NUTTIG OVERLEG MET ONZE AMBASSADEURS
- door Anneke Schoonbrood Op 12 oktober 2021 vond een bijeenkomst plaats van het bestuur met de ambassadeurs van de stichting.
Lijfelijk aanwezig waren de ambassadeurs Henny van Schrojenstein Lantman, Stephan Bodde en René van
der Linden en online, via Zoom, ambassadeur Fleur Boot. Ook Anneke Veen was online aanwezig vanuit
Zuid-Afrika. Het bestuur had de ambassadeurs uitgenodigd om kennis te maken met een nieuwe ambassadeur en een aantal nieuwe bestuursleden. Tevens was dit een mooie gelegenheid om informatie te delen
over het project in Ipafu en meer speciﬁek de gevolgen van de coronacrisis.
over mogelijke >> bijdragen van de ambassadeurs en
gaven ambassadeurs tips over de inzet van social media.
Het was een prettige bijeenkomst en het bestuur voelt
zich gesteund door de ambassadeurs. Afgesproken werd
volgend jaar weer bij elkaar te komen.
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KERSTWENS UIT ZAMBIA
Anneke Veen gaf vanuit Zuid-Afrika een schets van het
project in Ipafu en lichtte toe dat een aantal onderdelen
van het project worden belemmerd door corona. Er zijn
beperkingen wat betreft reizen en bijeenkomsten en
scholen zijn tijdelijk gesloten. Dit heeft zijn weerslag op
de inkomsten van de ouders van de kinderen en van de
zusters. Daarnaast zijn er de gevolgen van de grote
inflatie in Zambia en zijn er problemen rond energielevering. Reguliere projectgelden zijn ingezet om een
aantal onderdelen wel door te kunnen laten gaan, zoals
huisbezoeken. Ook zijn gelden ingezet om schoolgeld te
betalen en kleinschalige landbouw en het werk van de
zusters te ondersteunen. Bovendien zijn zonnepanelen en
watertanks gerealiseerd, grotendeels gefinancierd door
een royale gift van Solicare, de stichting van de medewerkers van Zuyderland MC. Daarnaast werd fors geïnvesteerd in preventieve maatregelen rond corona. Voor de
toekomst wordt erover
gedacht om naast Ipafu een
nieuw project op te starten,
maar dat wordt pas relevant
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[COLOFON]

To Jonathan Foundation Members and Donors,
We send you our warm Christmas greetings and
joyous New Year Wishes.
We are very grateful to you all for your avavailability, your
generosity, and indeed for your financial and technical
support that you still rendered to us during the Pandemie
in 2021. Your support contributes tremendously to the
effective implementation of our Projectactivities
in Ipafu-Chingola Zambia.
May His Star continue to shine in your hearts and may it
brighten your way throughout the year 2022.
We wish you and your families peace and joy in the Festive
Season. May you have fruitful and happy holidays.
Praying for you always,
Sisters of St. John Baptist, Staff and all Beneficiaries
of the Epilepsy Project.
MERRY CHRISTMAS TO YOU ALL
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Na een workshop poseren ouders, cliënten en staf even voor onze foto

HET LAATSTE NIEUWS uit IPAFU
en POLITIEKE ONTWIKKELINGEN in ZAMBIA
- door Anneke Veen In de laatste nieuwsbrief vermeldden we al dat er
landelijke verkiezingen aankwamen. Op 12 augustus
was het zover. Al snel werd duidelijk dat de regeringspartij Patriotic Front (PF) zware verliezen leed.
De oppositiepartij UPND bracht veel jonge mensen
op de been die veranderingen wilden en massaal
gingen stemmen. Voor de PF kwam dit als een totale
verrassing en men had er moeite mee om het grote
verlies te accepteren.

Na vertraging werd Hakainde Hichilema, de leider
van de UPND, tot winnaar uitgeroepen. Op 27 augustus werd hij als president geïnstalleerd.
Drie maanden later zijn er natuurlijk nog geen grote
veranderingen zichtbaar, maar het valt bijvoorbeeld
op dat de nieuwe president geen gebruik maakt van
het presidentiële vliegtuig. Met een gewoon lijnvliegtuig en in gezelschap van slechts één minister
vloog hij naar de 76ste Algemene Vergadering van
de VN. De vorige regering reisde altijd met een

enorme delegatie naar het buitenland, wat enorm
veel geld kostte.

WELKOM aan MELISSA LLANES

Omicronvariant

-door Hein BerendsenVoortvarend wordt gewerkt aan verjonging van het bestuur van Stichting
Jonathan. Werkers van het eerste uur zijn opgelucht dat ze een stapje
terug kunnen doen, omdat hun bestuurswerk in goede handen komt en
doorgang vindt. Zo hebben Leo van der Heijden (penningmeester) en
Cees Schouten na vele, vele jaren hun bestuursfunctie overgedragen. In
de volgende Nieuwsbrief blikken we met hen terug op hun werk. Melissa
Llanes uit Maastricht is bereid gevonden om het penningmeesterschap op
zich te nemen. Op 7 juli jl. werd ze in die functie benoemd. Op 12 oktober
werd Herman Langenveld uit Grijzegrubben benoemd tot bestuurslid.

Na de ontdekking van de omicronvariant van het
coronavirus in Zuid-Afrika en Botswana heeft de
nieuwe minister van Gezondheid op 29 november
extra maatregelen aangekondigd. Zo worden de al
bestaande regels - zoals het dragen van mondkapjes,
afstand houden en beperken van grote bijeenkomsten - streng gehandhaafd. Er gaat nu een
intensieve vaccinatiecampagne van start om zoveel
mogelijk mensen te bereiken. Tot dusver is slechts
3.7% van de bevolking volledig gevaccineerd. Daarnaast wil de regering alle ambtenaren verplichten
zich te laten vaccineren.

Boven: Goed bezochte workshop voor ouders.

Melissa Llanes werd op 26 augustus 1971 op het
idyllische Curaçao geboren en woonde daar tot haar
18e levensjaar. In 1989 kwam ze naar de andere
kant van de wereld om in Maastricht Economie te
gaan studeren aan de Universiteit. In 1995 studeerde
ze af als drs. in de Economische Wetenschappen.
Vervolgens ging ze 3 jaar in Rijswijk en Den Haag
aan de slag als ﬁnancieel adviseur bij het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de weekends kwam ze terug naar Maastricht, waar ook haar
partner woonde. In 1998 kon ze weer in Limburg
aan de slag, toen ze bij de Universiteit Maastricht
werd benoemd tot ﬁnancial controller. De afgelopen 23 jaar heeft ze diverse ﬁnanciële functies
bekleed bij verschillende eenheden binnen de
universiteit.

Laatste nieuws uit IPAFU
In Ipafu en omgeving viel het aantal coronabesmettingen het afgelopen jaar erg mee. Er werd wel een
aantal mensen ziek, maar er zijn geen slachtoffers
gevallen. Mensen houden zich dankzij voorlichtingscampagnes goed aan de regels. De lockdowns hebben wel een enorme impact gehad op de levensomstandigheden.
Onder meer door vrijwilligers en medewerkers van
de kliniek is er hard gewerkt om de landbouwactiviteiten te intensiveren. Daardoor is er dit jaar een
goede oogst geweest. De ouders en verzorgenden
van de cliënten zijn zeer gemotiveerd.

THOKOZANI MBEWE MOET VERHUIZEN

Er is een begin gemaakt met de assessments van alle
cliënten. De Clinical Ofﬁcer van de kliniek doet deze
assessments. Hij is kundig en zeer gemotiveerd. Na
het assessment wordt er in samenspraak met ouders/
verzorgenden, vrijwilligers en de verpleegkundigen
een individueel zorgplan opgesteld. Zr. Florence
heeft hier goed materiaal voor, dat ze al bij het
CBR-project gebruikte.

Op dit moment is
ze senior-controller
bij de School of
Business and Economics; dezelfde economische faculteit waar ze
destijds als 18-jarig groentje kwam studeren. Helaas
kwam haar partner drie jaar geleden plotseling te
overlijden na een kort ziekbed. Door onze secretaris,
haar goede vriendin Anneke Veen, werd ze
benaderd met de vraag of ze haar ﬁnanciële kennis
zou willen inzetten voor Stichting Jonathan. Ze zei
spontaan ja: 'De missie en vooral de aanpak van
Jonathan spreken mij bijzonder aan. Ik geloof dat je
juist met kleinschalig opgezette projecten hulp op
maat kunt brengen bij degenen die de hulp het
meeste nodig hebben.’

WELKOM aan HERMAN LANGENVELD

Thokozani heeft epilepsie en is een van de cliëntjes, waarvoor
Jonathan het schoolgeld betaalde. Helaas is zijn vader plotseling overleden. De moeder heeft geen familie in Ipafu en
kan niet alleen voor de kinderen zorgen. Ze ziet zich genoodzaakt om met haar vijf kleine kinderen terug te gaan naar
Chipata (in het oosten van Zambia), waar ze oorspronkelijk
vandaan komt en waar haar familie woont. Op de foto zit
zuster Susan samen met de moeder te wachten op de

Men probeert weer meer activiteiten, zoals een
workshop of oudervergadering, te organiseren,
maar vanwege de strenge coronaregels is dit niet
makkelijk. Bijkomend probleem is dat niet iedereen
een mobiele telefoon heeft en vrijwel niemand
toegang heeft tot het internet.

verhuizing om haar moreel en ﬁnancieel bij te staan. Stichting
Jonathan maakt de verhuizing mogelijk.

LEGAAT EN GIFTEN
We mochten onlangs een ruim legaat ontvangen en
bovendien een ruime gift van Stichting COV. We zijn
daar zeer blij mee. Hopelijk kunnen we over enige
tijd, als de coronacrisis voorbij is, hiermee een
nieuw project opstarten.

Sr. Florence is druk bezig met de evaluatie van het
project. Questionnaires (vragenlijsten) zijn verstuurd
naar alle doelgroepen. Voor diegenen die geen
Engels spreken is de vragenlijst vertaald in de lokale
taal. De meeste cliënten hebben hulp nodig bij het
invullen ervan. Sommigen kunnen niet lezen en
schrijven. Er zijn mensen aangewezen om te helpen.
Sr. Florence hield eind november in Ipafu evaluatiegesprekken. We komen hier graag op terug.

Wellicht iets voor u om over na te denken bij het
opstellen van een testament: een legaat opnemen
voor Stichting Jonathan!
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Geboren ben ik in 1946 in
Heerlen, in de Vroedvrouwenschool. Opgegroeid in Nuth. Na
de middelbare school de
Sociale Academie met voortgezette opleidingen groepswerk en gezinstherapie. De
eerste jaren gewerkt bij wat
later het Riagg werd en daarna
maatschappelijk werkadviseur
bij het Provinciaal Centrum
voor Maatschappelijk Werk
Limburg. Vanaf 1980 directeur
Maatschappelijk Werk Hoensbroek en na de herindeling die functie in Heerlen. Intussen een postHBO bedrijfskunde en managementopleidingen.
Aan het einde van mijn loopbaan directeur van de
Welzijnsgroep Parkstad, waarin het welzijnswerk
van Heerlen en Kerkrade was ondergebracht.
In 2006 in de VUT en meteen actief bij een stichting
voor de behartiging van de belangen van mensen
met een uitkering, bij een stichting voor ondersteuning van startende ondernemers in de creatieve

industrie, bij een project voor de Hogeschool Zuyd in
de sector Toerisme en Cultuur en als lid van Global
Exploration dat reizen organiseert voor jongeren om
kennis te maken met de derde wereld. Sinds 2011
voorzitter van de Adviesraad voor het Sociale
Domein Heerlen. Met een nichtje heb ik voor haar
zwaar autistische zoon Stichting Thoez opgezet, om
voor hem en anderen een aangepaste woonvorm in
het leven te roepen. Nu ben ik nog lid van de
adviesraad. Eind volgend jaar stop ik.
In 1970 ben ik getrouwd met José, die verpleegkundige was; we kregen vier kinderen. Via haar kwam
ik in contact met Toos van Helvoort van het Centrum
Ontwikkeling der Volkeren (COV). Van de Vereniging Ontwikkeling der Volkeren was ik tot de
ophefﬁng voorzitter; daar leerde ik Nel Coumans en
Anneke Veen kennen. Met hen heb ik nog een
aantal projecten in de Copperbelt bezocht.
We wonen in de buurtschap Grijzegrubben. De
kinderen zijn al lang het huis uit, maar ze wonen in
de buurt, dus zien we ze regelmatig, met partners
en 10 kleinkinderen. Daarvoor doe je wat alle oma’s
en opa’s doen. Oppassen, verwennen en genieten.
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