentaties van 
verschillende mensen 

die betrokken zijn 
bij Stichting Jonathan 

en het CBR project 
in Zambia

Uiteraard zijn wij als bestuur alle mensen die ons vaak al jarenlang ondersteunen, 

heel dankbaar. Het is fijn en belangrijk dat we af en toe wat grotere giften mogen 

ontvangen, maar we beseffen maar al te goed dat we het CBR project alleen duurzaam 

kunnen ondersteunen door de regelmatige donaties van onze trouwe, vaste donoren.

In dit jaar zal er een begin gemaakt
worden met het opknappen en onder-
houden van de gebouwen van het
CBR project. Daarnaast staan bijscho-
ling en training van alle medewerkers
hoog op de agenda.

Met Misereor wordt besproken en
afgestemd voor welke onderdelen 
van het project ondersteuning van

Stichting Jonathan nodig is. Al met al
is er volop werk aan de winkel.

Om u goed op de hoogte te houden
zal Jonathan Nieuws twee keer per
jaar verschijnen en wordt er gezocht
naar andere manieren om goed con-
tact te onderhouden met vrienden en
geïnteresseerden.

Plannen  2010

Geïnspireerd door de 

ontmoeting met vrienden

en geïnteresseerden 

is Stichting Jonathan 

weer vol energie aan 

de slag gegaan. 

Jonathan



Nel  Coumans  on tvang t

e ers te  Jona than  Award  … . .

Ba  Nakulu

Onze feestmiddag was zeker ook een
eerbetoon aan Nel en al het werk dat zij
verzet heeft voordat er überhaupt een
Stichting Jonathan was. Toen haar
onderzoek afgerond was en ze terug-
kwam naar Cadier en Keer werd ze al
snel lid van het bestuur van de Stichting
Jonathan, en niet veel later werd ze
voorzitter. Met hart en ziel heeft zij zich
ingezet, niets was haar te veel. Hoe vaak
ze afgelopen jaren in Zambia is
geweest, het is niet meer te tellen. Ze
ging gewoon als dat nodig was.
Wij vonden het belangrijk om Nel op
deze middag in het zonnetje te zetten.
Ze werd al moeder van het CBR Project
genoemd, maar we hebben haar die
middag benoemd tot Grootmoeder van
het CBR Project.

In de lokale taal Bemba heet een groot-
moeder: Ba Nakulu.
Grootmoeder zijn heeft in Zambia een
heel speciale betekenis, het is een
belangrijke titel. Ba Nakulu betekent:
een zeer gewaardeerde en gerespec-
teerde grootmoeder.

Het was Nel die tijdens een van onze ver-
gaderingen opperde dat het wel leuk
zou zijn om een Jonathan Award uit te
reiken, maar ja … aan wie en waarom?
Het was ons een eer om de eerste
Jonathan Award uit te reiken aan Nel.

Iets later, die middag, stond haar nog
een verrassing te wachten. Ze werd
door onze voorzitter Anneke Schoon-
brood, benoemd tot ere lid van het
bestuur. We hadden gezorgd voor een
mooie handgemaakte oorkonde.

Wat een staat van dienst…. Onderzoe-
ker, moeder van het project, bestuurs-
lid/voorzitter,
Toen ze het wat rustiger aan wilde doen
werd ze adviseur van de Stichting
Jonathan, en dan nu, Ba Nakulu en ere
lid van het bestuur. We hopen dat ze dit
nog heel lang mag blijven.

De middag werd afgesloten met een veiling. Han Aalders kwam
met het goede idee om een veiling te organiseren waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de projecten in Zambia.
Maandenlang heeft Han hard gewerkt om meer dan 70 vei-
lingstukken te verzamelen. De te veilen stukken waren
Afrikaanse spullen en schilderijen/ kunst ter beschikking gesteld
door verschillende vrienden en kunstenaars. Veilingmeester Piet
Reijer en zijn assistente Josien bleken natuurtalenten. Met een
enorm enthousiasme werd er geboden en het bestuur is onder
de indruk van de opbrengst van deze veiling die Euro 2990,15
bedraagt.

Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet om van deze mid-
dag een succes te maken. Zonder jullie bijdrage was dit niet
mogelijk geweest!

Wat een feestmiddag 

was het, geweldig.

Maar 20 jaar Stichting

Jonathan is ook 20 jaar Nel

Coumans. Zonder Nel was er

geen Stichting Jonathan.

Zij stond aan de wieg van

het CBR project, er werd

vanaf het begin gezegd dat

Nel de moeder van het 

project was.

Het bezoek van Charles stond naast zijn
aanwezigheid en bijdrage op de bijeen-
komst in het teken van uitwisseling van
ervaringen en ideeën. Hij heeft met Jet
Vinken verschillende activiteitencentra en
een woonbegeleidingscentrum van PSW
bezocht en kennisgemaakt met de heer
Tollenaars, directeur van PSW. Ze hebben
gesproken over hoe er een duurzame
relatie tussen PSW en het CBR project
opgebouwd kan worden. Ook is Charles
met Anneke Schoonbrood op bezoek
geweest bij Stichting Pergamijn, locatie
Echt, waar voorzieningen voor wonen en
voor dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking zijn. Samen met
Anneke Veen heeft hij gesprekken
gevoerd bij Misereor in Aken. Misereor
had net een bezoek afgerond in Zambia
en was zeer positief over de stand van
zaken en onder de indruk van de inzet
van alle mensen die bij het project
betrokken zijn. Daarnaast was er geluk-
kig ook nog tijd om Charles wat van de
omgeving te laten zien. Na een intensie-
ve week vertrok hij weer naar Zambia.

Wist u dat
Dankzij uw bijdrage de cliënten in de
dagverblijven een maaltijd aangeboden
krijgen? Het landbouwproject, dat door
de medewerkers van het CBR project is
opgezet om er voor te zorgen dat de kin-
deren in ieder geval één warme maaltijd
per dag krijgen, is een groot succes
gebleken. De opbrengst van het eerste
seizoen is zo goed geweest dat het naast
de maaltijdvoorzieningen extra inkom-
sten heeft opgeleverd waardoor conti-
nuering en uitbreiding mogelijk is.
De overheid steeds meer samenwerking
zoekt met het CBR project op het gebied
van de epilepsiezorg? In steeds meer dis-
tricten van de Copperbelt provincie wor-
den er epilepsiemedicijnen beschikbaar
gesteld en het CBR project participeert
op uitnodiging in diverse overleggroe-
pen. Een goede ontwikkeling is dat alle
District Gezondheid Management Teams
sinds kort een speciale professional in
dienst hebben die verantwoordelijk is
voor de epilepsiezorg. 
Het CBR project door Misereor is uitgeko-
zen om gepresenteerd te worden op het
jaarlijkse benefietgala voor projecten

van Misereor en Brot fur die Welt?
Tijdens het benefietgala dat live werd
uitgezonden door de ZDF werd een vide-
ofilmpje vertoond waarin twee klantjes
van het CBR project worden belicht. Het
filmpje is op internet te bekijken (onder-
aan het artikel staat de link).

Stichting Jonathan door de Belasting-
dienst is aangemerkt als Algemene Nut
Beogende Instelling (ANBI)? Vanaf 1
januari 2008 wordt giftenaftrek toege-
staan voor giften gedaan aan instellin-
gen die door de Belastingdienst bij
beschikking zijn aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling
(ANBI's). Het voordeel van schenken aan
ANBI's is dat u de gift geheel of gedeel-
telijk in aftrek kan brengen op uw be-
lastbaar inkomen. De Belastingdienst
betaalt dus mee aan uw gift. Door slim
gebruik te maken van het belastingvoor-
deel, kunt u meer schenken met hetzelf-
de geld omdat de Belastingdienst na
aangifte inkomstenbelasting het verschil
terugbetaalt. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met het
bestuur van Stichting Jonathan.

Bezoek  Char le s  Mwansa  

Hier wordt Nel Coumans benoemd 
tot ere lid van het bestuur

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/914016/Geistig-behinderte-Kinder-in-

Sambia#/beitrag/video/914016/Geistig-behinderte-Kinder-in-Sambia


