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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting Jonathan. 
Dit verslag hoopt u inzicht te geven in de werkzaamheden en activiteiten die in het jaar 2013 door 
het bestuur van de stichting zijn ondernomen om haar doelstelling te verwezenlijken. 
 
Stichting Jonathan is statutair gevestigd in Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 4107202. Op drie oktober 1989 zijn de statuten van de stichting vastgesteld bij akte voor 
notaris M.H.J.M. Tomlow te Heerlen. 
 
De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van het Community Based Rehabilitation (CBR) 
Project voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia. 
 
De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door het adviseren en meefinancieren van 
het CBR project en wel met name: 
 

1. Het huisbezoek- en bewustwordingsprogramma 
2. De dagopvang en training van mensen met een verstandelijke beperking 

en al wat verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn. 
 
 
 
2. Achtergrondinformatie CBR project 
 
De oprichting van Stichting Jonathan is voortgekomen uit het onderzoek dat eind jaren tachtig door 
mw. Nel Coumans is uitgevoerd op verzoek van de toenmalige bisschop van Ndola, Bisschop 
Dennis de Jong. De uitkomsten van dit onderzoek brachten aan het licht dat er voor mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking helemaal geen voorzieningen waren, er veel kinderen 
verborgen gehouden werden en er vaak geloofd werd dat de handicap een straf was ofwel het 
werk van boze geesten. Een groep enthousiaste mensen in Limburg zag een enorme uitdaging om 
samen met het bisdom een steentje bij te dragen aan de verbetering van deze situatie. 
Begin1990 werd onder verantwoordelijkheid van het Bisdom van Ndola gestart met het Community 
Based Rehabilitation (CBR) Project.  
 
Huidige situatie 
 
De CBR gedachte heeft zich inmiddels verspreid over de Copperbelt provincie. Anno 2013 worden 
activiteiten door het project uitgevoerd in Ndola, Luanshya, Kitwe en Chingola. 
  
De volgende activiteiten vinden plaats: 
 
Huisbezoeken Families krijgen hulp en advies bij de verzorging van een kind met een zware 
verstandelijke beperking of dubbele handicap. 
 
Dagopvang Er zijn zes CBR centra waar dagopvang geboden wordt. De activiteiten variëren van 
fysiotherapie, het leren van dagelijkse vaardigheden, het doen van spelletjes etc. Het ontlasten 
van de ouders en vooral het er zijn voor de ander is een belangrijk aspect van de opvang. 
 
Speciaal Onderwijs en dagbesteding In een aantal CBR centra zijn special units gevestigd waar 
aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking speciaal onderwijs wordt geboden. Deze 
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klasjes zijn alleen in die centra gevestigd waar het regulier onderwijs geen speciaal onderwijs 
aanbiedt.  
 
 
 
 
 
Voor de oudere cliënten wordt dagbesteding aangeboden. Er wordt lesgegeven in tuinieren, 
handwerken en timmeren. Training van vaardigheden om de participatie in de samenleving en op 
de arbeidsmarkt te vergroten zijn een belangrijk aspect. 
 
Training van jongeren in land en tuinbouw Het Kafubu Block trainingcentrum is een van de 
nieuwere initiatieven. Door middel van training van een paar jaar hoopt men dat jongeren met een 
licht verstandelijke beperking onder begeleiding in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  
 
Epilepsieprogramma De behandeling van epilepsie patiënten is overgedragen aan de 
overheidsklinieken. Cliënten van het CBR programma met epilepsie worden ondersteund door 
medewerkers van het CBR project. 
Dit gebeurt door counseling en begeleiding tijdens de controle bezoeken aan de kliniek. 
 
 
 
3. Samenstelling bestuur in 2013 
 
          

Mw. Anneke Schoonbrood voorzitter 

Dhr. Leo van der Heyden penningmeester 

Mw. Han Aalders notulist 

Mw. Anneke Veen secretaris 

Dhr. Ton van Gestel lid 

Dhr. Karel Langemeijer lid 

Mw. Fiet Martens lid 

Dhr. Ben van den Oever lid 

Mw. Truus Lenssen lid 

Dhr. Cees Schouten lid 

Mw. Nel Coumans adviseur 

 
 
 
4. Aandachtsgebieden van de stichting 
 
Stichting Jonathan geeft inhoudelijke- en aanvullende financiële steun aan specifieke onderdelen 
van het project, zoals: 

 Bijscholing en training van medewerkers 

 Bewustwordingsactivititeiten 

 Bevordering ouderparticipatie 

 Ontwikkelingsmateriaal voor de dagcentra en fysiotherapie benodigdheden 

 Training van medewerkers op het gebied van epilepsiemanagement 

 Nieuwe initiatieven 

 Onderhoud van de CBR centra 
 
 
5. Verslag activiteiten bestuur in 2013 
 
In 2013 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Daarnaast is de commissie PR en fondsenwerving 
zeer regelmatig bij elkaar geweest. 
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De commissie heeft hard gewerkt aan het vastgestelde communicatieplan en de daaruit 
voortvloeiende acties. Zo is de brochure “ Wat doet Stichting Jonathan” ontwikkeld en verspreid.  
Daarnaast is er een wervingsactie geweest om ambassadeurs voor de stichting te vinden. 
Voorbereidingen voor een lustrumfeest, eind 2014 bestaat de stichting 25 jaar, zijn al in volle gang. 
 
 
6. Belangrijke aandachtspunten in 2013 
 
Voortgang CBR project 
Na een reorganisatie binnen het Bisdom van Ndola heeft het CBR project haar doelstellingen en 
bijbehorende projectactiviteiten goed onder de loep genomen. 
In augustus heeft de secretaris van de stichting een werkbezoek gebracht aan het project om de 
projectcoördinator Sr. Florence te ondersteunen in dit proces. Daarnaast is ook de rol die St. 
Jonathan in het project vervult, nu en in de toekomst, besproken. 
Het projectvoorstel naar de hoofddonor Misereor is goedgekeurd en dus kunnen de CBR-
activiteiten de komende drie jaar doorgaan. 
 
 
Onderhoud gebouwen 
Een van de CBR centra heeft met ondersteuning van de stichting een uitbreiding van het gebouw 
gekregen. Om het grote aantal kinderen te kunnen begeleiden zijn twee extra ruimtes bij gebouwd. 
 
Epilepsieprogramma 
Er is met lokale artsen en Prof. Peters, die voor St. Jonathan een aantal trainingen en workshops 
gaat uitvoeren, hard gewerkt aan de, planning, inhoud van de lessen en logistieke zaken. De 
trainingen worden begin 2014 uitgevoerd. 
 
Kafubu Trainingcentrum 
Na overleg met het CBR project wordt er een businessplan gemaakt om het centrum financieel 
onafhankelijk te maken. In de tussenperiode heeft de stichting een overbruggingsfonds ter 
beschikking gesteld. 
 
 
7. Financiële verantwoording 
 
Inkomsten en uitgaven over het jaar 2013 
Inkomsten   Giften  €  21,197.24 
 
Uitgaven  CBR project €    8,500.00 
    
 
Op verzoek kan inzage worden verkregen in financiële jaarstukken. 
 
 
8. Tot slot 
 
Het bestuur van de stichting wil graag alle donateurs en sponsoren hartelijk danken voor hun inzet 
en bijdragen. Zonder deze hulp zou het niet mogelijk geweest zijn het CBR project te kunnen 
ondersteunen. 


