
Nieuwsbrief van de Stichting Jonathan 

Bevordering van de zorg voor kinderen en jongeren 

met een verstandelijke beperking in Zambia 

stichting

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

De volgende dag gaan we me-
teen aan de slag met de work-
shop. We hebben het programma 
van de workshop van tevoren in 
goed overleg met zr. Susan en zr. 
Florence vastgesteld.  
 
Zr. Susan heeft een delegatie van 
vrijwilligers uitgenodigd, om deel 
te nemen, zowel de jongeren die 
zich bezighouden met bewust-
wording als de vrijwilligers die 
huisbezoeken afleggen. Daar -
naast zijn de staf van de kliniek, 
die bij het epilepsieproject be -
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-door Anneke Schoonbrood, voorzitter- 
 
Afgelopen zomer heeft de heer Marc van Ooijen 
afscheid genomen van PSW als bestuurder en een 
nieuwe functie elders in het land aanvaard. Hij 
heeft aangegeven daarmee ook als ambassadeur 
van Stichting Jonathan te willen stoppen.  
 
PSW is al jaren betrokken bij het werk van Stichting 
Jonathan. Zo werkt Jet Vinken, die bij de start van 
ons werk de dagcentra in Zambia concreet vorm 
heeft gegeven, nog steeds bij PSW.  
 
In ons jubileumboekje ‘25 jaar in 25 verhalen‘, uit-
gegeven bij het 25-jarig jubileum van Stichting 
Jonathan benadrukt Marc van Ooijen het belang 
van samenwerking tussen PSW en Stichting 
Jonathan.  
 
Een gedeelde visie op de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking, waarbij participatie in de 
maatschappij centraal staat, is daarbij heel belang-
rijk. En soms kunnen cliënten van PSW concreet iets 
betekenen voor mensen in Afrika, b.v. door verkoop 
van een schilderij, waarbij de opbrengst benut kan 
worden voor de zorg voor mensen met een verstan-
delijke beperking in Zambia.

We danken Marc van Ooijen voor zijn inzet en heb-
ben er vertrouwen in dat de goede contacten met 
de heer S. Bodde, de nieuwe bestuurder van PSW, 
zullen worden voortgezet. Een kennismakingsaf-
spraak is gepland.  
Marc , het ga je goed in je nieuwe functie. 
 

 - door Anneke Veen - 
 

In oktober was het dan zover, 
ons bezoek aan Ipafu. Doel was 
om gezamenlijk met de betrok-
kenen bij het epilepsieproject 
een realistische planning voor de 
komende drie jaren te ontwikke-
len. 
 
Thuiskomen 
Piet en ik vliegen vanuit Johan -
nes burg in Zuid-Afrika naar Ndola 
in Zambia. Het is een beetje 
thuiskomen, als we op het vlieg-
veld landen in de stad, waar wij 
als familie jarenlang gewoond 
hebben. Zr. Florence staat ons op 
te wachten om ons naar Ipafu te 
brengen. Een reis van ongeveer 
2,5 uur, waarvan het laatste half 
uur over een hobbelige zand-
weg, die in de regentijd moeilijk 
begaanbaar is.  
 
Een leuke jonge vrouw 
In Ipafu aangekomen, worden 
we hartelijk welkom geheten 
door de gemeenschap van zus-
ters van John the Baptist,  die 
daar al jarenlang de bevolking 
ondersteunt. We ontmoeten 
onze nieuwe coördinator, zr. 
Susan, een leuke jonge vrouw, 
die ons bezoek tot in de puntjes 
heeft voorbereid. 
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trok ken is en drie cliënten uitge-
nodigd. Zr. Florence is als voor-
malig coördinator met al haar 
ervaring ook aanwezig. Na een 
kennismaking met de deelnemers 
bespreken we het doel van de 
workshop.  
 
De deelnemers zijn in eerste 
instantie een beetje verbaasd en 
onzeker als we vragen naar hun 
verwachtingen van de workshop 
en naar hun ervaringen van de 
afgelopen twee jaar. Men is heel 
benieuwd naar de reden waarom 
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We like you too 

 
Onze activiteiten 
willen we graag bij 
een groter publiek 

onder de aandacht brengen, 
en met name ook bij jongeren. 
Daartoe hebben we een Face -
book  account, waarop we 
berichten plaatsen (in het 
Nederlands en Engels) en foto's 
over het project. Vertel het 
door aan de jeugd, kinderen en 
kleinkinderen en vraag om ons 
te 'liken'. U mag dat zelf tuur-
lijk ook doen! We like you too!

-door Anneke Schoonbrood, 
voorzitter- 
 
Begin September is Frans Wilms 
als bestuurder bij Radar vertrok-
ken om meer tijd te kunnen 
besteden aan zijn droom: men-
sen inspireren, begeleiden en 
trainen in verbindend leider-
schap.  
 
Frans heeft onze stichting als 
bestuurder van Radar altijd een 
warm hart toegedragen. Hij 
zocht naar een samenwerkings-
vorm, waarbij zowel Radar als 
Stichting Jona than hun voordeel 
konden doen. Hij hielp ons bv. 

door ruimten ter beschikking te 
stellen voor bijeenkomsten van 
donateurs, en hij zocht naar 
wegen om medewerkers van 
Radar in staat te stellen om met 
eigen ogen kennis te maken met 
de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking in 
Zambia. Door omstandigheden in 
Zambia is dit laatste (nog) niet 
gelukt.  
 
Frans blijft gelukkig ambassadeur 
van Stichting Jonathan. Vanuit 
zijn bedrijf als trainercoach/ ver-
bindend leiden blijft hij Stichting 
Jonathan op de kaart zetten. 
Ook de contacten met Radar zul-

Als bestuurder van Radar 
AFSCHEID van Frans Wilms 

Stichting Jona than het project 
ondersteunt.  We leggen de ach-
tergrond en de activiteiten uit  
en delen de recentste nieuws-
brief, wat zeer wordt gewaar- 
deerd. 
 
De sterke en zwakke punten 
Als we gaan inventariseren wat 
de sterke en zwakke punten zijn 
van het project, is de schroom 
verdwenen en weten ze deze 
punten heel goed te formuleren. 
Het is heel fijn om te merken dat 
ze vertrouwen hebben in elkaar 
en in ons als vertegenwoordigers 
van Stichting Jonathan.  
 
De tweede dag wordt besteed 
aan de kansen en bedreigingen 
voor het project. Op basis van de 
inventarisatie van alle punten 
wordt gekeken naar realistische 
doelstellingen voor de komende 
drie jaren. 
 
Ruimere doelgroep 
Een van de beslissingen die una-
niem wordt genomen door de 
deelnemers is de uitbreiding van  
de doelgroep van het project.  
Naast cliënten met epilepsie wor-
den ook cliënten met een ver-
standelijke beperking in het pro-
ject opgenomen. In de praktijk 
worden deze cliënten nu al 
ondersteund en het is overduide-
lijk dat men dat heel belangrijk 
vindt. 
 
Doelstellingen 
De volgende doelstellingen wor-
den geformuleerd: 

1. De gemeenschap in Ipafu 
heeft basiskennis over epilep-
sie en over verstandelijke 
beper kingen en kan hiermee 
omgaan. 

2. De gemeenschap in Ipafu is 
vrij van stigma en accepteert 
en respecteert cliënten met 
epilepsie en cliënten met een 
verstandelijke beperking. 

3. Cliënten en/of hun families 
zijn zelfvoorzienend, daar 
waar dit realistisch gezien 
mogelijk is. 

 
Nadat deze punten zijn vastge-
steld, wordt besproken welke 
activiteiten nodig zijn om de 
doelstellingen te behalen.  
De derde en laatste dag wordt 
besteed om te bespreken wat 
nodig is om de activiteiten uit te 
voeren.  
 
Projectaanvraag  
De uitkomsten van de workshop 
zijn eind oktober besproken met 
ALLE vrijwilligers van het project.  

Op het ogenblik zijn zr. Susan en 
zr. Florence druk bezig een pro-
jectaanvraag te schrijven voor 
het bestuur van Stichting 
Jonathan. 
 
Onder de indruk 
Wij zijn onder de indruk van de 
inzet, van zowel  staf als vrijwilli-
gers van het project. Het zijn 
allemaal heel gemotiveerde men-
sen, die zeer begaan zijn met de 
situatie van de cliënten.  
 
Daar voor wil men graag vol-
doende kennis opbouwen en ver-
schillende vormen van kennis-
overdracht leren. Daarnaast gaat 
men individuele plannen van 
aanpak voor de cliënten maken 
om optimale zorg te kunnen bie-
den. 
 
Het bezoek aan Ipafu hebben we 
als zeer positief ervaren. Er is een 
goede basis gelegd voor een ver-
dere samenwerking.

-door zr. Susan- 
 
Mijn naam is zr. Susan Katwishi en ik behoor tot de congregatie 
van de ‘Sisters of St. John the Baptist’. Van beroep ben ik 
medisch laborant. Van 2011 tot eind 2017 ben ik als medisch 
laborant werkzaam geweest in de kliniek van St. Joseph 
Mission in het Lufwa nyama District. Sinds eind 2017 werk ik als 
laborant in het Ipafu Rural Health Centre.  
 
In januari 2018 ben ik gevraagd om de coördinatie van het epi-
lepsieproject over te nemen van zr. Florence, die overgeplaatst is 
naar Kitwe.  Deze taak vind ik waardevol, omdat ik hierdoor de 
arme bevolking echt kan helpen.  

Onze nieuwe coördinator 
Introductie zuster Susan

len nu niet stoppen. Deze maand 
maken we kennis met mevrouw 
Heffels, de nieuwe bestuurder 
van Radar. In dat gesprek zullen 
wij bespreken hoe onze goede 
contacten met Radar voortgezet 
kunnen worden. We hebben 
daar alle vertrouwen in.

Dit jaar heb ik door het contact 
met de cliënten/patiënten veel 
geleerd over epilepsie en  over het 
leven van families met kinderen 
met een verstandelijke beperking 
en/of epilepsie.  
 
Ik hoop van ganser harte dat ik als 
coördinator kan bijdragen aan het 
bereiken van de doelen, die we ons 
als project hebben gesteld. 
 
Links: Het gebied dat door Ipafu 
Clinic wordt bediend.

Groepsdiscussie met staf, vrijwilligers en cliënte

Groepsdiscussie met staf, vrijwilligers en cliënte


