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Bevordering van de zorg voor kinderen en jongeren

met een verstandelijke beperking in Zambia

Anneke Veen, secretaris van Stichting Jonathan bracht on-langs een werkbezoek aan het 

CBR-project. In dit nummer van Jonathan Nieuws praat zij u bij over haar bevindingen. 

Door Anneke Veen

Het bezoek heeft een goed inzicht
gegeven in de stand van zaken. Ik heb
verschillende goede gesprekken gehad
met diverse medewerkers. In de vijf
dagen van het werkbezoek heb ik veel
gehoord en gezien. De medewerkers
van het CBR-project zijn hardwerken-
de mensen en de gesprekken verliepen
in een open en zeer prettige sfeer.
Mede door de wereldwijde economi-
sche crisis heeft het bisdom van Ndola
besloten om een strategisch plan te
ontwikkelen hoe het bisdom in de
toekomst georganiseerd kan worden.
Tijdens mijn bezoek was men bij alle
onderdelen en afdelingen een inven-
tarisatie aan het maken van de activi-
titeiten en eventuele verbeterpunten.
Welke consequenties dit heeft voor
het CBR project is nog niet duidelijk.
De volgende centra heb ik bezocht:

Chifubu CBR-centrum
Het gebouw is goed opgeknapt. Ook

ten en ouders van cliënten, naar onze
eigen familie en vrienden. We wilden
zoveel mogelijk mensen vertellen over
onze Zambia-ervaringen, immers we
waren er van overtuigd dat we wat
moesten doen, er moest geholpen wor-
den. En zo werd Stichting Jonathan
geboren. Op 3 oktober 1989 mochten
we Stichting Jonathan inschrijven in de
Kamer van Koophandel.

En nu… november 2012 – ruim 23 jaar
later, ben ik nog steeds met veel plezier

bestuurslid. Het is heel fijn dat we al
sinds de oprichting een vaste kern van
bestuursleden hebben, maar ook de
‘nieuwere’ bestuursleden zijn blijvertjes
gebleken.   
Sinds een aantal jaren werken we met de
werkgroep PR en Fondsenwerving hard
aan de toekomst van de stichting, want
hoewel het heel goed gaat met het CBR-
project in Ndola, blijft financiële hulp
hard nodig. Ik ben trots op Stichting
Jonathan, ik vind het geweldig dat Jet en
ik aan de wieg hebben mogen staan van
de oprichting  van ‘onze Stichting
Jonathan’. 

In 1989 bezocht ik met collega Jet
Vincken Nel Coumans  in Ndola
(Zambia). Jet en ik werkten allebei in de
Stichting Welzijnszorg, waar Nel direc-
teur was geweest. Na haar pensionering
ging ze naar Ndola (Zambia) om op ver-
zoek van de bisschop van Ndola een
onderzoek  te doen naar de leefomstan-
digheden van jongeren met een ernsti-
ge verstandelijke beperking. Het onder -
 zoek bracht aan het licht dat er voor de
jongeren met een verstandelijke beper-
king geen voorzieningen waren.

We waren flink onder de indruk van
alles wat we gezien en meegemaakt
hadden. Toen we terug waren in
Nederland, konden we dan ook niets
anders doen dan zoveel mogelijk
bekend heid geven aan het onderzoek
van Nel. Wij startten met een uitgebrei-
de brief naar onze collegae, naar cliën-

jonge cliëntjes met hun moeders

Ev e n  v o o rs t e l l e n . . .
Han Aalders
Bestuurslid vanaf de 

start in 1989.

Ton van Gestel
Bestuurslid vanaf 

de start in 1989

Als hoofd van een Dag activiteiten-
centrum leerde ik in 1975 Nel Coumans
kennen als mijn eerste directrice van de
toenmalige Stichting Welzijns zorg. Jet
Vinken was enige jaren mijn collega
voordat zij, na een voorbereidend
onderzoek door Nel, naar Zambia ver-
trok om daar de basis te leggen van het
CBR-project. Gezien mijn grote affiniteit
met mensen met een verstandelijke
beperking én ontwikkelingswerk was
het voor mij een vanzelfsprekendheid
om, bij de start in 1989, bestuurslid te
worden van Stichting Jonathan.
Met veel plezier denk ik eraan terug
hoe Nel Coumans op mijn Dagactivitei -
ten centrum tijdens de jaarlijkse
Kerstmarkt achter een kraampje stond
om m.n. verjaardags- en kerstkaarten,
uit Zambia, te verkopen en  om onze

Stichting Jonathan te promoten.
Mijn grootste wens om eens, net als
mede-bestuursleden, het project in
Zambia te bezoeken, kan helaas door
gezondheidsproblemen niet gerealiseerd
worden. Maar de zeer enthousiaste ver-
halen van hen die daar wel zijn geweest
motiveren mij om me [hopelijk] nog
jaren in te zetten voor Stichting
Jonathan.  En daardoor het welzijn van
de mensen met een verstandelijke beper-
king in Zambia te kunnen bevorderen.

Ambassadeurs 
gezocht
Door Anneke Schoonbrood, voorz.

Stichting Jonathan heeft altijd kun-
nen rekenen op haar donateurs.
Om ook in de toekomst voldoende
donateurs te hebben voor onze pro-
jecten, beschikken we over een PR-
commissie, waarin een aantal
bestuurs leden zitting heeft. De taak
van deze commissie is actieve fond-
senwerving. Het bestuur heeft Hein
Berendsen [HBPR] bereid gevonden
de commissie [pro deo] te adviseren.
De commissie werkt hard aan het
realiseren van het doel: meer
bekend heid verwerven op de markt
en daardoor ook in de toekomst
over genoeg donateurs voor de pro-
jecten beschikken. Daartoe is o.a.
een uitvoerige brochure ontwik-
keld, die u via het secretariaat gratis
kunt aanvragen en wordt de websi-
te vernieuwd. Bovendien is de com-
missie op zoek naar ambassadeurs:
bekende Limbur gers die hun naam
willen verbinden aan het werk van
Stichting Jonathan.  Ook worden
scholen en instellingen benaderd
om Stg. Jonathan als  goed doel
onder de aandacht te brengen.
Daarnaast worden nota rissen bena-
derd om bij erfenisadvisering de
Stichting Jonathan als goed doel
onder de aandacht te kunnen bren-
gen. U zult de komende tijd zeker
nog van ons zien en horen! 

Op bezoek in Zambia

mooi geverfd, ziet er schoon en veel
lichter uit. Een grote verbetering dank-
zij Stichting Jonathan.

St. Anthony’s CBR-centrum 
Hier ben ik rondgeleid door de verant-
woordelijke van het centrum de heer
Bishop. Ook dit gebouw is grondig
aangepakt. De scheuren zijn allemaal
gerepareerd en de toiletten opge-
knapt. Ook hier alles geverfd. Ziet er
prima uit.

Kafubu Block
De gebouwen zien er goed uit. Er is elek-
triciteit en water. Er worden lokale groen-
ten verbouwd, zoals rape, eggplant en
een soort spinazie. Daarnaast okra, kool,
chinese kool, bonen, pinda’s, zoete aard-
appelen en tomaten.
Er wordt vroege en late maïs ver-
bouwd. Er is een nieuw stuk land van
vijf hectare toegewezen door het dis-
trict. Voor de ‘title deeds’ (bewijs dat
je de eigenaar van het land bent), is
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4,6 miljoen Kwacha betaald.
Ook zijn er kippen, geiten, konijnen,
een paar varkens en een koe. Men wil
graag varkens mesten voor de ver-
koop. Hetzelfde geldt voor de geiten. 
De maismolen wordt nog steeds
gebruikt, maar brengt minder geld op
dan men had gehoopt.

Registratie als erkend 
trainingcentrum vereist
Het bisdom heeft in eerste instantie
besloten het centrum financieel onaf-
hankelijk te maken. Met een beperkt
aantal leerlingen richt men zich vooral
op het praktische werk. Nu zijn de
inkomsten niet genoeg om het trai-
ningcentrum te financieren.

Het epilepsieprogramma
Alle patiëntregisters zijn ondertussen
overgedragen aan de districtsklinieken.
Er bestaat een goede samenwerking met

de District Health Management Teams
(DHMT). In Chililabombwe, Kitwe,
Mufulira en Chingola loopt de behande-
ling via de districtsklinieken goed. In
Ndola gaat het ook goed, nadat proble-
men in twee klinieken zijn aangepakt. 
Het CBR-project uitgevoerd door de
Local Supervisors is gericht op:
• Het doen van assessments en het
opstellen van een zorgplan voor alle
cliënten van het CBR-project
• Counseling van de ouders van cliën-
ten met epilepsie 
• Het vergezellen van deze cliënten en
ouders bij bezoek aan de kliniek
• Het uitvoeren van follow ups om de
compliance vast te stellen
• Het faciliteren van ouderbijeenkom-
sten en het motiveren van de ouder-
groepen
• Het bewustwordingsproces t.a.v. het
CBR in de districten te promoten

Nieuwe coördinator: Florence Ngosa

In de loop van het jaar ontvingen we
bericht dat het bisdom van Ndola het
arbeidscontract met Charles Mwansa,
de coördinator van het CBR-project,
heeft beëindigd.  Wij hebben Charles
door de jaren heen leren kennen als
een zeer toegewijd persoon, die zich
volledig inzette voor  de doelgroep en
het CBR-project. We bedanken hem
voor zijn jarenlange inzet en wensen
hem veel succes in zijn verdere loop-
baan. Het coördinatorschap is in okto-
ber jl. overgedragen aan zuster
Florence van de congregatie van de
Zusters John the Baptist. Wij hebben
haar gevraagd zichzelf voor te stellen. 

My name is Sr. Florence Ngosa. I was
born on the 1st July 1964 in the
Northern part of Zambia. I am a
Catholic Religious Sister and I belong
to the congregation of the Sisters of
St. John the Baptist. I have been a
Sister for the past 25 years.

De Local Supervisors hebben meer kennis
nodig over counseling. De medewerkers
in de CBR-centra kunnen een basiscursus
gebruiken gericht op hoe herken je een
epilepsieaanval, wat doe je in een derge-
lijk geval en wat juist niet? Hoe herken je
de signalen bij iemand die epilepsie zou
kunnen hebben? De Local Supervisors
zouden ook getraind kunnen worden in
een training voor trainers om de instruc-
tors en ouders zelf te kunnen trainen. Er
zijn 22 Clinical Officers en nurses van de
overheid getraind ondertussen, maar er is
nog een groep die een basiscursus zou
moeten volgen. Prof. dr. Boudewijn
Peters gaat eind april 2013 voor Stichting
Jonathan de trainingen uitvoeren. 

De aanvraag van het CBR project voor
de inzet van een fysiotherapeut is goed-
gekeurd door de  Bethlehem Mission
Immensee (BMI). Dit is een Zwitserse
katholieke organisatie, die mensen
inzet. In oktober 2012 is een fysiothera-
peut naar Zambia vertrokken, die drie
jaar werkzaam zal zijn in het project.

Het voedselprogramma van de centra,
waarvoor Stichting Jonathan een een-
malige gift heeft gedaan, loopt uitste-
kend. Het overschot van de oogst is
verkocht aan de Zambiaanse regering
(voedselreserve). Er is alweer volop
geplant en er is zelfs een reserve voor
het volgende seizoen. As for my professional qualifications,

I am a Registered Nurse and I have
worked for the past 17 years now. 
I had a great opportunity to work in
various health institutions, both
government and private, as general
nurse and health centre manager.

I also served as a hospice in South
Africa and lastly I worked as a Site
coordinator for Integrated AIDS pro-
gramme in Ndola Diocese. I have the-
refore learnt to work with the com-
munity and other cooperating part-
ners. This has helped me to gain
experience at personal level and has
sustained my spiritual growth. 

I have appreciated these opportuni-
ties and challenges which signifies
greater involvement and participati-
on in serving the vulnerable groups.
My hobbies are reading, watching TV
and seeing new places.

I was appointed as CBR coordinator
on 1st October 2012. As I take up this
key position, my greatest hope is to
help the intellectually and physically
challenged by applying all my know-
ledge and effort to try and contribute
meaningfully to this vulnerable
group.

een speciaal klasje in Ndola

een cliënt bezig met het maken van krukjes in het opgeknapte Chifubu

Boven het centrum Kafubu Block. Daaronder zelf gefokte geiten en konijnen in Kafubu Block. Rechts het opgeknapte St. Anthony Luanshya.
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Stichting Jonathan kunt u ondersteunen 

door een sponsor activiteit te ondernemen 

of een bijdrage over te maken:  

IBAN NL53 rabo 0138 7468 34

BIC rabo nl24

Stg. Jonathan is door de 

Belasting dienst erkend als 

ANBI-instelling. 

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. 


