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BEZWA FOUNDATION

Balans per 31 december 2018

31-12-2018 31-12-2017

Saldo SNS Bank sparen

Saldo SNS Bank zakenrekening

Saldo AEGON bank sparen (opgeheven)

5.000,00

4.668,80

9.668,80

3.000,00

1.979,80

0,77

4.980,57

Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Voorziening project Ndola

Vooziening interne kosten

Vooziening herdenkingsobject wijlen prof. Zwanepol

Voordelig saldo 2018 (toevoeging voziening)

4.530,57

450,00

500,00

4.188,23

3.913,77

450,00

616,80

4.980,57
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BEZWA FOUNDATION

BEZWA FOUNDATION JEUGDPROJECT NDOLA AMBIA

Exploitatie 2018

BATEN

Giften diverse instanties
Giften particulieren
Herdenkingsdienst prof. K. Zwanepol
Rente

Totaalbaten

LASTEN
Transfers Ndola projectondersteu ni n g ( i ncl. toevoeg in g)
Kosten bezoek Zambia (voor rekening bestuurders)
Kosten PR (website)
Bankkosten Zambia
Bankkosten Nederland
Reiskosten voor Wervingsactiviteiten
Overige kosten (Zambiaplatform)

Totaal lasten

Exploitatiesaldo

12,84215
(Koers Kwacha/Euro op 1-1-2018 1 1,9869 131-12-2018 13,6974)

Toelichting op de uitvoering van de

Voedselprogramma voor kwetsbare weeskinderen (5x)

Projectcoördinator voor Youth Center
Onderwijsbegeleiding 4 instructeurs
Gereedschappen en cursusmateriaal diverse klassen
Onderhoud en reparatie naaimachines
Education materials for students
Kleine beloning voor beste studenten (1 per klas)
Lesmateriaal Cateringclass
Kleine uitgaven bestuurders
Vergoeding assistentie coördinator
Kantoorbenodigdheden
Bundels voor lnternet en WlFl
Boeken, spellen en video's
Sportattribute, shirts en voetballern
Salaris molenaar Hammermill
Maintenance/Stationary/Hammermill
Elektriciteit

Hammermill
Overige inkomsten

Totaal aan bestedingen

16.300,00
13.100,00
31.620,00

4.045,00
2.000,00
4.050,00
3.100,00
1.800,00
1.650,00
3.000,00
4.050,00
1.000,00
3.000,00

600,00
8.880,00
1.500,00
6.500,00

-20.000,00
-2.890,00

83.305,00

17421
16400
25480

8030
1800
9730
1500
1638
7581
3000
4000
1000

9360
1450
9600

6.820,00

1.356,55
1.277,O4
1.984,09

625,28
140,16
757,66
116,80
127,55
590,32
233,61
311,47
77,87-

728,85
112,91
747,54

531,06

Werkel.2018 Beqrotinq 2018 Werkel.2017
(Um 31-12)

11.767,90
2.300,00

500,00
4,07

10.500,00
1.500,00

10,00

6.951,94
3.693,00

32,58

14.571,97 12.0í0,00 10.677,52

9.718,97

27,77
20,23
76,77

40,00

9.101 ,00

50,00

80,0;

100,00

7.861,79

26,62

72,31_

2.'100,00

9.883,74 9.331,00 10.060.72

4.688.23 2.679,00 6í 6,80
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Beredeneerd verslag van activiteiten in 2018

1. lnleiding

2018 was in vele opzichten een moeilijk jaar met als meest bewogen periode
het overlijden van professor Klaas Zwanepol, de stichter van BEZWA Foundation.
BEZWA staat voor Bethanyia-Zwanepol, de Bethanyia kerkgemeente in Ndola in
Zambia en de initiatienemer in Nederland, de heer Klaas Zwanepol.
ln de afgelopen 4 jaar groeide het centrum naar een volwassen status waar jongeren,
met een door de overheid erkend certificaat, de kans krijgen zich een vak eigen te
maken op het gebied van computerkennis, electricien, restaurantwezen (catering)
en kleding maken. Per jaar worden ongeveer 100 jongeren opgeleid die voor
deelname geen eigen bijdrage hoeven te betalen, dit om de drempelzo laag mogelijk
te houden.

ln mei 2018 zou dhr. Zwanepol het project weer gaan bezoeken en dit keer zou de
penningmeester, dhr. Spansier, hem vergezellen. Dat bezoek werd een groot succes
omdat er met veel enthousiasme de handen uit de mouwen werd gestoken om
het centrum de nodige steun te verlenen, ook in financiëel opzicht. Diverse vergelijkbare
projecten in de omgeving werden bezocht om vooral ook te kijken hoe men met name
de financiële kant van het project gezond krijgt. Uiteindelijk gaat het om het opstarten en
het fasciliteren van mogelijkheden maar moet men zelf gaan bouwen aan een
toekomst waar men onafhankelijk van buitenlandse financiële steun, zichzelf kan
bedruipen. Die eerste stappen zijn gezet en al snel werd duidelijk dat financiële hulp van
organisaties, zowel binnen als buiten Zambia, alleen mogelijk zijn als NGO (Non
Gouvernemental Organisation)

Er is veel werk verricht door defecte naaimachines te laten repareren alsmede ook
enkele computers weer gebruiksklaar te krijgen en een WlFl verbinding in het leven
te roepen. Daarnaast vond veel overleg met het plaatselijk bestuur en de coördinator
van het project Oscar Mulubwa, plaats.

Teruggekomen in Nederland openbaarde zich na enkele weken bij Klaas een ernstige
en agressieve vorm van leukemie. Tot verbijstering van familie en vrienden, en in Zambia,
werd met verdriet kennis genomen van zijn overlijden op 30 juni 2018.
Op 7 juli 2018 werd een herdenkingsdienst gehouden in Ermelo en op datzelfde moment
kwamen bestuur, leraren en mensen die Klaas hadden leren kennen, in Zambia bijeen
om hem ook daar, te herdenken.
Ondergetekende, thans de rol van voorzitter vervullend, liet al direct laten weten
dat het project in Zambia moest worden gecontinueerd. We kunnen en mogen
onze Zambiaanse broerders en zusters niet met een onafgemaakt initiatief laten
gaan. We moeten er alles aan gedaan hebben om het project, letterlijk en figuurlijk,
op eigen benen hebben leren staan. Dat begint zich nu, juli 2019, gunstig af te
tekenen, waarover elders op de site meer is geschreven.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 20í8

2. Bestuurlijke aangelegenheden

Het was moeilijk om na dit plotselinge verlies de draad over de voortgang van het project

weer op te pakken. De actualiteit daar ter plaatse na de zomer van 2018, liet aanzien dat
nog een 2e bezoek noodzakelijk was naar Zambia. De predikant van de Bethanyia
gemeente, rev. Ngoma, hier op de foto in het midden, begon tekenen te vertonen om

BEZWA naar zich toe te trekken, zowel in bestuurlijk als financiëel opzicht.
Gelukkig aarzelde de echtgenote van Klaas, mevr. Christien Zwanepol- Hoogers, geen
moment om als bestuurslid te gaan functioneren. Zij kende het project goed en was al
eerder samen met Klaas ter plaatse geweest om o.a. het jeugdcentrum officiëel te
openen. Moeilijk om te beginnen na een korte rouwperiode maat zeer te respecteren
en waarderen dat zij bij het werk voor BEZWA betrokken wilde blijven.
Kort voor de reis in mei naar Zambia had ons derde bestuurslid, dhr. Rein Bos,
secretaris, aan Klaas en ondergetekende aangegeven, zijn werkzaamheden voor de
Foundation te willen beëindigen vanwege zijn eigen drukke werkzaamheden als predikant.
Hij zegde toe te willen aanblijven tot een nieuw bestuurslid zou zijn gevonden.
ln de persoon van Christien zijn we daar in geslaagd en er wordt nog, medio juli 2019,
naarstig gezocht naar een 3e bestuurslid. De contacten zijn daarvoor al voorzichtig gelegd.

Omdat de situatie in Zambia door de beïnvloeding van de Bethanyia gemeente op het
reilen en zeilen van het BEZWA project, leek te verslechteren was het noodzakelijk om
opnieuw naar Zambia af te reizen. Ten eerste om duidelijk te maken dat BEZWA een
onafhankelijke organisatie diende te zijn, die geen bestuurlijke beïnvloeding wenste van
welke kerkelijke organisatie dan ook. Ten tweede te trachten een NGO registratie
te verkrijgen om officièel te laten vastleggen dat BEZWA een particulier initiatief was
met uitsluitend ideeële grondslag. Vanaf 4 december tlm 18 december verbleef
ondergetekende opnieuw in Zambia, om de herdenking aan Klaas vorm te geven
maar vooral om de koers duidelijk te maken die BEZWA in de komende tijd wil volgen om
te komen tot een onafhankelijk nieuw jeugdcentrum. De 2 weken ter plaatse waren geheel
gevuld met alle handelingen die gepaard gaan om te komen tot een NGO.
Vele bureaucratische stappen bijde politie (vingerafdrukken), bij een overkoepelnde
organisatie om aan te tonen dat je daadwerkelijk Christen bent, bij de bank niet te vergeten,
om betalingen te verrichten voor de bureaucratie elders en tot slot het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking om een controle af te stemmen op het project met een
ambtenaar, die dan vervolgens een positieve verklaring moet afgeven. Het lukte dan ook
net niet om vóór mijn vertrek de NGO status al te hebben verkregen. Echter kort voor de
Kerstdagen bracht het bericht van de coördinator, met een kopie van het document,
het verlossende woord: BEZWA is officiëel erkend als NGO.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 20í8

3. Toelichting op de cijfers

Als eerste wil ik onze trouwe donateurs bedanken voor hun bijdrage aan ons project,

Zonder deze gaven, zouden we niet aan al de verlangens ter plaatse in Zambia, om van
BEZWA een gezond draaiend jeugd- en opleidingscentrum te maken, kunnen voldoen.
Wij hopen dat zij ons nog enkele jaren trouw willen blijven totdat er een nieuw jeugd-
en opleidingscentrum zal z1n gerealiseerd. Daarover elders op de site informatie.

De cijfers van 2018 geven een goed beeld van wat in het centrum omgaat aan activiteiten.
Het was nodig om de vergoedingen aan de docenten en coördinator aan te passen
aan de economische omstandigheden in Zambia. Door de forse stijging van benzine-
prijzen is alles veel duurder geworden in de 2e helft van2018. De coördinator werkt
het hele jaar door, 6 dagen in de week en maakt ca. 50 uur. Dat moet ook wel want hij
is de spil als het gaat om de werving en begeleiding van de leerlingen en leraren.
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de registratie van alle inkomsten en uitgaven die
met het project hebben te maken. Hij legt verantwoording af, tesamen met het bestuur,
over de realisatie van het met elkaar afgesproken en vastgestelde budget.
Dat budget werd tot 2x toe bijgesteld naar boven toe als gevolg van de aanpassingen die
n.a.v. de bezoeken, werden gebracht. Hierover is meer te zien en te lezen bij de
bezoekverslagen op de site.

Het leek zo'n aardige investering om, zo getuige de foto in het maisveld, zelf mais te
kweken voor o.a. het eigen voedselprogramma. Op de foto ziet het er mooi uit maar de
werkelijkheid was anders. ln de eerste maanden van het groeiproces van de mais was
het uitermate droog geweest waardoor de groei stagneerde. Dat liet zich in mei 2018
ook zien. Weinig maiskolven en pompoenen waren te zien. De oogst die er was bleek
bovendien nog aangevreten door loslopende koeien en schapen. Ook andere wilde dieren
lieten hun sporen na door gedeeltelijk aangevreten producten van het land. Het is dus een
fiasco geworden. Een andere ingeving betrof het opkweken van kuikens tot slachtkippen.
Het zou alleen een beetje voer en water kosten en één van de ruimten voor het ondenruijs
was nog een soort opslagplaats en kon gemakkelijk kippenhok worden. Zo gezegd en zo
gedaan. Echter de kuikens, waarvan was aangegeven datzij circa 20 mei zouden worden
geleverd, kwamen niet ter plaatse. Pas later in Nederland volgde het bericht dat zij toch
waren gekomen en vol goede moed begon de opfok. Helaas, kwam ook hier de tragiek
om de hoek kijken want na enkele weken bleken de 400 kuikens massaalte sterven aan
een onbekend (voor de mens onschadelijk) virus. Van het totale aantal zijn er slechts
een kleine 20 in leven gebleven.

De conclusie is feitelijk door het bestuur al direct gemaakt, BEZWA moet zich niet
bezig houden met het verbouwen van landbouwproducten of het opfokken van kuikens.
Voor bronnen van bestaan in de toekomst van het jeugdcentrum moet aan andere
producten en diensten worden gedacht, zoals eenvoudige kleding, of een simpele maaltijd.
Ook het beschikbaar stellen van de WIFI installatie biedt mogelijkheden of een waterbron
op het (nieuwe) project waar men voor de waterlevering een kleine vergoeding vraagt.
Niet te vergeten nog de maismolen, die zichzelf terugverdient en een structurele
inkomstenbron was en zalzijn voor het BEZWA project.

Al met al, heeft de investering in mais en kuikens BEZWA niet veelgekost omdat de
Bethanyia gemeente een groot deel van de investering voor haar rekening heeft genomen.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 20í8

3. Vervolg en slot toelichting op de cijfers

Een vermeldenswaardig ltem is de koers van de Kwacha, de munteenheid van Zambia.
Aan het begin van 2018 was de verhouding in de koers 1 Euro ten opzichte van bijna
12,8 kwachas. Op 31 december 2018 was de koers van de kwacha 14 tegen 1 Euro.

De groei betekent echter ook dat in het land zelf de producten en diensten duurder
worden, door de sterke stijging van olieprijzen dat weer gevolgen heeft voor de levering
van elektriciteit en gebruik van oppenbaar vervoer.
De bestursleden van BEZWA inZambia ontvangen een reiskostenvergoeding voor het
openbaar vervoer om naar een bestuursvergadering te komen. (Niemand van hen bezit
een auto voor de duidelijkheid)

Men werkt vrijwel altijd in Zambia met de Amerikaanse Dollar.
Met dollars kun je vrijwel overal betalen. Het is geliefder dan de eigen kwacha.
Als je reist dan neem je dus vooral dollars mee en wisselje ter plaatse de dollar tegen
kwachas. Bij de omwisseling verlies je altUd welwat waarde want degene die wisselt
(de bank) wil er ook wat aan verdienen. Wij geven er de voorkeur aan om de cijfers
uitsluitend in Euro's te vermelden met de gemiddelde kwacha waarde op 111 en 31112.
Het kalenderjaar is ook het boekjaar van de Foundation.
Fluctuaties in waarde worden op die manier vermeden en zo hou je toch zicht op de
uitgaven die in dat jaar hebben plaats gevonden.

De oorspronkelijke begroting werd met circa 6,750À overschreden. Gezien de bijzondere
omstandigheden rondom de Hammermill-eigendom en door de bestuursleden veelzelf
betaalde uitgaven tijdens hun bezoek, is dat een alleszins verantwoordde overschrijding.

De begroting vor 2019 vindt u eveneens op de site en daarin zijn een aantal aanpassingen
gedaan, om een tekort op de begroting te voorkomen. Nog later in het jaar zal aanvullende
informatie verschijnen over de plannen waarover we elders op de site hebben bericht.

Franz Spansier
penningmeester en waarnemend voorzitter
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