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Door de gedwongen sluiting van het CBR-project in 2015 dreigden kin-
deren en jongeren tussen de wal en het schip te belanden. Waar 
nodig gaf Stichting Jonathan in nauw overleg met Zuster Florence 
extra steun om dat te voorkomen. 

- Door Anneke Veen -  
 

Vooropgesteld: met het project gaat het goed. 
De cliënten doen het goed op hun medicatie en 
behandeling. En de cliënten worden meer thuis 
bezocht dan ooit. Veertien vrijwilligers die 
huisbezoeken afleggen, hebben namelijk fiet-
sen gekregen van het project. Daardoor zijn de 
cliënten veel beter bereikbaar voor onze vrij-
willigers. De overdracht van de fietsen aan de 
vrijwilligers, was een bijzondere gebeurtenis. 
Bij ontvangst van hun fietsen onderteken-
den de vrijwilligers een contractje, waarin 
de afspraken tussen vrijwilliger en het project 
duidelijk zijn vastgelegd. 
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Afscheid Truus Lenssen 
 
Truus Lenssen kwam in ons bestuur 
in september 2012 in de plaats van 
haar tante Nel Coumans, toen deze 
niet meer in staat was daadwerke-
lijk aan de bestuursactiviteiten 
deel te nemen. Via haar tante Nel 
was zij al vanaf de start van de 
CBR-projecten in Zambia op de 
hoogte hiervan. Nel vertelde er 
veel over. Truus was in 2003 samen 
met Nel en onder meer Anneke 
Veen in Zambia . Het was haar eer-
ste bezoek aan Afrika en ook de 
eerste keer dat zij een ontwikke-
lingsproject met eigen ogen kon 
zien. De reis maakte op haar een 
onuitwisbare indruk.  
Sinds zij toetrad tot ons bestuur 
toonde zij in de vergadering een 
grote mate van betrokkenheid, 
luisterde naar alles wat er gezegd 
werd en formuleerde haar eigen 
mening zorgvuldig.  Bij het overlij-
den van Nel Coumans ontstond er 
een nieuwe situatie. Na lang 
nadenken heeft Truus besloten 
geen zitting meer te nemen in het 
bestuur, omdat zij toch vindt dat 
zo’n functie niet echt haar ding is. 
Uiteraard blijft de betrokkenheid 
met Stichting Jonathan zeker 
bestaan.  
Truus, we respecteren je beslissing 
en danken je hartelijk voor je 
inzet. 

Eén van die jongeren die via het 
CBR-project jarenlang werd 
onder steund, is Patricia Mubanga. 
Het meisje dat inmiddels 21 jaar 
is, groeide samen met haar zus 
op als wees. Ze had ernstige 
brandwonden en kreeg gan-
green waardoor beide benen 
moesten worden geamputeerd 
Drie jaar voordat ze haar middel-
bare schoolopleiding kon afron-
den stopte het CBR-programma 
plotseling. Met hulp van de 
Zusterscongre gatie en Stichting 
Jonathan kon ze haar opleiding 
vervolgen op Dagama Home in 
Luanshya. Patricia voltooide haar 
middelbare school onlangs.  
Daarna kreeg ze een financiële 
bijdrage om een kleine   onderne-
ming te starten. Ze verkoopt 
houtskool waarmee ze voor een 
gedeelte in haar eigen onder-
houd kan voorzien. We blijven 
haar volgen. 

Zambiaanse interesse 
voor Facebookpagina 
 
Angelo Verbrugge, onze web-
master, maakt ons erop attent 
dat de Facebookpagina van Stg. 
Jonathan wordt gevolgd door 
een vijftal geïnteresseerden van-
uit Zambia. De artikelen worden 
daar in het Nederlands en in het 
Engels gepost. Zo ontvingen we 
kerstwensen van onder meer 
George Geortience Chanda, 
Natasha Chibale en Sue Katwishi: 
‘Merry Christmas, may God bless 
you...’

Jeugdige donateurs: 
Ruilhandel voor 
Jonathan 
 
Het was zomervakantie en dan is 
er tijd voor andere bezigheden 
dan normaal. Koen en Siem 
bedachten een ruilspel... 
 
Zij begonnen het spel door 
samen met hun buurjongen Tije 
een ei te ruilen voor iets met 
meer waarde. Het duurde even 
maar toen hadden ze weer iets 
groters om door te ruilen. 
Uiteindelijk hadden ze een grote 
doos met losse aanstekers die ze 
konden verkopen. Veel mensen 
kochten snel en vonden dit dan 
ook heel leuk om te doen. 
 
Zij verkochten de aanstekers 
voor 50 cent per stuk en de 
opbrengst bestemden zij voor 
Stichting Jonathan: zij maakten  
€ 7, 65 over. Dank je wel, Koen, 
Tije en Siem. Jullie zijn goed 
bezig. 

Maar helaas wordt het welbevinden van de families 
beïnvloed door een aantal cruciale randzaken. Van 
ons project krijgen de mensen gepaste hulp, maar 
de slechte socio-economische situatie waarin Zambia 
zich bevindt, maakt het leven moeilijk. 

Droogte 
Vooral het platteland is zwaar getroffen door de 
droogte gedurende het afgelopen jaar. Door de 
droogte en de lage waterstanden in de rivieren is 
een aantal provincies niet in staat geweest voldoen-
de voedsel te produceren.  
 
Voedelselhulp nodig 
Een kwart van de Zambiaanse plattelandsbewoners 
heeft voedselhulp nodig. Verwacht wordt dat deze 
behoefte in de komende periode toe zal nemen.  
 
Meer armoede 
De droogte, de globale klimaatverandering en min-
der voedselproductie leiden tot prijsverhogingen van 
voedsel, toename van ondervoeding en toename 
van armoede. Zambia is helemaal afhankelijk van de 

Het billboard rechts is geplaatst bij het ziekenhuisje IPAFU 
RHC en het bord hier beneden langs de ‘mainstreet’. Let 
op het logo van Stichting Jonathan. 

PATRICIA, één van de vele jongeren,  
die op uw steun is aangewezen

Een stralende Patricia neemt haar dik-
verdiende diploma in ontvangst. 

Wij wensen u gelukkige kerstdagen en een gezond 2020



.
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De FINANCIELE BASIS van Jonathan

Het goed letten op de financiën is een belangrijk aandachtspunt van ons bestuur: komt er vol-
doende geld binnen en ondersteunen we de juiste projecten? En hebben we voldoende  maar 
ook weer niet te veel reserves? Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de vaste donaties 
van de donateurs en incidenteel erfenissen en legaten. We hebben een vast bestand van zeer 
trouwe donateurs. Maar hierbij zijn veel ouderen, waardoor we regelmatig merken dat er dona-
teurs zijn overleden. (Op de foto: zusters van de congregatie). 
 
We blijven daarom steeds zoeken naar nieuwe donateurs. Daarbij kunt u ons helpen door in uw kennissen-
kring mensen enthousiast te maken voor ons mooie project en te stimuleren dat zij ook donateur worden. 
Dat is erg belangrijk: voor de geldelijke steun en voor de continuïteit van onze projecten. 

Op de VALREEP 
 
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief hoor-
den we van zuster Florence dat ouders in Ipafu de 
schoolmaterialen en het schoolgeld of beroeps -
opleiding voor hun kind NIET meer kunnen beta-
len. Dit vanwege de slechte politieke en economi-
sche situatie en de droogte in Zambia [zie p. 2].  
 
Daarom hebben we besloten extra geld over te 
maken, waardoor 12 kinderen in 2020 toch naar 
school kunnen gaan en 2 cliënten in 2020 kunnen 
beginnen met een beroepsopleiding. Bovendien 
hebben we een offerte opgevraagd voor het 
installeren bij het ziekenhuis van zonne-energie 
en een waterpomp die op zonne-energie werkt. 
 
Daarnaast doet zr. Florence mee aan een landelij-
ke actie voor een beter milieu, zoals het verzame-
len van plastic en het planten van bomen. Wellicht 
kunnen wij ook daar aan meewerken. We zoeken 
nog uit op welke wijze dat kan. Wij zullen  U in 
een volgende nieuwsbrief verder informeren over 
bovenstaande punten.  
 
Anneke Schoonbrood, voorzitter 

export van koper, maar de prijzen van koper zijn de 
afgelopen jaren behoorlijk gedaald omdat er veel 
minder vraag is op de internationale markt. Jammer 
genoeg zijn de landbouwactiviteiten niet toegeno-
men.  
 
Electriciteitscrisis 
Zambia gaat al maanden gebukt onder een elektrici-
teitscrisis, die veroorzaakt wordt door de langdurige 
droogte en het slechte onderhoud van de elektrici-
teitscentrales. Gevolg is dat de mijnen, bedrijven, 
scholen, ziekenhuizen en huishoudens gedurende 
10-12 uren per dag geen elektriciteit hebben. Dit 
heeft een negatieve invloed op de productiviteit in 
het land en natuurlijk op mensen die kleine bedrijf-
jes hebben. Daarnaast is er is een enorme toename 
geweest van de schulden, zowel intern als extern 
(leningen en het afsluiten van infrastructuur gerela-
teerde contracten met China).  
 
Werkloosheid en schoolverzuim 
Voor de families in Ipafu is het moeilijk om de eind-
jes aan elkaar te knopen. Kinderen gaan minder 
naar school, omdat ouders de schoolkosten niet kun-

nen betalen en kinderen meer thuis gehouden wor-
den om mee te helpen. De werkloosheid is enorm 
toegenomen. Vooral de werkloosheid onder de jon-
geren is een groot probleem. De regering en poli-
tiek lijken hier weinig oog voor te hebben. De con-
sequenties zijn dat werkloze jongeren criminalise-
ren, toename van het gebruik van alcohol en drugs, 
zich laten gebruiken door politieke partijen 
(geweld) en vandalisme. Ook is er een toename van 
vroege huwelijken en prostitutie.   
 
Schoolkosten en zonne-energie 
Het bestuur van Jonathan heeft de situatie uitge-
breid besproken. Er liggen voorstellen om school-
kosten te betalen voor kinderen van de betrokken 
families en om de opleiding te bekostigen voor een 
cliënt. Ook wordt onderzocht of zonne-energie kan 
worden aangelegd, zodat de kliniek in Ipafu verze-
kerd is van electriciteit en watertoevoer. De kliniek 
is de thuisbasis van het project voor de kinderen en 
jongeren met epilepsie en/of een verstandelijke 
beperking. Het beschikken over elec tri citeit en 
water is cruciaal voor het functioneren van de kli-
niek. [Red: Zie ook ‘Op de valreep’, pg.3].

Nog eens 10 fietsen 
 
Komend jaar worden er nog eens 10 fietsen uit-
gereikt aan 10 jongeren die ook actief zijn als vrij-
willigers. Zij bezoeken dorpjes, wijken, scholen en 
kerken, waar ze de mensen voorlichting geven.

In de afgelopen periode hebben we incidenteel wel 
eens een erfenis of een legaat ontvangen. Daardoor 
hebben we op dit moment voldoende reserves en 
kunnen we ons project extra ondersteunen. 
In Ipafu zijn we dan ook bezig goed te inventarise-
ren wat de cliënten met epilepsie en/of verstandelij-
ke beperking individueel extra nodig hebben. 

Geen ABN-AMRO, alleen nog RABO! 
 
We maken u er graag op attent dat we niet meer 
gebruik maken van de ABN-AMRO-bank. We vragen 
u vriendelijk uw donaties alleen nog over te maken 
op IBAN: NL53RABO 0138 7468 34. (Voor overboe-
kingen uit het buitenland hebt u ons BIC-nummer 
nodig en dat is: RABO NL 24). 

Daarnaast onderzoeken we welke projecten voor 
mensen met een verstandelijke beperking en ande-
re handicaps aanwezig zijn en eventueel door ons 
ondersteund kunnen worden. Bij voorkeur in 
Zambia en deze projecten moeten ook passen bin-
nen onze visie, dus kleinschalig en communitybased 
zijn. Om dat verantwoord te doen hebben we wel 
tijd nodig. Anneke Veen woont tijdelijk in Zuid 
Afrika en is hier volop mee bezig.  
Voorlopig accepteren we dus  een wat grotere 
reserve dan gebruikelijk, totdat duidelijk is welk 
project verder ondersteund zal worden. 
Tot slot willen wij u aan het einde van dit jaar van 
harte dankzeggen voor uw niet aflatende onder-
steuning. Daarbij wensen wij u gelukkige kerst-
dagen en een gezond 2020.  
 
Anneke Schoonbrood, voorzitter

Vrijwilligers ondertekenen hun contract.                                 Overdracht en afstellen van de nieuwe fietsen

Afstellen van de fietsen                                 Groepsfoto van vrijwilligers.


