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St i cht ing  Jona than  bes taa t  20 jaar

20 jaar geleden brachten

Jet Vinken en Han Aalders

een bezoek aan Nel

Coumans in Zambia, waar

zij onderzoek deed naar

de situatie van de ernstig

verstandelijk gehandi-

capten. Het bezoek maakte

diepe indruk op hen en bij

terugkomst richtten zij de

Stichting Jonathan op.

De stichting werd vernoemd naar Jonathan,
een jongen met het syndroom van Down, die
Nel in Zambia ontmoette. 

Jet en Han, allebei werkzaam in de welzijns-
zorg, ondervonden van meet af aan veel steun
van zowel de stichting waar zij werkten, als van
cliënten, de ouders van cliënten, medewerkers,
familie, vrienden en bekenden, die zich bereid
verklaarden om het project te ondersteunen.
Jet vertrok na een jaar naar Zambia en heeft
daar ruim vijf jaar gewerkt, ze heeft het huisbe-
zoekprogramma (CBR project) verder uitge-
werkt en in de praktijk gebracht en er zijn een
aantal dagverblijfjes opgestart. Daarna namen
de zusters Franciscanessen de leiding over van
het project. Er bestond en bestaat een heel
goede verhouding en samenwerking tussen de
leiding van het project en het bestuur van St.
Jonathan. Zeker de laatste jaren is de commu-
nicatie dankzij hulpmid-delen zoals computers
en e-mail zeer frequent. 

Verschillende mensen van het bestuur zijn in de
afgelopen 20 jaar naar Zambia geweest om het
project te bezoeken. We kunnen steeds zien
dat het project in goede handen is en dat de
gelden goed besteed worden.

Het bestuur wil graag het 20 jarig bestaan van Stichting
Jonathan vieren en dat willen we eigenlijk heel graag
samen met jullie doen. Wij vragen dan ook om jullie
medewerking, hebben jullie suggesties, goede ideeën
of adviezen, laat het ons weten alsjeblieft.

Jonathan

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.

U bent voor ons belangrijk, u geeft ons niet alleen uw financi le steun, u geeft ons 

uw vertrouwen om met uw geld hulp te bieden aan de projecten in Zambia.

Bezoek aan de 
Rotary club Valkenswaard
Tijdens de vergadering hebben we
een goede indruk kunnen geven van
onze werkzaamheden voor het CBR
project in Zambia. 

Bezoek aan Stichting 
Kledingvoorziening Heerlen
De stichting stelde een geldbedrag
beschikbaar voor diverse kleine orga-
nisaties. En ook wij mochten van hen
een geldbedrag ontvangen met de
mededeling dat we de komende jaren
op hun steun kunnen rekenen.

Gift uit Apeldoorn
Een donor uit Apeldoorn heeft eind
vorig jaar, in haar kerkgemeenschap,
kerststukjes gemaakt. De opbrengst
was voor Stichting Jonathan.

Vastenactie Stichting Daelzicht
Met nadruk willen we vermelden dat
al twee jaar, tijdens de Vastenactie,
de bewoners met een verstandelijke
beperking van de locaties in Heel en
Koningslust een gedeelte van hun
zakgeld afstaan voor ontwikkelings-
materiaal. Afgelopen jaar was hun bij-
drage speciaal bedoeld voor de aan-
schaf van voetballen en dit jaar voor
de aanschaf van muziekinstrumenten.

Sponsoractie Angelo 
en May Verbrugge
In onze vorige nieuwsbrief heeft u al
kunnen lezen over de grote sponsor-
actie georganiseerd door Angelo en
May Verbrugge. Angelo heeft een
voettocht gemaakt van Landgraaf
naar Santiago de Compostella in
Noord Spanje. Zijn vrouw May heeft
hem op zijn tocht vergezeld met de
camper, zijn persoonlijke verzorging,
ondersteuning en gezelschap.

Veel vrienden en bekenden hebben
hem gedurende zijn tocht gesponsord.
Terug in Nederland heeft hij ons hele-
maal bijgepraat over zijn tocht en kan
St. Jonathan met de opbrengst 45 fiet-
sen + regenkleding financieren plus
een motorfiets. Hiermee is het vervoer
voor het huisbezoek-programma en
het pilot epilepsie programma de
komende jaren verzekerd.

Het komt ook vaker voor dat vrien-
den, bekenden of donoren een feest
hebben en dan aan hun gasten vra-
gen voor een gift voor de Stichting
Jonathan. 

Stichting Ontmoeting der Volkeren
gaf een grote bijdrage voor de instal-
latie van de boorput in Kafubu Block.

P .R .  ac t i v i te i ten  en  Fondswerv ing

Het bestuur is steeds op

zoek naar wegen hoe we

het beste het CBR project

kunnen promoten en 

hoe we nieuwe donoren 

kunnen vinden. We willen

u een kleine indruk geven

van kleinere en grotere

activiteiten op dit gebied:

Jaarlijkse CBR Sportdag



Werkbezoek  aan  Zambia

De Annekes hebben alle CBR centra’s
bezocht, huisbezoeken afgelegd en
gesprekken gevoerd met medewerkers
en het management van het project. 
Ze hebben enthousiaste cliënten gezien,
die in een prettige en ontspannen sfeer
bezig waren. 
Ook hebben ze veel enthousiaste mede-
werkers en vrijwilligers ontmoet, die
vaak in niet al te gemakkelijke omstan-
digheden proberen creatieve oplossin-
gen te bedenken en goed werk te leve-
ren. Dat geldt voor de coördinatoren,
de local supervisors, de medewerkers
van het huisbezoekprogramma en alle
anderen. Het kennisniveau bij de fysio-
therapieassistenten en bij de clinical
officers van het epilepsieproject is
opvallend goed; ook bij de local supervi-
sors is dat het geval. De visie op de zorg
komt modern over en lijkt op de in
Nederland nog niet eens zo lang gele-
den ingezette koers van ínclusion’; zorg
bieden op de plek waar iemand woont
in zijn familie om participatie in de
maatschappij zoveel mogelijk kansen te
geven. Ook de huidige aanpak van
Individuele Zorgplannen is vergelijkbaar
met Nederland.
Tijdens het bezoek is naar voren geko-
men dat in een aantal dagcentra erg
weinig materiaal aanwezig was. Ook
was er verschil in aanbieden van een
warme maaltijd per dag: op de plekken

Anneke Schoonbrood plant de 
eerste boom van een heuse 

bananenplantage bij het 
dagverblijf in Chingola

waar dat gebeurde werd dat door de
familie erg belangrijk gevonden. In
sommige centra werd geprobeerd hier-
in te voorzien door zelf wat te verbou-
wen en dat te gebruiken voor de maal-
tijd en wat overbleef te verkopen. Dat
was echter niet overal mogelijk. 
Verder waren er zeker problemen met
het onderhoud van de gebouwen.

Project in ontwikkeling 
Onderhoud gebouwen
De meeste CBR centra zijn langer gele-
den gebouwd en jammer genoeg
moeten we constateren dat ze over
het algemeen niet zo goed onderhou-
den zijn. Opknappen en onderhouden
kost geld en dat is er niet. Het bestuur
heeft in overleg met de leiding van
het CBR project besloten dat er een
onderhoudsplan gemaakt wordt voor
alle dagverblijfjes. Anneke Veen, onze
secretaris, heeft de architect die voor
het Bisdom van Ndola werkt, en waar-
in men dus alle vertrouwen heeft,
gevraagd of hij een plan wilde opstel-
len. Intussen is het rapport met een
kostenberekening per gebouw ver-
schenen.
Wij zijn naarstig op zoek naar sponso-
ren, we houden u op de hoogte, maar
ook hier geldt dat we ons aanbevolen
houden voor uw suggesties en ideeën.

Onze voorzitter Anneke

Schoonbrood en secretaris

Anneke Veen (kortweg de

Annekes) hebben in 2008

een werkbezoek gebracht

hebben aan het CBR project.

Een tiental gezondheidswerkers
getraind zijn in management van
de epilepsiezorg? 
Deze speciaal samengestelde training
zal uiteraard bijdragen aan een verbe-
tering van de kwaliteit van zorg aan
epilepsiepatiënten in het project. De
training werd verzorgd door specialis-
ten van het Universiteitsziekenhuis
(UTH) in Lusaka en docenten van de
Universiteit van Zambia (UNZA). 
St. Jonathan stelde hiervoor € 5.000
beschikbaar.
Dr. Piet Voskuil en Prof. Boudewijn
Peters hebben een belangrijke bijdra-
ge geleverd aan de kwaliteit van de
training en zij zullen binnenkort in
Lusaka overleg hebben over een duur-

zame verbetering van epilepsiezorg in
Zambia. St. Jonathan is blij met hun
vakinhoudelijke ondersteuning.

Er een voedselproject gestart is voor
de cliënten van de dagverblijven?
De medewerkers van het CBR project
een landbouwproject zijn begonnen
om de cliënten in de dagverblijfjes
een warme maaltijd aan te kunnen
bieden? Dit stimuleert de ouders om
hun kind naar de dagopvang te bren-
gen en ook is de leiding er van verze-
kerd dat de cliënten in ieder geval
één goede maaltijd per dag krijgen.
Stichting Jonathan vond dit een
zodanig goed initiatief dat er voor
het opzetten van het project een

eenmalig bedrag van € 5000 beschik-
baar is gesteld.

Een bijdrage levert aan de bijscho-
ling van de medewerkers, aan-
schaf van ontwikkelingsmateriaal
epilepsiemedicijnen en onder-
houd van de dagverblijven?
Voor een periode van drie jaar heeft
St. Jonathan zich garant gesteld voor
een bedrag van € 7000 per jaar dat
bestemd is voor ontwikkelingsmate-
rialen, bijscholing, workshops en epi-
lepsie medicijnen.
In 2008 heeft St. Jonathan € 6.000 ter
beschikking gesteld voor urgente repa-
raties aan waterputten en een lekkend
dak van één van de gebouwen. 

Wis t  u  da t  met  uw s teun . . .

[U ITGEL ICHT]

Het Kafubu Block

Trainingcentrum volop in

gebruik is?

Met financiering van St.
Jonathan (€ 16.300) is er een

tweede boorput geïnstalleerd en
is er elektriciteit aangelegd. 

Hierdoor is het centrum verze-
kerd van een goede watervoor-

ziening voor de jongeren die
intern de landbouwopleiding

volgen. Ook is er nu volop water
voor de bevloeiing van de

groentetuinen van de opleiding.

Tijdens het bezoek van de
Annekes aan het centrum bleek

dat er geen plafonds in de
kamers waren geplaatst, omdat
de fondsen uitgeput waren. Het

bestuur heeft hiervoor alsnog
geld beschikbaar gesteld.

Maïsveld Kafubu Block
Trainingcentrum
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