1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Jonathan.
Dit verslag hoopt u inzicht te geven in de werkzaamheden en activiteiten die in het jaar 2015 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.
2.

Het huisbezoek- en bewustwordingsprogramma
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 in 1988-1989 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.
De CBR aanpak is een op de gemeenschap gebaseerde revalidatie voor mensen met een verstandelijke
beperking. Door middel van huisbezoeken werd begeleiding bij de zorg geboden aan de families/verzorgers
van kinderen met een verstandelijke beperking en werden in de gemeenschap voorlichtingcampagnes over
mogelijke oorzaken gehouden. Naast de huisbezoeken bleek er een grote behoefte aan dagopvang. Eind
1990 werden twee kleine dagverblijven in gebruik genomen in de wijken Chipulukusu in Ndola en Mikomfwa
in Luanshya.

Huidige situatie
Anno 2015 worden activiteiten door het project uitgevoerd in Ndola, Luanshya en Chingola. Onder de
bekwame leiding van Sr. Florence Ngosa zijn de activiteiten in de dagopvang en in de gemeenschap
uitgevoerd. Extra aandacht is gegeven aan de participatie van de ouders cq. verzorgers in het project.
Zogenaamde oudergroepen zijn geformeerd. Het huisbezoekprogramma is gedurende het verslagjaar
geintensiveerd. Daarnaast is er hard gewerkt aan het Planning, Monitoring en Evaluatie Systeem om de
kwaliteit van de geboden ondersteuning aan de individuele kinderen te borgen. In september van het
verslagjaar heeft het bisdom van Ndola besloten vanwege de financiele situatie de dagelijkse leiding van de
projecten over te dragen aan de parochies. De arbeidsovereenkomsten met alle medewerkers zijn
beeindigd. Het bisdom heeft de hoop uitgeproken dat in de nabije toekomst de financiele perikelen worden
opgelost.
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3. Samenstelling bestuur in 2015
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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 en vrijwilligers
 Ontwikkelingsmateriaal en fysiotherapie benodigdheden
 Doorontwikkeling van het epilepsieprogramma
 Nieuwe initiatieven
 Onderhoud van de CBR centra

5. Verslag activiteiten bestuur in 2015
In 2015 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Daarnaast is de commissie PR en fondsenwerving een aantal
keren bij elkaar geweest.

6. Belangrijke aandachtspunten in 2015
Belangrijke aandachtspunten zijn geweest:
- samenwerking met de parochie Posterholt mbt de vastenactie ten behoeve van het CBR project
- aanpassing van het PR materiaal
- vernieuwing van de website van Stichting Jonathan
Er zijn verschillende contacten en overlegmomenten geweest met Misereor, het CBR project en het bisdom
van Ndola inzake de problematiek rondom de financiele problemen van het bisdom.
In september heeft een overleg plaatsgevonden met een delegatie van het bisdom van Ndola.

7. Financiële verantwoording
Inkomsten en uitgaven over het jaar 2015
Inkomsten
Giften
€ 12.807,42
Uitgaven
CBR project
€ 23.036,30

Op verzoek kan inzage worden verkregen in financiële jaarstukken.

8. Tot slot
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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 in 2015 te kunnen
ondersteunen.
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