Stg. SOLICARE maakt WATERPROJECT mogelijk
Bestuurslid Angelo Verbrugge is mede oprichter van de ‘Heerensociëteit’ die uit voormalige werknemers van het huidige Zuyderlandziekenhuis bestaat. In een van de sociëteitsbijeenkomsten werd gesproken over goede doelen. Angelo vertelde daarbij over een
sponsoractie van zijn zoon Joost, die in 1986 op 9-jarige leeftijd de 80 kilometerlange
Kennedymars aﬂegde en het sponsorgeld schonk aan de toenmalige stichting ‘Samen
Beter, Samen Sterk’, de rechtsvoorganger van de huidige Stichting Solicare. Deze
stichting van medewerkers van het ziekenhuis ondersteunt al meer dan veertig jaar
gezondheidszorgprojecten van (oud)-medewerkers in de derde wereld.
Angelo Verbrugge en Hein Berendsen (eveneens
voormalige medewerker van Zuyderland MC)
vroegen daarop een donatie aan voor het huidige
werk van Stichting Jonathan. Het project moet
concreet omschreven zijn en ingediend met een
begroting en meerderjarig zijn. Er werden twee
projecten ingediend.
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stichting
kleinschalige projecten
voor kinderen en
jongvolwassenen met
een verstandelijke
beperking in Zambia

Uit het JAARVERSLAG 2019

Het project voor een waterpomp op zonne-energie,
inclusief acht bijbehorende solars en wateropslag
werd door het bestuur van Solicare goedgekeurd.
Solicare heeft de kosten van dit project ter hoogte
van € 3.016,57 reeds overgemaakt en het project is
inmiddels met voorrang aangelegd; dit vanwege de
grote behoefte hieraan. Uiteraard zijn we ontzettend blij met deze mooie gift en we hebben namens
zuster Florence en de medewerkers en vrijwilligers
onze dank overgebracht aan het bestuur van Stg.
Solicare. Dit toont weer eens hoe belangrijk het is
ons werk bij anderen onder de aandacht te blijven
brengen.

[Colofon]

Bevorderen van de zorg voor kinderen en jongeren
met een verstandelijke beperking in Zambia

- Door Anneke Veen -

De 34 jaar oude foto toont hoe de destijds 9-jarige Joost
Verbrugge (tweede van links) aan bestuursleden van ‘Samen
Beter, Samen Sterk’ de opbrengst van zijn sponsoractie overhandigt. Uiterst links een trotse en nog jeugdige vader en
bestuurslid Angelo Verbrugge.

PLATFORM ZAMBIA
Naast de informatie over de toestand in Zambia die we
krijgen via onze eigen vertrouwde organen in Zambia,
ontvangen we ook actuele informatie via het ‘Platform
Zambia’. Dat platform verzamelt en publiceert informatie
over de toestand in Zambia. Zie daarvoor de website:
www. platformzambia.nl

In 2019 namen er in totaal 92 geregistreerde cliënten deel aan het project. Zorg werd verleend op
basis van de individuele situatie. Van de 92 cliënten hebben er 79 epilepsie, 5 epilepsie plus een
verstandelijke beperking, 8 hebben een verstandelijke beperking. Gedurende het jaar zijn 5 cliënten gestorven aan andere ziekten, of door een ongeluk. De meeste cliënten met epilepsie reageren
goed op de medicatie die ze trouw innemen. De 16 schoolgaande kinderen met epilepsie doen het
goed. Ze hebben geen toevallen meer en gaan graag naar school.

Een greep uit de resultaten
• Veertien actieve vrijwilligers, die in een straal van
meer dan vijf kilometer van hun cliënten wonen,
hebben een ﬁets gekregen. De ﬁetsen zijn belangrijk om cliënten te kunnen bezoeken, medicijnen
te bezorgen, cliënten te volgen die de medicatie
niet goed innemen en om de rapporten over hun
werk te kunnen bespreken in de kliniek.
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• Vanuit het district was er een goede aanvoer van
epilepsiemedicijnen
• Ter bestrijding van het stigma rondom mensen
met een verstandelijke beperking en/of met
epilepsie zijn er cursussen gegeven aan de vrijwilligers en jongeren.
• De staﬂeden kregen een training over epilepsiebehandeling en het omgaan met mensen met een
verstandelijke beperking. Deze training werd
verzorgd door een professional van het gezondheidszorgdistrict.

Het platform organiseert ieder jaar een contactdag waar iedere
Nederlandse organisatie die in Zambia actief is, met een vertegenwoordiging aanwezig is. Stichting Jonathan is aangesloten
bij het platform en is dan ook elk jaar aanwezig op de contactdag. Informatie over alle projecten wordt via de website van
Platform Zambia gedeeld.
Wij hebben op onze website ook een link naar hun website.
Vanwege de huidige toestand in het land heeft het platform
extra Nieuwsbrieven gepubliceerd, die ook op onze website te
raadplegen zijn.. Zie hiervoor de link:
https://www.stichtingjonathan.nl/?page_id=180

• Om het project een herkenbaar gezicht te geven in
de gemeenschap zijn er T shirts met de opdruk
Jonathan Foundation verspreid onder vrijwilligers,
jongeren en staf van de kliniek.

• Een aantal schoolkinderen en studenten kreeg een
ﬁnanciële bijdrage.

T-shirts met het opschrift ‘Jonathan Foundation’.

• Een aantal van de armste families van cliënten
kreeg ondersteuning, zodat ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zo kreeg een aantal
families zaden en tuinbewerkingsmaterialen. Acht
andere families kregen een geit. De families

kregen hulp en supervisie van de vrijwilligers om
te leren hoe ze in hun levensonderhoud kunnen
voorzien.

is er geld vrijgemaakt voor het installeren van een
waterpomp op zonne-energie en de aanleg van
een bassin om ook de watervoorziening veilig te
stellen.

• Medewerkers en vrijwilligers van de kliniek plantten in de nabije omgeving mais. De opbrengst van
de verkoop van de oogst kan worden gebruikt
voor de landbouwactiviteiten.

• Door het gebrek aan ruimte in de kliniek kon het
plan om een ontmoetingsplaats voor jongeren met
epilepsie te realiseren, nog niet worden uitgevoerd. Voor 2020 is dit een van de doelen.

Uitdagingen voor 2020

De ENE CRISIS na de ANDERE
Sinds begin maart weten wij in Nederland weer wat er in crisistijd kan gebeuren. Daar
heeft het coronavirus wel voor gezorgd. In de vorige nieuwsbrief informeerde ik u al
over de problemen in Zambia: op politiek en economisch gebied, problemen rond de
levering van elektriciteit en problemen met de watervoorraad door het veranderende
klimaat. Daar is dan nu ook de coronacrisis bijgekomen.

• Ook het houden van assessments bij de cliënten,
moest naar de agenda van 2020 worden doorgeschoven. Die assessments zijn van belang om de
conditie van de cliënten vast te stellen en aan de
hand daarvan een individueel zorgplan te kunnen
opstellen, om optimale zorg te kunnen verlenen.

• De voortdurende uitval van de stroomvoorziening
heeft een zeer negatieve impact op het functioneren van de kliniek. Begin 2020 heeft Stichting
Jonathan daarom geld beschikbaar gesteld voor
de installatie van zonnepanelen op de kliniek. Ook

Op het dak van de kliniek zijn de zonnepanelen al geïnstalleerd. Rechts naast de kliniek
staat de oude watertank. Erachter is de top te zien van de nieuwe wateropslag.

De vrijwilligers en de
cliënten zijn voorzien van
waterkannen, zeep en
zelfgenaaide mondkapjes.

1497 besmettingen op 25 juni 2020

CORONAVIRUS in Zambia
Het coronavirus (COVID-19) slaat wereldwijd toe en
treft ook Afrika. Het aantal besmettingen stijgt snel
in de grote landen van Afrika, zoals Zuid-Afrika dat
de meeste besmettingen heeft en op een afstand
gevolgd wordt door Nigeria. Ook Zambia, dat ingesloten ligt tussen Angola, de Democratische Republiek Congo (DRC), Tanzania, Zimbabwe, Botswana,
Namibië, Malawi en Mozambique, is getroffen.

Stichting Jonathan heeft 5.000 euro ter beschikking
gesteld aan het project om voorbereid te zijn op het
coronavirus. De staf van de kliniek kon daardoor
worden voorzien van persoonlijke beschermende
apparatuur en kleding. Ook is een wasmachine
aangeschaft om de kleding etc. te wassen. De vrijwilligers en de cliënten zijn voorzien van waterkannen, zeep en zelfgenaaide mondkapjes.

De besmettingen zijn voornamelijk binnengebracht
door truckchauffeurs die goederen vervoeren van
Zuid-Afrika en Tanzania, via Zambia naar bijvoorbeeld DRC. De Zambiaanse regering heeft een
aantal maatregelen getroffen, zoals een lockdown
in plaatsen waar een uitbraak was, het sluiten van
scholen en niet-essentiële diensten.
De besmettingen verspreiden zich tot dusver
gelukkig maar langzaam en dat is voor een land als
Zambia heel belangrijk, omdat er tijd nodig is om de
nodige maatregelen te kunnen treffen. Er wordt
weinig getest, dus is het moeilijk te zeggen hoeveel
besmettingen er echt zijn. Ondertussen zijn de
maatregelen iets versoepeld en geeft de regering
nog maar een keer per week een persconferentie
met de aantallen.

Daarnaast hebben de cliënten en hun familie houdbaar voedsel (bonen en gedroogde vis) gekregen,
omdat men thuis moet blijven. De gemeenschap
krijgt regelmatig voorlichting van de vrijwilligers.
Er zijn posters geprint en mensen worden voorzien
van zelf genaaide mondkapjes. Er is voldoende
diesel aangeschaft om patiënten te kunnen vervoeren. Daarnaast zijn er voedselpakketten uitgedeeld aan truckchauffeurs die lang moeten wachten
bij de grensovergang naar DRC. Dit om te zorgen
dat deze gezond blijven eten en zich niet verplaatsen in de dorpen.
Zr. Florence laat weten dat ze trots is op de mensen
die het al moeilijk hadden en van wie nu nog meer
gevraagd wordt.
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We hebben namens u alles gedaan wat we konden om de
medewerkers en cliënten van ons project in Ipafu en de
mensen in de kliniek te helpen. In het vorige nummer gaf ik
al aan dat we extra geld hebben gegeven om kinderen naar
school te laten gaan en om jonge mensen in staat te stellen
hun beroepsopleiding te voltooien.
Intussen hebben we ongeveer 4.000 euro overgemaakt voor
zonnepanelen; die aanleg is intussen afgerond. Door een gift
van 3.000 euro van Stichting Solicare konden bovendien een
waterpomp op zonne-energie en een waterreservoir voor de
kliniek worden aangelegd.
Om de medewerkers van het ziekenhuis en van ons project
goed te kunnen beschermen tijdens hun werk in de coronacrisis hebben we zuster Florence gevraagd te inventariseren
welke materialen daarvoor nodig zijn. Op basis van haar
inventarisatie hebben we 5.000 euro overgemaakt en is zuster
Florence aan de gang gegaan om beschermingsmiddelen aan
te schaffen.
Dat zal nog niet zo gemakkelijk zijn, als je ziet hoe het in
Nederland is gegaan met de beschikbaarheid van goede
mondkapjes. Gelukkig beschikken we over voldoende geld in
kas om snel in te springen bij noodsituaties. Dat is alleen
mogelijk dank zij de gulle giften van u, onze donateurs. Dank
u wel.
De campagne Clean, Green en Healthy Zambia moest worden
uitgesteld, net als het zoeken naar een nieuw, aanvullende
project.
Anneke Schoonbrood, voorzitter Stichting Jonathan.
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DOORWERKEN
IN CORONATIJD
Natuurlijk ondervindt ook het bestuur
van Stichting Jonathan de gevolgen van
de coronacrisis. Gewoon vergaderen is
tot op heden al maandenlang niet
mogelijk. Toch heeft het bestuur wel
kunnen doorwerken.
Zoals u kunt lezen in het artikel van
Anneke Veen op pagina 1 en 2 en mijn
artikel op deze pagina, is dat ook hard
nodig. We hebben digitaal zaken kunnen
doen dankzij mailcontact: voorbereiding
door de voorzitter en reactie van de
bestuursleden daarop.
Dat is ook weer een voordeel van deze
tijd, waarin computers dit mogelijk
maken. Toch zullen we blij zijn als we
elkaar weer kunnen ontmoeten.
Anneke Schoonbrood, voorzitter

