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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Jonathan. 
Dit verslag hoopt u inzicht te geven in de werkzaamheden en activiteiten die in het jaar 2016 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. 

 
 
2. Samenstelling bestuur in 2016 
 
          

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. Ellis Aalders lid 

Dhr. Ben van den Oever lid 

Dhr. Angelo Verbrugge lid 

Dhr. Cees Schouten lid 

Mw. Truus Lenssen lid 

 
 

 
3. Verslag activiteiten bestuur in 2016 
 
In 2016 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Daarnaast is de commissie PR en fondsenwerving een aantal 
keren bij elkaar geweest. Op 26 november heeft het bestuur een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 
haar donateurs. De vernieuwde website is gelanceerd en de donateurs zijn via nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden over de ontwikkelingen. 
 

 
4. Belangrijke aandachtspunten in 2016 
 
Belangrijke aandachtspunten zijn geweest: 
- de relatie met het bisdom van Ndola in Zambia 
-  toekomst van de activiteiten van het CBR project in Ndola en Chingola na het ontslag van alle 
medewerkers. Door de financiële problemen bij het bisdom zijn de drie CBR centra overgedragen aan 
parochies. Onduidelijk blijft in hoeverre activiteiten nog uitgevoerd worden. 
-  het identificeren van een nieuw project dat aan de doelstellingen van Stichting Jonathan voldoet 
- veel aandacht en energie is gestoken in het optimaliseren van de informatieverstrekking en communicatie 
met de donateurs. In 2016 is naast de vernieuwde website een facebookpagina van St. Jonathan 
gelanceerd.  
- het ontwikkelen nieuw informatiemateriaal 
- het uitbreiden van het donateursbestand 
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5. Pilot Epilepsieproject Ipafu, Zambia 
 
Stichting Jonathan heeft besloten een bedrag van 11.185,00 Euro ter beschikking te stellen voor de start van 
het epilepsieprogramma Ipafu. Voormalig coördinator van het CBR project Sr Florence Ngosa werkt als 
Sister in Charge in het districtsgezondheidscentrum Ipafu, ongeveer 30 km ten noordwesten van Chingola in 
de Copperbelt Provincie. De kliniek wordt gerund door de Sisters of St John The Baptist. 
In dit gebied zijn er grote problemen rond epilepsie: het wordt niet altijd goed onderkend; de kinderen krijgen 
niet altijd medicijnen of de meest geschikte medicijnen. En de omgeving gaat niet altijd goed met een 
dergelijke handicap om. Zo worden er nog steeds kinderen met epilepsie verborgen in de huizen waardoor 
er een sociaal isolement ontstaat. Epilepsie is een stigma.  De ouders zijn veelal ongeletterd en veel 
kinderen worden door de grootouders verzorgd. 
Door slechte diagnostiek en behandeling dreigt een ontwikkelingsachterstand en zorgt ervoor dat de 
kinderen in de puberteit erg kwetsbaar zijn met kans op criminaliteit en seksueel misbruik. Sr. Florence heeft 
een projectvoorstel bij St. Jonathan ingediend om een epilepsie programma uit te voeren in het 
verzorgingsgebied van de kliniek.  
 
Het doel van het epilepsieproject: 
De behandeling van epilepsie te verbeteren door de steun vanuit de samenleving te vergroten 

1. Verbeterde therapietrouw t.a.v. de medicijnen tegen epilepsie 

2. Zorg en steun voor 100 epilepsiepatiënten op het platteland van Ipafu 

3. De gemeenschap mobiliseren om te voorzien in effectieve preventie, behandeling en steundiensten 

4. Deelname van de samenleving in preventie – en zorgactiviteiten 

5. De negatieve houding, discriminatie en stigmatisering van mensen met epilepsie ombuigen 

 
Het project is niet direct gericht op kinderen met een verstandelijke beperking. Echter een deel van de 
kinderen met epilepsie zal zeker ook een verstandelijke beperking hebben of ontwikkelen bij een slechte 
behandeling. In het project kan het voorkomen van verstandelijke beperking gemakkelijk meegenomen 
worden evenals het in kaart brengen van de speciale behoeftes van deze groep. 
Gezien de grote kennis en ervaring die is opgebouwd de afgelopen jaren op het gebied van epilepsie 
herkenning en behandeling door het CBR project in andere delen van de Copperbelt provincie, ziet stichting 
Jonathan goede kansen voor het project om de doelstelling te behalen. Daarnaast verwachten we dat er een 
aantal kinderen met epilepsie ook een verstandelijke beperking zullen hebben. De mogelijkheden om voor 
deze groep in de toekomst voorzieningen te treffen door middel van de CBR werkwijze zal  door St. 
Jonathan nadrukkelijk worden onderzocht. 
 
Afhankelijk van de voortgang van het project in het komende jaar, zal Stichting Jonathan haar ondersteuning 
aanpassen en eventueel uitbreiden. 

 
 
6. Financiële verantwoording 
 
Inkomsten en uitgaven over het jaar 2016 
Inkomsten   Giften  €   6.911,06 
Uitgaven  Subsidies € 12.184,69 
    
 
Op verzoek kan inzage worden verkregen in financiële jaarstukken. 

 
 
7. Tot slot 
 
Het bestuur van de stichting wil graag alle ambassadeurs, donateurs en sponsoren hartelijk danken voor hun 
inzet en bijdragen. Zonder deze hulp zou het niet mogelijk geweest zijn om de doelstelling van St. Jonathan 
te kunnen verwezenlijken. 


