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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 in augustus een werkbezoek aan Zambia. Zij praat u bij
over haar bevindingen.

-door Anneke Veen-
Begin augustus heb ik een week door-
gebracht in Ndola om onder andere
met Sr. Florence, Eurida Sefa en
Margaret Chawe de stand van zaken
van het CBR- project te bespreken. Het
was goed om een aantal dagen met
elkaar op te trekken en van gedachten
te wisselen over de ontwikkelingen en
voortgang van het project en de rol
die Stichting Jonathan in het project
vervult.

Samen hebben we het projectvoorstel
2013-2016 voor Misereor, de hoofddo-
nor van het project, doorgenomen.
Het voorstel is ondertussen door
Misereor goedgekeurd en dus kunnen
de CBR-activiteiten de komende drie
jaar doorgaan. 
Naar aanleiding van een reorganisatie
hebben we in overleg met Misereor nog
eens heel goed gekeken naar de doel-
stellingen voor de komende periode en
de bijbehorende projectactiviteiten. 

Doelstelling tot 2016:
250 cliënten ondersteunen

viteiten), fysiotherapie, muziek, spel en
sport, training van sociale vaardigheden,
speciaal onderwijs. Voor de jong volwas-
senen training van vaardigheden om de
participatie in de samenleving en op de
arbeidsmarkt te vergroten.

Voor de komende drie jaar is het doel om
minimaal 250 cliënten en 250 families (
caregivers) te on der steunen in vier distric-
ten van de Copperbelt (Luanshya, Ndola,
Kitwe en Chingola). De geplande activi-
teiten in de centra zijn: ADL (zelfzorgacti-

Graag stellen wij u voor... 

Fiet Martens,

bestuurslid 

sinds 1989
‘Toen ik gevraagd werd om bestuurslid
te worden woonde onze zoon met 
een verstandelijke beperking al in
Gezinsvervangend Tehuis ‘De Land-
graaf’. Ik was dus bekend met de zorg
voor onze bewoners. Mijn belangstel-
ling voor Stichting Jonathan die klein-
schalige projectjen voor dagopvang van
jeugd en jongeren met een verstandelij-
ke beperking in Zambia ontwikkelde,
lag voor de hand. 

Ouders, familie en en bekenden van de
bewoners werden benaderd met de

vraag om donateur te worden. Het resul-
taat was geweldig en ook nu nog zijn
veel donateurs trouw aan Stichting
Jonathan. 
In 1995 ben ik - uiteraard op eigen kos-

ten - met Nel en Han 3 weken in
Zambia geweest. Het was een enorme
ervaring de resultaten in de zorg voor
de jongeren met een verstandelijke
beperking te kunnen zien. De omge-
ving kreeg daardoor respect voor de
jongeren met een beperking en de
gemeenschap bloeide op. 

Het onderhoud van de gebouwtjes
waarin de clienten die aan onze zorg zijn
toevertrouwd, worden opgevangen is
een steeds terugkerend agendapunt in
onze bestuursvergaderingen. Ook het
fietsenplan is een belangrijk onderdeel.
Door het verschaffen van fietsen aan de
medewerkers van het huisbezoekpro-
gramma, kunnen de cliënten en hun
ouders in de thuissituatie bezocht wor-
den. Het werven van donateurs in de
familie en kennissenkring is van blijvend
belang om dit prachtige project te kun-
nen blijven voortzetten’.

Ad van de Graaf, al 17 jaar actief
‘Ik ben Ad van de Graaf en ik vind het leuk om te vertellen waarom, hoe
en sinds wanneer ik de Stichting Jonathan steun.’

‘17 jaar geleden leerde ik Hanneke Aalders kennen; zij vertelde me over het werk van
Stichting Jonathan. Ook vertelde ze dat ze al een poos op zoek waren naar iemand die
hen zou willen helpen met de PR, want daar was behoefte aan. Het was belangrijk dat
er informatie materiaal kwam. 
Ik wilde zeker wel donateur worden, maar ik zou liever op een wat concretere manier
meewerken. Nu had ik van PR niet zo veel kaas gegeten, maar ik was wel handig met
de computer en ik had al vaker brochures en folders gemaakt. Op verzoek van
Hanneke ben ik toen begonnen met het maken van een informatieboekje over haar
bezoeken aan Zambia en de oprichting van Stichting Jonathan.
Daarnaast is er een boekje gekomen met algemene informatie over de Stichting
Jonathan. Op dit moment maak ik nog regelmatig de boekenleggers, de jaarlijkse
kalenderkaartjes, de bedankkaarten en probeer ik in te spelen op de behoeften die de
Stichting Jonathan heeft op dat gebied.’

stichting

kleinschalige projecten 
voor kinderen en 
jongvolwassenen met 
een verstandeli jke 
beperking in Zambia
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Toneelgroep treedt op in de wijk om bewustwording over epilepsie te promoten.

Heel wat mensen zijn jaar-in-jaar-uit, actief voor onze mooie stichting. In deze rubriek stellen wij graag telkens twee van
die werkers aan u voor.

Namens al haar medewerkers wenst het bestuur van Stichting Jonathan 
u en de uwen een mooi Kerstfeest en een goed Nieuwjaar 

Kerstwens



Voor het goede doel... Maar er zijn
al zoveel doelen, dat de mensen
door de bomen het bos niet meer
zien. Waarom toch kiezen voor
het ontwikkelen van kleinschalige
projecten in Zambia?

‘Al jaren kennen we het werk van
Stichting Jonathan. Sinds dien hoe-
ven we niet meer lang na te den-
ken, als we een ‘cadeautip’ zoe-
ken. Enkele naasten vinden dit
een wat ‘ver-van-mijn-bed-show’
en laten hun betrokkenheid met
ons liever met iets concreets blij-
ken. We hebben dan enige overre-
dingskracht nodig om hen ervan
te overtuigen dat ‘ver weg’ heel
dichtbij is en dat wij al ‘alles’ heb-
ben. Terecht geven ze soms aan,
nog nooit te hebben gehoord van
Jonathan. Dat is een goed teken
omdat dat wijst op kleinschalig-
heid. Minder goed is dat ze niet
weten waar hun envelop met
inhoud voor dient. De Nieuwsbrief
van Jonathan geeft wel informatie
voor donateurs, maar is geen tv-
show voor iedereen. De doelstel-
ling van Stg. Jonathan om te parti-
ciperen in kleinschalige ontwikke-
lingsprojecten spreekt ons aan.
Bekenden die we vanuit onze
werksituatie kennen, vertellen
daarin over concrete projecten
rondom kinderen met een verstan-

Op 3 oktober volgend jaar bestaat Stichting Jonathan 25 jaar. Dat betekent dat we met zijn allen al een kwart
eeuw dat mooie ontwikkelingswerk in Zambia hebben mogelijk gemaakt. Natuurlijk laten we deze mijlpaal niet
ongemerkt voorbij gaan. De PR-commissie is al begonnen met de voorbereidingen om op zondag 4 oktober een
gezellig feest te organiseren, waar we u bij deze al voor uitnodigen! We hopen dan iedereen die ons werk een
warm hart toedraagt te ontmoeten. Blokkeer s.v.p. deze datum nu al in uw agenda! In het volgende Jonathan
Nieuws leest u álles over het programma.

In 2014 bestaan we 25 jaar!

delijke beperking en epilepsie.
Zoals Jet, Anneke en Nel; zij heb-
ben er persoonlijk gewerkt, ze
hebben zelf meegeholpen aan
onderwijsprojecten en zijn erg
enthou  siast over de resultaten.
Zelf ondernemen we de reis naar
die ‘derde wereld’ niet, maar we
volgen hem via de Nieuwsbrief en
informatie uit ‘de eerste hand’.
Fijn dat deze materiële en immate-
riële hulp een bijdrage levert aan
het welzijn van kinderen en jong-
volwassenen met een verstandelij-
ke beperking en/ of epilepsie.
Als er niets wordt gedaan, belanden
deze fundamenteel meest kwetsba-
re jongeren in een bestaansonzekere
situatie: geen onderwijs, geen job,
veel ziekten, materiëel arm en kans -
arm. Een voortdurende strijd om te
leven; te overleven. De kinderen
worden door deze hulp in hun eer-
ste ontwikkelingsmogelijkheden
(iets) minder beperkt en hierdoor
werken de negatieve effecten van
hun handicaps minder opeenstape-
lend. Wij wensen de stichting veel
succes met het werven van dona-
teurs. Wij hopen dat in een toekom-
stig politiek stabiele omgeving nieu-
we projecten kunnen worden opge-
start. Ons bevalt het uitstekend hier-
aan een bijdrage te leveren. Onze
‘cadeautip’ voor Jonathan houden
wij ‘erin’.

[Colofon]
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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. 

heeft een groot stuk land beschik-
baar gesteld, op het terrein waar ook
een nieuwe kerk wordt gebouwd. Ik
heb kennis gemaakt met de voorzit-
ter en namens onze stichting met de
bisschop afgesproken dat Stichting
Jonathan bereid is een samenwer-
king met de Round Table aan te
gaan, voor de bouw en inrichting van
dit centrum. 

€ 5.000 voor Kafubu Block
Kafubu Block trainingcentrum heeft
een goed businessplan voor de lange-
re termijn nodig. Dit is besproken en
ook aan de bisschop voorgelegd. Hij
heeft mij verzekerd dat hij graag ziet
dat het centrum financieel onafhan-
kelijk wordt. Het opstellen van een
plan wordt aan externe deskundigen
gevraagd. Stichting Jonathan heeft
een bedrag van 5000 euro beschik-

Huisbezoekprogramma
Het huisbezoekprogramma krijgt
een prominentere plaats in het pro-
ject. Deze ondersteuning is gericht
op ADL, fysio, ondersteuning en trai-
ning van ouders in de zorg voor hun
kinderen.

De families van de CBR-cliënten wor-
den meer actief betrokken bij de acti-
viteiten van het project. Zowel activi-
teiten gericht op de cliënten zelf als
activiteiten gericht op de integratie
van de doelgroep in de gemeen-
schap.

Samenwerking versterken
De samenwerking met de verschillen-
de provinciale overheidsinstanties en
lokale organisaties wordt versterkt
en vastgelegd in overeenkomsten. 

Aanvullend op Misereor
Afgesproken is dat Stichting Jona-
than, evenals de voorgaande jaren,
aanvullende ondersteuning geeft aan
het Misereorbudget. Deze ondersteu-
ning is gericht op vaardigheidstrai-
ning van de staf, bewustwordingsacti-
viteiten, ouderparticipatie en pro-
gramma-activiteiten waarvoor te wei-
nig fondsen beschikbaar zijn.

Nieuw CBR-centrum Mushili
De lokale service-organisatie Round
Table is bezig om fondsen te verkrij-
gen voor de bouw van een nieuw
CBR-centrum in Mushili. De bisschop

baar gesteld om komend landbouw-
seizoen zoveel mogelijk gewassen te
verbouwen.

Epilepsietraining
De epilepsietraining van prof. Peters,
is op verschillende niveaus bespro-
ken. De planning en de logistieke
zaken zijn aan de orde geweest.
Besloten is dit een gezamenlijke acti-
viteit te laten zijn met input van loka-
le artsen, zodat dr. Peters zijn kennis
rechtstreeks over kan dragen.

Al met al kijk ik terug op een waarde-
volle week, waarin we gezamenlijk
hard hebben gewerkt en elkaar weer
beter hebben leren kennen. 
Hierdoor is de samenwerking tussen
Stichting Jonathan en het CBR-pro-
ject verder versterkt.

Timmerles voor jongeren in een CBR-centrum.

Sport en spel voor de cliënten.

Geven voor het goede doel...

Charles Beltjens en echtgenote Greet van Dijk zijn donateurs van het
eerste uur. Beide waren werkzaam bij de Stichting PSW. Ze doneren
regelmatig en zeker bij bijzondere gebeurtenissen. Onlangs waren ze
‘erg lang’ getrouwd: ook de opbrengst van dat feest [€ 850) stelden ze
ter beschikking aan Stg. Jonathan. We vroegen Charles voor een foto
maar dat vond hij ‘nou echt niet nodig’. 

Hoe lang bent u al donateur?

25 jaar Stichting Jonathan: dat bete-
kent ook dat er donateurs zullen
zijn, die ons al 25 jaar lang trouw
steunen.

Wij zijn op zoek naar die donateurs
van het eerste uur. In ons jubileum-
jaar en bij de jubileumviering willen
we die trouwe donateurs graag in
het zonnetje zetten. Bent u ook een
van die ‘zilveren’ donateurs? Laat
ons dit even weten! We zijn
benieuwd naar uw verhaal. Onder
meer horen we graag van u ant-
woord op de volgende vragen: 
• Hoe lang bent u al donateur van

Stichting Jonathan
• Hoe bent u met de Stichting

Jonathan in contact gekomen
• Wat sprak u aan, waarom werd u

donateur en bleef u donateur?
• Heeft u misschien ook een leuk

idee voor de jubileumviering?
Kortom, wij staan open voor sugges-
ties en ideeën van uw kant, laat het
ons even weten.

Uw antwoord wordt zeer 
op prijs gesteld, dat kan:

• telefonisch Han Aalders, 
0499 39 27 37 of 06 20 14 15 19,

• per mail h.vandegraaf-aalders@
onsmail.nl of

• per post Han Aalders, 
Kastanje 39, 5682GX Best.


