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1. Voorwoord 
 

Stichting Kufambatose – Samen op pad is opgericht met het doel het verbeteren van de 
kwaliteit van leven en zorg voor kinderen met een motorische handicap en hun families in 
het district Zaka, Zimbabwe.    
 
Onze projectcoördinator Willemijn Simons-Rüttimann heeft met ditzelfde doel voor ogen 

reeds een project opgezet in 2015-2016, dat wij als Stichting Kufambatose als geheel hebben 

geadopteerd, om dat project te kunnen bestendigen en uit te kunnen bouwen. 

Willemijn werkte bijna 3 jaar lang als fysiotherapeute in het Musiso Mission Hospital en in 

samenwerking met Ndanga District Hospital, in het district Zaka, provincie Masvingo, in 

Zimbabwe. Ze was uitgezonden met haar partner door Comundo, een Zwitserse NGO op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking. Inmiddels woont en werkt zij weer in Zwitserland. 

Op 7 maart 2018 is Stichting Kufambatose – Samen op pad opgericht en hebben we hard 
gewerkt om een kleine, maar krachtige organisatie op te zetten, volgens de voor stichtingen 
geldende regels en normen. Dit is gelukt. Wij hebben de ANBI-beschikking toegekend 
gekregen en voldoen aan alle voorwaarden om deze te behouden. Ons bestuur is stabiel en 
deskundig en wordt ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.  
 
In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij in 2019 hebben gedaan, met welk project wij in 2019 
actief zijn geweest (en nog steeds zijn), wat de resultaten zijn, en hoe wij de ontvangen 
gelden hebben besteed. De financiële verantwoording vindt u achteraan in dit jaarverslag. 
 
Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden voor de steun die wij het afgelopen 
jaar hebben ontvangen. 
 
 
 
 
Bestuur Stichting Kufambatose 
 
Anne-Miek Simons, voorzitter 
Judith de Greef, secretaris 
Jacques Cloin, penningmeester 
Willemijn Simons, projectcoördinator 
Marcel Boosten, algemeen bestuurslid 
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2. Organisatie 
 

Doelstelling 
Het belangrijkste streven van de Stichting Kufambatose is het verbeteren van de kwaliteit van 
leven en zorg voor kinderen met een motorische handicap en hun families in het district Zaka, 
Zimbabwe, door samen te werken met lokale zorgprofessionals, ingebed in de lokale 
organisaties en gemeenschappen.  
 
Visie 
De naam van de stichting, Kufambatose, ‘samen op pad’ in het Nederlands, is in samenwerking 
ontwikkeld en drukt uit vanuit welke visie de stichting wil werken. 
Vrijwilligers van de stichting hier en in Zwitserland, de mensen ter plaatse in Zimbabwe 

(professionals en eventuele vrijwilligers), de kinderen met hun ouders/verzorgers, samen 

zetten we de schouders eronder om deze kinderen met een motorische handicap in het 

district Zaka te ondersteunen en om onze doelen te bereiken.  

 

Het uiteindelijke doel is dat lopende projecten volledig zelfstandig uitgevoerd kunnen 

worden door de plaatselijke autoriteiten, de zorgprofessionals en de bevolking ter plaatse 

zodat ondersteuning van buitenaf niet meer nodig is.  

Daarbij is de eigenheid en de cultuur van Zimbabwe leidend. Dat is het fundament om 

duurzame en breed gedragen resultaten te kunnen boeken.  

 

Het optimaal benutten van de mogelijkheden ter plaatse is dan ook essentieel.  

Het vergroten van kennis en vaardigheden bij plaatselijke zorgprofessionals, vrijwilligers, 

ouders/verzorgers van de kinderen en de lokale bevolking is van het allergrootste belang. 

Daarmee kunnen zij gezamenlijk de zorg en de levensomstandigheden voor kinderen met 

een motorische handicap verbeteren, het begrip voor hen vergroten en de acceptatie binnen 

de leefgemeenschap bevorderen. 

Plaatselijke netwerken en het contact met lokale en landelijke overheden is daarbij van 

wezenlijk belang. Op den duur zal deze zorg dan hopelijk ook door deze overheden of andere 

instanties in Zimbabwe volledig gefinancierd worden. 

 

Werkwijze 
De stichting kan niet bestaan, de doelstellingen niet verwezenlijken of faciliteiten initiëren 

als er niet, of niet voldoende financiële middelen beschikbaar zijn of komen. 

Fonds- en donatiegelden werven is van cruciaal belang. In 2019 is een plan gemaakt om de 

benodigde financiën voor 2020 en verder te verkrijgen, die noodzakelijk zijn om de 

doelstellingen te kunnen halen. 
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Het primaire doel is om in deze planperiode dusdanige bekendheid bij potentiële donoren 

en subsidiegevers te verkrijgen, dat een vorm van samenwerking tot stand komt, die de 

doelstelling van de Stichting een steviger fundament kan opleveren; mogelijkerwijs met 

toezeggingen en afspraken voor meerdere jaren. 

 
Bestuur en vrijwilligers 
Het bestuur bestaat uit vijf leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris, en 
twee algemene bestuursleden. 
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3. Project 2019 
 

Project: Revalidatiezorg voor kinderen met een motorische handicap in het district 

Zaka, provincie Masvingo, Zimbabwe. 

 
 
Probleemstelling: 
Kinderen in Zimbabwe met een motorische handicap leven veelal met hun families onder 

zeer slechte omstandigheden, vooral in de rurale gebieden van Zimbabwe. Inzicht in de 

onderliggende oorzaak van de handicap is vaak afwezig. Kennis over de 

ontwikkelingsmogelijkheden en rechten van deze kinderen, zoals bijvoorbeeld toegang tot 

onderwijs, ontbreekt meestal.  

Bovendien kleeft aan het hebben van een handicap veelal een stigma: er wordt nogal eens 

gedacht dat een boze geest bezit heeft genomen van deze kinderen, of dat ze behekst zijn 

door een van de voorouders. Moeders worden als gevolg daarvan vaak alleen gelaten met 

het kind, of het kind wordt eenvoudig achtergelaten bij de grootmoeder. Dit maakt deze 

kinderen tot buitenstaanders, geïsoleerd van hun leef- en woongemeenschappen. 

Medische, paramedische en/of maatschappelijke zorg is voor vele van deze gezinnen met 

kinderen met een handicap niet, nauwelijks of zeer beperkt bereikbaar. De afstand tot een 

gezondheidscentrum of een ziekenhuis is een grote beperkende factor, zeker als daar 

transportkosten aan verbonden zijn. Daarom is de meerderheid van deze kinderen nog nooit 

gezien door een zorgverlener. 

Doelgroep: 
Kinderen met primair een motorische handicap en hun ouders. 
 
Activiteiten:  

▪ Ondersteunen en begeleiden van de maandelijkse driedaagse workshops en 
‘community-based rehabilitation’ (revalidatie waarbij de gemeenschap wordt 
betrokken) voor kinderen met een motorische handicap en hun verzorgers in 
Zimbabwe in het Zaka district, waarin een holistisch behandelprogramma wordt 
aangeboden.  

▪ Vroege identificatie van kinderen met een risico op het ontwikkelen van een 
handicap in het district Zaka, door implementatie van het zogenoemde AT – RISK – 
stickerprogramma. 

▪ Trainen van zorgprofessionals ter plaatse. Ondersteunen en begeleiden van de 
organisatie van dorpsbijeenkomsten (‘community meetings’) om de kennis van en 
het begrip voor handicaps onder de lokale bevolking en zorgverleners te vergroten. 
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▪ Het behandelteam bestaat uit 4 lokale professionele hulpverleners (Rehab 
Technicians). Verder worden VHW (Village Health Workers) opgeleid om in de 
thuissituatie en in de communities de gezinnen te volgen en te ondersteunen. 

 
Resultaten: 

▪ Vormen van samenwerking die ontstonden in 2019:  
- In 2019 werd het Ndanga Hospital voor ons project een partnerorganisatie (PO) 

van het Leonard Cheshire Disability Zimbabwe (LCDZ), een  strategische 
partnerorganisatie (SPO) van het Lilianefonds. De Community Based 
Rehabiliotation (CBR) wordt hieruit ondersteunt.  

- Er werden contacten gelegd met Wilde Ganzen; er werd een samenwerking voor 
2 jaar toegezegd, welke in 2020 verder uitgewerkt zal gaan worden.  

▪ Er werden donaties verkregen van particulieren en van enkele kleine organisaties. 
▪ Er werd een folder ontwikkeld om de Stichting duidelijker onder de aandacht te 

brengen.  
▪ Er werden 2 nieuwsbrieven verspreid onder belangstellenden, donoren en potentiële 

donoren, in januari en december 2019. 
▪ We hebben een extra donatie kunnen doen aan de getroffen gezinnen uit ons project 

na de cycloon Idai. Hiervoor hadden we een extra oproep gedaan aan 
geïnteresseerden en bekende donoren van ons project.  

▪ 31 september – 16 oktober 2019 projectbezoek in Zimbabwe:  
- We draaiden mee met een 3-daagse workshop en waren zeer tevreden over de 

deskundigheid en de begeleiding van ouders en kinderen.  
- We spraken over 

o Mogelijkheden van registratie van onze Stichting in Zimbabwe door een 
start te maken met het oprichten van een Trust Kufambatose ter plaatse.  

o de ontwikkeling van de CBR (Community Based Rehabilitation):   
o de wens van een Rehab Village, waarvoor inmiddels een aanvraag lag voor 

toestemming bij de lokale autoriteiten.  
o de wens van een Income Generating Project: er werd een start gemaakt 

op eigen initiatief voor een kippenproject.  
o de problemen met  integratie van de kinderen in de scholen 
o de grote sociale problemen in de gezinnen en de communities 
o de wens vaders bij het programma te betrekken 

- We hadden contact met enkele lokale autoriteiten, als de Distict Medical Officer 
(DMO) en de Provincial Therapist (PT).  

- We bezochten de Australische Ambassade, onze grootste donor in 2019. 
- Met onze lokale projectcoördinator  hebben we zijn dagelijks werk besproken, 

problemen geanalyseerd en mogelijke oplossingen en bijstellen van de aanpak 
bekeken. O.a. nog een keer gekeken naar de programma’s op zijn laptop en deze 
aangepast.  
We bespraken ook de samenwerking met ons als Stichting Kufambatose in 
Europa; we waren van beide kanten zeer tevreden.  
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▪ Er draaiden in 2019 3 groepen, d.w.z. ongeveer 60-70 kinderen werden er per 2 
maanden gezien. Er ligt een aanvraag voor een 4e groep, maar daar hebben we op dit 
moment nog geen gegarandeerde stabiele financiering voor. 

▪ Onze lokale projectcoördinator in Zimbabwe is met meerdere lokale scholen in 
contact en in samenwerking met de Schoolpsychologische Dienst van Zaka district 
konden 3 kinderen op de lokale school opgenomen worden (inclusive education).  
Er gaan ongeveer 7 kinderen naar school. Op 1 school is inmiddels een klasje voor 
‘special need’ kinderen, geleid door een gespecialiseerde leerkracht, waar minimaal 2 
van onze kinderen in meedraaien.  

▪ In 2019 was er de mogelijkheid om contant geld in US dollars naar Zimbabwe over te 
brengen en op een veilige plek te bewaren zodat onze projectcoördinator geen 
risico’s liep om niet aan geld te kunnen komen via de bank. Dit vanwege 
onbetrouwbaarheid van de bankmogelijkheden in Zimbabwe.  

 
Projectkosten: 
Zie onder 5. Financiële verantwoording 

4. Voorlichting 
 

Stichting Kufambatose richt haar voorlichtingsactiviteiten op alle organisaties en mensen die 

geïnteresseerd zijn in het project.  

PR en voorlichting vindt plaats via de website en de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is verstuurd 

naar een brede groep geïnteresseerden.  

In 2019 is een folder ontwikkeld. Deze ligt op plekken zoals kinderfysiotherapie praktijken, 

revalidatiecentra, etc. 
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5. Financiële verantwoording 
 

Onderwerp: financieel jaarverslag 2019  

  Boekjaar: 2019  

 

 

 

Aktiva   BALANS 31-12-2019   Passiva 

Kasgelden 4.687   Reserve betalingsgarantie    1.501 

Banken 27.304   Reservegelden 2.500 

      werkkapitaal   27.990 

            

  31.991       31.991 

            
 

 

RESULTATENREKENING 

 

 

Opbrengsten   Geoormerkte    

   Donaties 5.306   

   

Niet- geoormerkte 

donaties 

8.761 

   

   Giften 

              

3.087   

     17.154 

       

Kosten  Projectkosten 17.395   

   Algemene kosten 1.901   

   Noodhulp Zimbabwe      

                     

4.038               

                  23.234 

       

Verschil 

tussen 

ontvangsten 

en kosten       -6.080 

 

 

Algemeen: 

Dit is het tweede financieel jaarverslag van de stichting en nu het eerste over een volledig boekjaar: 
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01-01-2019 / 31-12-2019. Daardoor geeft het een goed beeld over het financieel verloop en het 

resultaat over 2019. 

Inkomsten 

De inkomsten in 2019 zijn vooral binnengekomen als ‘niet-geoormerkte’ donaties van personen en 

instanties die het werk van de stichting een warm hart toedragen. Deze bedroegen € 8.761,-- (2018 € 

5692,--). Daarnaast zijn er gelden (€ 4.806) specifiek ontvangen voor noodhulp, welke de stichting via 

onze plaatselijke projectcoördinator heeft besteed aan mensen die enorme schade hebben geleden 

bij de cycloon in 2019. Daarnaast is € 500 ontvangen als bijdrage voor een aan te schaffen 

vervoermiddel voor de plaatselijke projectcoördinator, bestemd om kinderen en hun ouders thuis te 

kunnen bezoeken en te ondersteunen. 

Totaal is in 2019 € 17.154 aan donaties ontvangen (2018: € 46.910). 

Algemene kosten 

De stichting heeft € 1.420 besteed aan Stichting beheerkosten. Deze gelden zijn besteed aan ict-

kosten (€ 286), bankkosten (€ 178), koersverschillen, overdracht en kosten naar andere valuta 

(€495), drukwerk en een bedrag voor allerlei kleine kosten. 

Projectkosten 

Dit zijn de uitgaven (€ 17.395) waarvoor de Stichting is opgericht: faciliteren van de uitvoering van 

het project (zie elders in het jaarverslag en op de website). Het is vooral besteed aan kosten voor 

transport, voeding en tegemoetkomingen aan de plaatselijk projectmedewerkers (€ 14.755)  . 

Het bezoek van de stichting aan het project ter plaatse in Zimbabwe heeft € 2.598 gekost.  

De Totale kosten  van de Stichting bedroegen: € 23.234 

De Stichting sloot het jaar af met een positief saldo (Beschikbare financiering -/- Uitgaven) van € 

6.500.  

Hiervan voegt de Stichting € 2.500 toe aan ‘Reserve-gelden’, bestemd voor onverwachte hoge 

uitgaven, of tegenvallende ontvangsten.  

De overige € 4.000 zijn toegevoegd aan de financiering van de kosten in 2020. 

De Stichting hoopt in 2020 weer nieuwe sponsoren en donoren te vinden om het project ook na 2020 

te kunnen voortzetten. Daarnaast stimuleren wij de lokale autoriteiten en de plaatselijke bevolking 

om stukje bij beetje een groter deel van de bekostiging voor hun rekening te nemen. Op deze manier 

krijgt de Stichting mogelijkheden om andere initiatieven te kunnen starten, zodat de ‘gehandicapten 

zorg’ breder en beter verankerd kan raken in het district Ndanga en wellicht daarbuiten. Als er op 

termijn voldoende financiële middelen komen, is het mogelijk dat er een 4e groep gehandicapte 

kinderen kan starten met de workshops 

Daarnaast hopen we op voldoende donaties, zodat onze lokale projectcoördinator een deugdelijk 

vervoermiddel aan kan schaffen. Daarmee kan hij dan naar gezinnen in het district toe rijden om ter 

plekke hulp en ondersteuning te bieden aan de gehandicapte kinderen en hun ouders. 



 

 

  

 11

   

Balans per 31-12-2019 Activa (liquide middelen) = € 31.990; daarvan is € 2.500 als reserve 

aangemerkt en € 1.500 als borg voor banktransacties. Het is verder met name bestemd voor 

stichting- en projectkosten en investering vervoermiddel (€ 27.900) in 2020 en een deel voor 2021. 

 

6. Vooruitblik 2020 
 

Beleidsmatig verandert er niets Het beleidsplan dat wij bij oprichting hebben opgesteld blijft 
van kracht, maar wordt wel geactualiseerd. 
 
Tot half 2020 is er in principe voldoende sponsorgeld om 3 groepen te continueren en een 
VHW trainingsdag aan te bieden. 
Voor 2020 en verder zullen we zoeken naar nieuwe sponsoren/ fondsen.  
De samenwerking met Wilde Ganzen wordt verder onderzocht.   
 
Verder gaat de aandacht naar:  

- Streven naar een daadwerkelijke registratie van onze Stichting in Zimbabwe 
middels een Trust. Dat geeft ter plaatse meer mogelijkheden.  

- Ontwikkelen van eigen/ zelfstandige (financiële) mogelijkheden in Zimbabwe 
- Onderzoek naar samenwerking met Lilianefonds en MIVA ivm behoefte aan 

vervoer om de communities en de scholen te kunnen bezoeken. Dit zal lopen via 
hun SPO (Strategische Partner Organisatie) in Zimbabwe, namelijk het LCDZ 
(Leonard Cheschire Disability Zimbabwe).  

- Herhalen van een workshop voor vaders 
- Onderzoek naar mogelijkheden van een Rehab Village vervolgen. 
- Onderzoek naar mogelijkheden voor voortzetting van een reëel Income 

Generating Project 
- Onderzoek van mogelijkheden om US-dollars in Zimbabwe te krijgen. 
- Uitbrengen van 2 x een Nieuwsbrief met actuele informatie 

 
Een projectbezoek staat gepland voor juli 2020 
 

 
 


