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CBR-centra worden opgeknapt
Dankzij een nalatenschap

heeft Stg. Jonathan een

flink bedrag beschikbaar

kunnen stellen voor het

onderhoud van de CBR-

centra, waar ondermeer

de Dagopvang plaats -

vindt.

Op verzoek van Stg. Jonathan
heeft een plaatselijke architect,
die veel opdrachten voor het bis-
dom uitvoert, een plan voor het
onderhoud ontworpen.
Afgesproken werd dat eerst de
drie centra die het meeste onder-
houd nodig hebben/hadden,
aangepakt worden.

De centra Chifubu in Ndola en St.
Anthony in Luanshya hebben
intussen de grote onderhouds-
beurt al gehad. Na de be-nodig-
de reparaties hebben de gebou-
wen bovendien een schilder-
beurt gekregen.

In Chingola is men momenteel druk doende om lekkages te
repareren, toiletten en badkamers te verbeteren en de pomp
van de watertank en het pijpensysteem te vervangen. 

Alle betrokkenen terplekke toonden zich erg verheugd met
de opknapbeurt. Het is namelijk altijd heel moeilijk om het
geld bij elkaar te krijgen voor het onderhoud van gebou-
wen. Dankzij de nalatenschap van een donateur kan deze
dringende renovatie nu gelukkig wel worden uitgevoerd.
Waarvoor alsnog onze hartelijke dank. 

Meerie Basjes en Dréé Maas uit Bergen op Zoom brachten in oktober jl een bezoek

aan het CBR-project in de Copperbelt. Zij geven hier hun persoonlijke impressies:

‘Het enthousiasme, de ideeën, het toekomstgericht denken en de liefdevolle omgang met

de kinderen en de jong volwassenen en van alle Zambianen die wij binnen het project aan

het werk hebben gezien is ongekend.’

zaam was, vertrok Nel naar Zambia om
het CBR-project op te zetten. Dit project
kreeg door het werk van Jet Vinken en
Serf Krewinkel nog meer handen en voe-
ten en is een project naar mijn hart.
Wij mochten in oktober 2010 een bezoek
brengen aan het CBR-project in de
Copperbelt. Het enthousiasme, de ideeën,
het toekomstgericht denken en de liefde-
volle omgang met de kinderen en de jong
volwassenen van alle Zambianen die wij
binnen het project aan het werk hebben
gezien is ongekend. Wij hebben daar
Jonathan himself als super gemotiveerde
timmerman bezig gezien. Wij hebben ook
enorm genoten van alles op en rond de
boerderij in Kafubu Block. De moestuin
was een plaatje en dat in oktober, nog
voordat de eerste regens waren gevallen.
Alles zag er voor Afrikaanse begrippen
zeer schoon en goed verzorgd uit.

Ook waren er enorm goede ideeën voor
de verdere toekomst voor de jongens en
de meisjes. Mijn man, Dré, kreeg de vraag
om te kijken welke mogelijkheden er zou-
den zijn om wat extra ruimtes te creëren,
die gebruikt kunnen worden als leslokaal,
eetzaal, keuken, winkeltje etc. en daar
eventueel tekeningen voor te maken. Hij
heeft een overkappingsconstructie voor-
gesteld, de meest efficiënte, goedkoopste
en simpele oplossing voor hun uitbrei-
dingswensen. Inmiddels zijn er tekenin-

gen voor gemaakt en opgestuurd naar
Charles Mwanza, zodat die er een pro-
jectaanvraag bij kan schrijven en sponsors
kan gaan zoeken. Op het aanleggen van
de elektra na, kan de gehele uitbreiding
in eigen beheer worden uitgevoerd. Mis -
schien is in het begin wat technische
begeleiding van buitenaf nodig.

Wij zijn met koffers vol dierbare en fijne
herinneringen naar huis gegaan. We zijn
iedereen die het ons mogelijk heeft
gemaakt om met eigen ogen het project
te mogen bekijken zeer dankbaar. 

Ooggetu igevers lag  

Jonathan,
naar wie

onze stich-
ting is

genoemd.

- door Meerie Basjes - 
Achter boerderij De Rammelaers in
Bergen op Zoom staat een verbouwde
kalverstal. Deze wordt verhuurd als
vakantiewoning en/of als B&B door Dré
Maas en Meerie Basjes, dat zijn mijn man
en ik. De gasten, die hier vertoeven, kun-
nen gebruik maken van het WiFi- systeem
om draadloos te internetten. Voor het
WiFi-gebruik stoppen de gasten €2,50 per
dag in de pot voor de Stichting Jonathan
en dat doen ze met alle plezier. Per kwar-
taal wordt de pot omgekeerd en wordt
de opbrengst overgemaakt naar de bank-
rekening van de Stichting Jonathan. 

Er ligt informatie en een cd over de
Stichting Jonathan in het huisje waar
bijna alle gasten interesse in hebben. Er
zijn ook gasten die geen gebruik van het
WiFi-systeem maken, maar toch een
donatie in de pot stoppen. De gasten wil-
len ook altijd graag weten waarom wij
betrokken zijn bij de Stichting. Het ver-
haal dat ik in de leefgroep van het COV
heb gewoond en aldaar Nel Coumans
heb leren kennen is dan ook al vaak ver-
teld. Nel haar oren moeten al vaak heb-
ben gegloeid. 

Ontwikke lings samenwerking heeft mij
altijd geboeid en is door het leven in de
woongroep van het COV versterkt. Op
het moment dat ik zelf in Tanzania werk-

De moestyuin achter
Kafufu Block is een
plaatje!

stichting

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



Stg. Jonathan

vult budget

Misereor

verder aan

De hoofddonor van het CBR-project is
de Duitse ontwikkelingsorganisatie
Misereor. Deze organisatie heeft voor
de komende drie jaren de ondersteu-
ning verlengd. Maar mede door de eco-
nomische crisis is de subsidie gelijk
gebleven, terwijl de kosten hoger
geworden zijn. 

Misereor draagt zorg voor personeels-
kosten en algemene projectkosten,
zoals transport, kantoorkosten en com-
municatie. Er is vooral minder subsidie
beschikbaar voor deskundigheidsbevor-
dering van de medewerkers en voor de
programmakosten.
Stg. Jonathan reserveert € 20.000 om de
begroting van het CBR-project sluitend

te maken. Hierbij kan worden gedacht
aan: Dagopvang, Fysiotherapie materia-
len, Huis bezoek-programma, bewust-
wor-dings activiteiten, bijeenkomsten
en training van ouders en de bijscholing
van de medewerkers van de  projectac-
tiviteiten.

Stichting Jonathan

reserveert € 20.000 

om CBR-begroting 

sluitend te maken

Sinds er met steun van Stichting

Jonathan een tiental gezond-

heidswerkers getraind is in

management van de 

epilepsiezorg, is er een sprong

voorwaarts gemaakt in de kwa-

liteit van de epilepsiezorg in de

Copperbelt-provincie.

In de meeste districten heeft de rege-
ring de zorg voor epilepsie patiënten
opgepakt. De klinieken houden spreek-
uren en hebben medicijnen  in voor-
raad. Dit is een grote verbetering in ver-
gelijking met een paar jaren geleden. 

Destijds meldden zich steeds meer men-
sen aan voor behandeling bij  het epi-
lepsieprogramma van het CBR-project.
Het management van het CBR-project

Ep ileps iezorg  in  Copperbe l t

f link  verbete rd
verdient een grote pluim. Zij heeft kei-
hard gewerkt aan samenwerking met
de reguliere gezondheidszorgdiensten. 

Dankzij hun participatie in overleg-
groepen en goede samenwerking
met de professionals van de klinie-
ken en ziekenhuizen neemt de over-
heid haar verantwoordelijkheid op
het gebied van de epilepsiezorg.

Organisatorische zaken...
Mogen we even

uw aandacht

voor enkele

organisatorische

zaken?

Wij doen ons best om het adressen-
bestand zo goed mogelijk up-to-date
te houden. Gelukkig hebben we een
vaste kern van donateurs. Maar
(gelukkig!) gebeurt het ook regelma-

adresgegevens dan willen we dat
ook graag aanpassen. 

Tenslotte willen we graag weten of u
de Nieuwsbrief wilt blijven ontvan-
gen. Dit vragen we omdat wij zo effi-
ciënt mogelijk willen om gaan met
de donaties die u ons schenkt. 
Wilt u de Nieuwsbrief blijven ontvan-
gen dan is dat fijn, want zo blijft u
goed op de hoogte van het wel en
wee van de projecten van de
Stichting Jonathan. Blijft u ons steu-
nen alstublieft, want uw steun is
hard nodig. 

tig dat we (nieuwe) donaties ont-
vangen en dat er op de bankaf-
schriften alleen maar een naam
en/of woonplaats staan vermeld.
Dan is het voor ons een heel gepuz-
zel (gegoogle) om het woonadres te
achterhalen. Nieuwe donateurs wil-
len we daarom vriendelijk vragen bij
de bankopdracht naam, adres en
woonplaats te vermelden.

Ook als uw naam en/of adres op de
enveloppe van de Nieuwsbrief niet
helemaal correct zijn, vernemen we
dat graag. Mochten er tussentijds
veranderingen ontstaan in uw

Ondergetekende,
Naam

_________________________
Adres

_________________________

Postcode+Woonplaats
__________________________

0 Wil graag de Nieuwsbrief blijven
ontvangen

0 ja
0 nee

VOOR NIEUWE DONATEURS,

Ik wil graag  een bijdrage leveren aan de Stichting Jonathan en wel als volgt:
0 een eenmalige bijdrage van €………………..
0 een bijdrage per jaar  van €………………..
0 een bijdrage per half jaar van €………………..
0 een bijdrage per kwartaal van €………………..
0 een bijdrage per maand van €………………..

Ik ga akkoord met het tekenen van een bankmachtiging ja / nee
Ik heb mijn eerste bijdrage al overgemaakt ja / nee

Datum: ________________      Handtekening:_______________________

Ik weet nog meer mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________

ANTWOORDFORMULIER Graag retourneren aan Stg. Jonathan, p/a Han Aalders, Kastanje 39, 5682GX Best

Hein is terug Jarenlang was Hein Berendsen onze
steun en toeverlaat, als het ging om vra-
gen over PR & Fondsen werving. Hij gaf
adviezen, ontwierp ons logo en  verzorg-
de de lay-out van  onze Nieuwsbrief. We
ston den dan ook  bepaald niet te juichen
toen hij vertelde dat hij ons ging verla-
ten,  omdat  zijn werkzaamheden veel
tijd in beslag namen.

U weet dat we daarna lang op zoek zijn
geweest naar een PR-adviseur.
Maar gelukkig, soms vallen zaken vanzelf
weer op hun plaats. Wij hoorden dat
Hein met (welverdiend) pensioen zou
gaan, waardoor we hem opnieuw durf-
den te benaderen met de vraag of hij……
Gelukkig zei hij, na enig nadenken, ja. Tot

1 april vorig jaar was hij werkzaam als
hoofd Communicatie van Atirum MC. En
nu versterkt hij als adviseur PR en
Fondsen werving ons Bestuur en met
name de PR-commissie, die we inmiddels
al hadden opgericht. 

Deze groep vergadert een keer of vier
per jaar en met de komst van Hein voe-
len we ons allemaal weer een stukje
meer gemotiveerd  en geïnspireerd om
er tegen aan te gaan. 

Er liggen al heel wat ideën, waar zeker
aan gewerkt gaat worden. Eén daarvan
is: laat zien wie je bent en stel je
bestuursleden en medewerkers voor aan
je donateurs. Bij deze...


