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Bevordering van de zorg voor kinderen en jongeren
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Nieuwe ontwikkelingen: rapportage van zuster Florence

stichting

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

Daarom hebben zuster Florence
en haar team de laatste tijd veel
aandacht besteed aan de voort-
gang en adviezen gegeven.
Stichting Jonathan ondersteunt
deze activiteit.

Alle 13 getrainde vrijwilligers
staan superactief in het project.
Om ze te stimuleren heeft
Stichting Jonathan gevraagd wat
ze nodig hebben om hun werk-
zaamheden goed uit te kunnen
voeren. Zuster Florence geeft aan
dat laarzen en chitenges (doek

die je over je kleding draagt)
gewenst zijn. Daar naast wil ze de
meest gemotiveerde vrijwilligers
graag een aanmoedigingsprijs
geven. Ook blijkt het moeilijk om
bepaalde epilepsiemedicijnen via
de kliniek te krijgen. Hiervoor
heeft het project extra geld
nodig.

Aan het eind van het jaar zal een
gezellige jaarafsluiting plaatsvin-
den, waarbij cliënten, verzorgers,
en vrijwilligers worden uitgeno-
digd.- door Zuster Florence -
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De ondersteuning is niet alleen
gericht op de 45 clienten, maar
ook op hun verzorgers: ouders en
familieleden. De vrijwilligers en
zuster Florence bezoeken de
cliënten thuis en leren de verzor-
gers daarbij, hoe ze in het dage-
lijkse leven het beste om kunnen
gaan met de cliënt.  

De meeste families die in het
programma worden onder-
steund, hebben een lapje grond
waarop ze groenten verbouwen.
Met de 10 armste families  heb-
ben de vrijwilligers een tuin-
project opgezet, waar mais, pin-
da’s en gewassen worden ver-
bouwd om de families onafhan-
kelijker te maken. 
Nu de regentijd begint, is het
zaak om de tuinen klaar te
maken en zaden te planten.

Het epilepsieproject in IPAFU

Het is de laatste week van de
zomervakantie. De buurkinderen
Daan, Floor ,Siem en Koen - een
is 11 en drie zijn 9 jaar - hebben
een lekker lange vakantiedag
voor zich. Ze overleggen wat ze
gaan doen. In hun midden staat
een grote zak met macarons,
zelfgebakken bij oma. Zelfs  voor
vier kinderen te veel. Dan komt
een van hen met het idee de
koekjes te verkopen voor Afrika.

Koen en Siem kennen Stichting
Jonathan via hun oma en vertel-
len daar wat over. Ze worden
alle vier enthousiast en gaan ook
nog ‘slakjes’ maken van mozza-
rella en tomaat. Dan zetten ze
een tafeltje klaar voor het huis
en zetten de koekjes en de slak-
jes erop. De Nieuwsbrief van
Jonathan komt er ook op te lig-
gen.  En nu maar wachten op
kopers...

En ja wel, hoor. Er komen kopers.
Iedereen krijgt uitleg over het
goede doel: voor kinderen in
Afrika die zorg nodig hebben,
en iedereen kan de Nieuwsbrief
van Jonathan inzien. Na tweeën-
eenhalf uur is alles verkocht en

hebben Daan, Floor, Siem en
Koen acht euro tachtig verdiend
voor Stichting  Jonathan.

Naschrift van de redactie: Daan,
Floor, Siem en Koen: wat een
geweldig idee van jullie!
Hartelijk dank!

Recept macarons
Op internet zijn recepten voor
macarons te vinden, maar die
zijn best ingewikkeld. Voor kin-
deren van ongeveer 9 jaar is het
gemakkelijker een pak kant-en-
klaarmix voor macarons te kopen
in een goede bakwinkel of super-
markt.

Nieuwe rubriek:
Kinderen in actie

De redactie wil graag andere kin-
deren uitdagen ook iets te
onder nemen voor Stichting
Jonathan. Dat kan een mooie
tekening zijn, een gedichtje of
misschien verzin je ook een actie
om iets te verdienen voor de kin-
deren in Afrika. Het mag alle-
maal. Maak er een mooie foto bij
en dan kun je jezelf terug zien in
de volgende Nieuwsbrief!

- door Anneke Veen -

In de laatste Nieuwsbrief hebben we u uit-
gebreid verteld over de start van het epilepsie-
project van zuster Florence in IPAFU. Nu kunnen
we u vertellen dat er al 45 kinderen en jonge-
ren door het project worden ondersteund. 

Zuster Florence

op huisbezoek

Wij wensen u 
vredige 

kerstdagen 
en een 

voorspoedig 
nieuwjaar!

Kinderen voor kinderen
in actie}



‘Beste mensen, ik was erg blij om
te horen dat mijn rapport goed
ontvangen is door jullie en dat
een goede indruk gaf. Ik ben me
ervan bewust dat je naar de
donateurs betrouwbare informa-
tie moet doorgeven, o.a. door
goede rapporten te maken, ver-
antwoording af te leggen, een
goede verstandhouding met
elkaar te onderhouden. Met de
moderne communicatiemiddelen
kan dat beter dan ooit.  

De verbetering van de huisbezoe-
ken aan de mensen met een
beperking is veelbelovend. De
vrijwilligers doen de huisbezoe-
ken met betrokkenheid en ple-
zier. Dit helpt ook de vrijwilligers
in hun werk, omdat ze in de
thuissituatie beter kunnen
inschat ten wat de werkelijke
zorgbehoefte is.

Tijdens mijn afgelopen vakantie,
bezocht ik een aantal patienten
waaronder Phillip Phiri (zie foto
voorpagina). Het was goed om
hem te ontmoeten en te zien
hoe immobiel hij was door zijn
handicap. Je kent de echte bijd-
schap niet totdat je de lach en de
blijdschap van een patient ziet.
Mijn aanwezigheid werd door
Phillip en de familie op prijs
gesteld. 

Phillip is een 17-jarige jongen
met een verstandelijke en een
lichamelijke beperking. Hij is
geboren in een gezin met 8 kin-
deren, 2 meisje en 6 jongens.
Hij gebruikt al een jaar of 12 een
rolstoel. Helaas heeft hij door
zijn beperkingen nooit een
school bezocht. Phillip is een

grote jongen en zijn vader ver-
zorgt hem, doet hem in bad, tilt
hem in de rolstoel enz. Helaas is
zijn rolstoel 2 jaar geleden stuk
gegaan en sindsdien moet hij
rondkruipen in het stof en de
modder als hij naar buiten-of
naar het toilet moet.

Ik nam de tijd om naar zijn meest
noodzakelijke behoeften te kij-
ken en concludeerde dat een
nieuwe rolstoel hard nodig was.
Zijn ouders hadden geen idee
waar ze voor hulp konden aan-
kloppen. Ik wist dat er in Kitwe
een werkplaats was waar ze spe-
ciale rolstoelen maken. Ik nam
hem mee daarnaartoe en regelde
dat er voor hem een nieuwe rol-
stoel werd gemaakt en afgele-
verd.  

Ik bedacht me dat de familie hem
best creatieve en zinvolle activi-
teiten kon bieden, zoals lezen en
planten water geven. De familie
was blij met deze handreiking
en het was voor hen fijn om te
ervaren dat ze hun 17 jarige
zoon op zo’n eenvoudige manier
een stukje verder kunnen hel-
pen.’

2 3

‘Gadgets’ of ‘relatie-artikelen’ zijn de wat
moeilijke namen voor de hebbedingetjes,
waarover Jonathan sinds kort eindelijk ook
beschikt. Met name gaat het om kalender-
kaartjes (2018), ansichtkaarten, dankkaar-
ten, notitieblocs en twee verschillende han-
dige boekenleggers. 

We like you too
Onze activiteiten willen we bij
een groter publiek onder de
aandacht brengen en met
name ook bij jongeren. We
hebben nu ook een Facebook -
 account waarop we berichtjes
(zowel in het Nederlands als
Engels) en foto's plaatsen over
het project. Vertel het door aan
de jeugd, kinderen en kleinkin-
deren en vraag om ons te
'liken'. U mag dat zelf natuur-
lijk ook doen! We like you!

Zuster Florence erg blij met 
goede ontvangst rapportage

Foto zonsondergang: Angelo Verbrugge
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        In toenemende mate hadden

onze vrijwilligers behoefte aan
eenvoudige spulletjes om weg te
geven (in ruil voor een vrije gave)
als ze met Stichting Jonathan
ergens een stand bemannen. 

Dan heb je lokkertjes nodig om
met mensen in gesprek te kun-
nen komen. Je hebt een spierink-
je nodig om een haring te kun-
nen vangen. 

Door de toenemende digitalise-
ring en enorme concurrentie tus-
sen drukkerijen zijn de productie-
kosten gelukkig zeer beperkt
gebleven. 

U als donateur kunt natuurlijk
ook in het bezit komen van deze

artikelen. Voor u zelf of voor het
werven van andere donateurs. 

Stuur dan een mailtje naar
Hanneke Aalders (h.vandegraaf-
aalders@hotmail.com) en u krijgt
een pakketje in de bus. Wij ver-
trouwen erop dat u achteraf een
vrije gave plus twee euro voor de
verzendkosten overmaakt. 

Hebbedingetjes van Jonathan


