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- door Anneke Veen -  
 
In Zambia lijkt - net als in andere landen - het leven 
na COVID-19 weer een beetje op gang te zijn geko -
men. Net als in veel andere Afrikaanse landen is in 
Zambia het enthousiasme om zich te laten inenten 
niet heel groot. Mensen zijn achterdochtig en er 
heerst ook bijgeloof. Desalniettemin is de landelijke 
vaccinatiegraad sinds eind december 2021 gestegen 
van 3,7% tot 20%, dankzij een intensieve campag -
ne. 

Politieke situatie stabiel 
De politieke situatie lijkt rede lijk stabiel te zijn; we 
horen daar vooral positieve berichten over. Mensen 
geven bijvoorbeeld aan dat ze niet meer geïntimi -
deerd worden en dat de nieuwe regering stapjes 
vooruit zet. Net als de rest van de wereld heeft 
Zambia last van de hoge olieprijzen. En alhoewel de 
waarde van de Zambiaanse Kwacha stijgt, zijn de 
prijzen van veel producten gestegen.  

Workshop voor vrijwilligers 
In Ipafu hebben de vrijwilligers een workshop 
gevolgd over de interactie met mensen met epilep -
sie en is hun geheugen opgefrist over de verschil -
lende vormen van epilepsie en waarop te letten.  

Reanimatietraining voor de staf 
De staf van de kliniek heeft een training gehad met 
het thema ‘Epilepsie en reanimatie’ die verzorgd 
werd door dr. Muninga, de medisch directeur van 
het Nchanga South Hospital in Chingola. Het doel > 
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Gedurende het kalenderjaar was er veel aandacht 
voor de situatie in Zambia, waar naast de heersende 
armoede ook het Coronavirus zijn sporen naliet. 
Ook in 2021 heeft het virus een enorme impact 
gehad op het leven van de mensen en op het reilen 
en zeilen van het project in Ipafu. Veel activiteiten 
konden niet plaatsvinden en andere zijn uitgesteld.  
 
Stichting Jonathan heeft dit jaar onder meer de 
schoolkosten van een aantal kinderen, die speciaal 
onderwijs nodig hebben, gefinancierd. Daarnaast is 
er een extra bijdrage gegeven om de situatie van de 
families van cliënten te verbeteren. Deze bijdrage is 
gebruikt om land- en tuinbouwactiviteiten uit te 
breiden. Van Stichting Solicare heeft Stichting 
Jonathan een tweede gift ontvangen voor de 
voltooiing van de installatie van de zonne-energie-
installatie bij de kliniek in Ipafu. Alle afdelingen 
inclusief het mor tuarium zijn nu aangesloten. Ook 
de waterpomp werkt op zonne-energie. Dus als de 
electriciteit weer eens uitvalt, wordt de 
watertoevoer niet meer verstoord.  
 
Belangrijke aandachtspunten in 2021 
1. Het werven van fondsen voor het project. 
2. Het onderhouden van contacten met donateurs 

en samenwerkende organisaties. 
3. Het monitoren van het project in Ipafu en het 

onderhouden van contacten met stakeholders. 
 
Aandachtspunten Commissie PR en fondsenwerving 
• Het informeren van donateurs via nieuws brieven 

en via de website. 
• Het zoeken naar nieuwe 
vormen om het project 
onder de aandacht van een 
groter publiek te brengen. 
 
Het doel van het project 
Het doel van het project is 
de situatie en de zorg voor 
mensen met epilepsie en/of 
een verstandelijke beper -
king te verbeteren door: 
• Aandacht voor therapie- 
trouw bij het gebruik van 
medicijnen tegen epilepsie. 
• Zorg voor 100 epilep sie -
patiënten en mensen met 
een verstan delijke beper -
king op het platteland van 
Ipafu. 
• Deelname van de 
gemeen schap in preventie- 
en zorgactiviteiten. 
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Toegevoegde doelstellingen in het Strategisch 
Meerjarenplan 2019-2021  
1. In 2021 beschikt de gemeenschap in Ipafu over 
basiskennis over epilepsie en over verstandelijke 
beperkingen en kan hier mee omgaan. 
2. In 2021 is de gemeenschap in Ipafu stigmavrij en 
accepteert en respecteert ze cliënten met epilepsie 
en met een verstandelijke beperking. 
3. In 2021 zijn cliënten en/of hun families zelfvoor -
zienend daar waar dit realistisch gezien mogelijk is.  
 
In het kader van haar studie voert Sr. Florence 
Ngosa, voormalig coördinator van het project in 
Ipafu, een evaluatie uit van het project. Daarnaast 
doet ze een onderzoek naar de situatie van mensen 
met een verstandelijke beperking in de Copperbelt 
Provincie. Voor Stichting Jonathan is het belangrijk 
inzicht te krijgen in zaken waar aanpassingen nodig 
zijn. De verwachting is dat op basis van de evalu atie 
een nieuw meerjaren plan kan worden opge steld. 
 
Tot slot 
Het bestuur wil graag haar ambassadeurs en dona -
teurs hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen. 
Zonder deze hulp zou het niet mogelijk geweest zijn 
om de doelstelling van Stichting Jonathan te kunnen 
verwezenlijken.

Een moeder van een cliënt showt trots de opbrengst van  land - 

bouw activiteiten. Rechts pinda’s en zoete aardappelen.

Deze keer krijgen onze donateurs twee exemplaren van 
de Nieuws brief in hun bus. Dat zit zo: Al enige tijd 
loopt het aantal donateurs terug. Niet omdat zij on -
tevreden zijn, maar omdat zij na vele jaren van trouw 
donateur schap op leeftijd komen en over lijden. In onze 
PR-com missie ontstond het idee om donateurs in te 
zetten als pleit bezorger van Jonathan in hun omgeving. 
Vriendelijk verzoeken wij je de TWEEDE Nieuwsbrief 
door te geven aan iemand, die misschien ook wel 
donateur wil wor den. Zeker na het horen van je 
enthousiaste verhaal over het goede doel, waar we  
- met jouw hulp - al 32 jaar vorm aan geven.  
Bij voorbaat dank!
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AFSCHEID van LEO VAN DER HEIJDEN
-door Hein Berendsen- 
 
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij dat Leo van der Heijden, na ruim 
25 jaar, het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Melissa 
Llaines. De nieuwe penningmeester werd daarbij voorgesteld en hier 
willen we nog graag even stilstaan bij de grote verdiensten van Leo van 
der Heijden voor onze stichting. 

van de workshop was de personeelsleden goed te 
informeren en hen vaardigheden bij te brengen 
voor het reanimeren van patiënten die in kritieke 
toestand in de kliniek worden afgeleverd.  

Training behandeling zuurstoftekort baby’s 
Daarnaast heeft de staf geleerd hoe zuurstof toe te 
dienen aan pasgeboren baby’s die zuurstoftekort 
hebben. Complicaties bij de geboorte kunnen ertoe 
leiden dat baby’s epilepsie en/of een verstandelijke 
beperking ontwikkelen. Met een goede behandeling 
is dit veelal te voorkomen.  

Zuurstofmachine en reanimatie-apparatuur 
Omdat tijd een belangrijke factor is in dit soort 
situaties heeft Stichting Jonathan erin toegestemd 
om in de kliniek ontbrekende apparatuur, zoals een 
zuurstofmachine en reanimatieapparatuur voor 
baby’s, te schenken; hiervoor wordt een ruime gift 
van Stichting COV aangewend (Zie ook beneden).  

Assessment voor cliënten 
Alle cliënten hebben ondertussen een assessment 
gehad. Bij de cliënten die alleen epilepsie hebben, 
blijkt dat ze allemaal behandeld worden en ze 
trouw de medicatie innemen. Hierdoor zijn de 
epileptische insulten per jaar fors gedaald. 

Leo van der Heijden werd geboren in het Brabantse 
Waalwijk, op 20 Juni 1942. Acht jaar later verhuisde 
het gezin naar Wijchen bij Nijmegen en in 1960 naar 
Geleen waar zijn ouders een textielwinkel in het 
centrum van Geleen starttten.  
Ook Leo bleek een echte ondernemer: na de middel -
bare school startte hij als kleine zelfstandige een 
groothandel in textiel. Begin jaren negentig werd 
die uitgebreid met sieraden en bijouterieën. Dit 
deed hij tot begin 2000 toen hij de zaak overdroeg 
aan zijn jongste zoon. 
Als nog jonge gepensioneerde kreeg Leo eindelijk 
wat meer tijd en op verzoek van zijn vriend Piet 
Mars, nam hij in 1995 het penningmeesterschap van 
Stichting Jonathan op zich. Dit werk deed hij ruim 
25 jaar met veel plezier. Hij vertelt daarover: 

‘Komende uit het 
zakenleven was het 
werken voor een 
stichting die zich 
inzet voor hulp -
behoevende jonge 
mensen in Afrika 
een hele verande -
ring en ik heb dit als zeer positief ervaren. Ook ben 
ik blij dat ik de financiele administratie zo goed heb 
kunnen overdragen aan mijn opvolger. Ik ben ervan 
overtuigd dat deze bij haar in goede handen zal 
zijn. Ik hoop dat Stichting Jonathan haar prachtige 
werk nog vele jaren met succes mag voortzetten en 
dat er nog veel donaties zullen volgen.’

- door Hanneke Aalders-  
 
Cees Schouten is al vanaf 
het begin betrokken bij 
Stichting Jonathan. In 
1990 maakten we 
kennismet elkaar, in 
Zambia.  
 
Cees was daar met zijn 
vrouw Corrie om op 
verzoek van de organi -
satie ‘Project Uitzending 

Managers (PUM)’ zijn kennis en ervaring in de 
textielbranche te delen met de Zambianen. Op 
Lusaka Airport ontmoette hij Karel en Maria 
Langemeijer. Karel vertelde dat hij op bezoek ging 
bij ene mevrouw Nel Coumans. Nou is Ndola niet al 
te groot en Nederlanders in den vreemde zoeken 
elkaar graag op. Jet  en ik waren in die periode op 
bezoek bij Nel, omdat wij reuze benieuwd waren 
naar wat onze Nel allemaal aan het onderzoeken 
was in Ndola.  
Nel was tot haar pensionering werk zaam geweest 

bij de Stichting Welzijns werk voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Oostelijk-Zuid-Limburg, 
waar Jet en ik ook werk ten. Via de bisschop van 
Ndola werd zij gevraagd om onderzoek te doen 
naar de  woon- en leef omstan dig heden van 
jongeren met een verstan delijke beperking in de 
omgeving van Ndola. Nel hoorde van Karel van jullie 
ontmoeting en ze ging Cees & Corrie opzoeken. Het 
werk waar Nel mee bezig was, sprak Cees zeer aan.  
 
Het was dus eigenlijk al een uitgemaakte zaak, dat 
wij hem bij thuiskomst vroegen, of hij er voor voelde 
om bestuurslid te worden van de op te richten  
Stichting Jonathan. Toen Jet en ik besloten om de 
stichting op te richten, ging Cees met ons mee naar 
de Kamer van Koophandel, om Stichting Jonathan in 
te schrijven. Er ontstond een weder zijdse vriend -
schap. Zo is het gekomen en nu is Cees na al die 
jaren afgezwaaid. Hij vond het welletjes.  
 
Beste Cees, gelijk heb je, maar wat vind ik het 
jammer dat we elkaar minder gaan zien. Ik ga je 
zeker missen. Ga met Corrie genieten van alles wat 
komen gaat en bedankt voor al je inzet. Lieve groet 
en voor Corrie een dikke knuffel.

AFSCHEID van CEES SCHOUTEN
In de vorige Nieuwsbrief konden we tevreden 
mel den dat we een ruime extra gift hebben ont -
vangen van Stichting COV. Aan de projectleiding 
in Ipafu hebben we daarop gevraagd om een 
voorstel te  ont wikkelen, hoe deze extra bijdrage 
optimaal kon worden aangewend. Met dit 
voorstel heeft Stichting Jonathan ingestemd. 
 
Zr. Prudence, het hoofd van de kliniek in Ipafu, en 
het personeel hebben de vraag besproken en ze 
reageren als volgt: ‘In ons streven om onze cliën -
ten in het project voor mensen met epilepsie en 
intellectuele uitdagingen en de gemeenschap in 
het algemeen effectief van dienst te zijn bij het 
voorkomen van factoren die kunnen leiden tot 
escalatie van een epileptische aandoening, zijn de 
volgende zaken hard nodig en van grote waarde: 
In volgorde van prioriteit: zuurstofmachine, baby -
reanimatie-apparatuur en een bevallings bed. Deze 
zijn noodzakelijk vanwege de complicaties bij 
geboorten. Een van de oorzaken van epilepsie en 
 verstandelijke beper kingen zijn complicaties bij 
geboorten. Andere factoren kunnen zijn onder -

Individuele zorgplannen 
Er wordt nu samen met de vrijwilligers, de ouders 
en/of verzorgenden, gewerkt aan het ontwik kelen 
van individuele zorgplannen. De ouders of  verzor - 
genden hebben hier nadruk kelijk een grote rol in. 
De oudergroepen komen driemaandelijks bijeen nu 
de COVID-19 besmettingen gedaald zijn en de 
regels versoepeld zijn. Ze zijn zeer gemotiveerd, 
omdat ze merken dat er naar hen geluisterd wordt. 
Mede daardoor kon ook worden vastgesteld, dat er 
een geleidelijke verandering optreedt in het 
(bij)geloof van mensen in mythes, die geassocieerd 
worden met epilepsie.

voeding, infecties, en armoede in onze gemeen -
schap. Gebrek aan de juiste appa ratuur maakt 
pas geborenen vatbaar voor ge boorte complicaties, 
zoals geboorte-asfyxie, waar mee veel zuige lingen 
worden geboren. Regel matig zijn reanimaties 
nodig, waar bij specifieke apparatuur voor 
zuigelin gen ont breekt. Uiteindelijk ontwikkelen 
de getroffenen een verstandelijke beperking. 
Mensen met epilepsie en verstandelijke beper -
kingen zullen er zeker baat bij hebben, wanneer 
de kliniek over de juiste apparatuur beschikt. 
Daarnaast lijden de meeste patiënten, vooral 
kinderen, aan toevallen tijdens hun  kinderjaren, 
waarvoor zuurstof nodig is, die het centrum niet 
kan bieden. Andere baby's lijden aan kinder -
ziekten die gepaard gaan met stuiptrekkingen, 
Reanimatievoorzieningen zijn daarbij van groot 
belang. Tot nu toe moeten we deze patiënten 
doorverwijzen naar een groter ziekenhuis, waar 
onze patiënt vaak te laat arriveert. Dat ziekenhuis 
ligt namelijk 35 kilometer verderop en er is 
slechts één ambulance voor het hele district.’

PRIMA BESTEMMING VOOR COV-GIFT

Workshop ‘Epilepsie en reanimatie’.


