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BEZWA FOUNDATION

Balans per 31 december 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Saldo SNS Bank zakenrekening 2.460,08 32,85

Te ontvangen van sponsoren 20.000,00 20.000,00

22.460,08 20.032,85

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Voorziening project Ndola -467,15 0,00

Voorziening herdenkingsobject wijlen prof. Zwanepol 500,00 500,00

 

Terug te betalen voorschotten 20.000,00 20.000,00

 

Exploitatiesaldo 2020 2.427,23 -467,15

22.460,08 20.032,85
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BEZWA FOUNDATION

      BEZWA FOUNDATION JEUGDPROJECT NDOLA ZAMBIA

Exploitatie 2020 € € € €
Werkel.2020 Begroting 2020 Werkel.2019 Werkel. 2018

BATEN    

Giften instanties voor jaarprogramma 5.161,46 8.500,00 5.465,45 11.767,90

Giften instanties voor nieuwbouw 14.529,00 32.735,00 11.636,35

Giften particulieren voor nieuwbouw en jaarprogr. 2.095,00 2.000,00 5.915,00 2.300,00

Herdenkingsdienst prof. K. Zwanepol    500,00

Rente   4,62 4,07

Acties en collecten 782,47 1.500,00 1.646,97

Onttrekking voorziening jeugdproject  4.530,57

Onttrekking voorziening kosten  450,00

Voorschotten  19.180,68

Totaal baten 22.567,93 44.735,00 48.829,64 14.571,97

  

LASTEN

Transfers Ndola projectondersteuning 7.423,73 9.687,00 10.997,98 9.718,97

Transfers naar Wilde Ganzen voor Nieuwbouw 12.363,00 32.735,00 35.765,00 -

Kosten PR (website) 217,80 150,00 922,97 27,77

Bankkosten Zambia overboekingen  43,00 20,23

Bankkosten Nederland 123,87 100,00 87,01 76,77

PR Materiaal  500,00 1.270,07

Overige kosten (o.a. Zambiaplatform) 12,30 100,00 210,76 40,00

    

Totaal lasten 20.140,70 43.272,00 49.296,79 9.883,74

Exploitatiesaldo 2.427,23 1.463,00 -467,15 4.688,23

(Koers Kwacha/Euro op 1-1-2020 15,7682 31-12-2019 25,986) 20,8789      In Kwachas Begroot Werkelijk

Toelichting op de uitvoering van de projectondersteuning ter plaatse: Begroot Euro's in Kwacha´s

Voedselprogramma voor kwetsbare weeskinderen (uitgevoerd 5) 18.000 1.220 18.547

Projectcoördinator voor Youth Center 30.000 2.034 30.000

Transport coördinator  4.900

Onderwijsbegeleiding 4 instructeurs 44.000 2.983 44.000

Christmas bonus teachers 4.000

Christmas bonus board 5.000

Naaimachines, reparatiekosten (herstel 1 machine) 750 51 750

Gereedschappen/materiaal diverse klassen 4.850 329 4.700

Cursusmaterialen diverse klassen  4.850 5.200

Kleine beloning voor de beste 4 studenten 600 41 1.000

Kleine beloning voor beste studenten (1 per klas)  1.000 68 1.000

Kleine uitgaven bestuurders 8.000 542 8.000

Vergoeding assistentie coördinator 500 34 4.750

Kantoorbenodigdheden 4.600 312 4.500

Bundels voor Internet en WIFI 2.000 136 3.300

Boeken, spellen en video´s 500 34 0

Uitgaven Maismolens -  2.500

Salaris molenaar Hammermill 10.800 732 500

Maintenance/Stationary/Hammermill 11.800 800 5.000

Elektriciteit 4.000 271 1.000

Gemeentelijke belasting 1.200

Kamer van Koophandel (jaarlijks) 200

Bewaking 7 maanden x 5750 kwachas 5.250

Veiligheid en bewaking 12.000

Koersverschillen en afronding 1.500 100 2.231

Hammermill en overige inkomsten  - -229

Totaal aan bestedingen 147.750 9.687 169.300

Met valutakoers 01-01-2020 was begroot in Euro´s 9.687 Gemiddelde koers 20,877
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Beredeneerd verslag van activiteiten in 2020

1. Inleiding

Niemand kon bevroeden bij de aanvang van 2020 dat dit jaar een uitzonderlijk moeilijk

jaar zou gaan worden. Eind december 2019 werd de samenwerking met het kerkelijk

jeugdcentrum van RCZ stop gezet. Letterlijk kwam men op straat te staan. Per 1-1-2020

was het bestuur in Zambia gedwongen om te vertrekken van de locatie en van het nieuwe

centrum stond alleen een kaal ruwbouw gebouw. In allerijl werden enkele raampartijen

 dichtgemetseld om een ruimte te creëren voor de inventaris die "mocht" worden mee-

genomen van het oude centrum. Een lastige periode volgde om onder die omstandigheden

toch te proberen om het voedselprogramma te laten door gaan maar ook al gestarte

opleidingen van het lopende cursusjaar. Tot overmaat van ramp bereikte COVID-19

pandemie ook Zambia en een tweetal keren volgde een volledige lockdown van een

aantal maanden. Ondanks dat de lokalen nog lang niet gereed waren werd al vóór dat

het centrum gereed was gekomen, steeds een gedeelte van het gebouw in gebruik 

genomen.  Toch bleef het behelpen want de electriciteitsvoorziening, en daarmede

ook de WIFI ontvangst voor de computerlessen, werd pas in het begin van de maand

december 2020 aangesloten op het landelijk netwerk. Ook de watervoorziening is tijdelijk

via een andere aansluiting in de wijk omgeleid omdat de eigen wateraansluiting ook

langere tijd op zich liet wachten. 

Doordat de electriciteitsvoorziening niet tijdig in het centrum aanwezig was, werd het 

genereren van opbrengsten door gebruik van de maismolens niet mogelijk. Dat terwijl

veel moeite was gedaan om het centrum van 2 maismolens te voorzien én daarmee met

een garantie voor inkomen. Eén molen kraakt het keiharde (witte) mais en vervolgens

maakt de 2e molen van het grovere maisgraan, er een prachtig maismeel van. Maismeel

is het hoofdvoedsel in Zambia, zoals dat voor veel Nederlanders de aardappel is. 

Het maismeel is een erg voedzame voedingsstof dat men kookt onder aldoor toevoegen

van water totdat een dikke brij ontstaat,  feitelijk de maispuree. Deze puree wordt

met de hand gegeten samen met wat gekookte (natte) groenten en soms een stukje

kip of worst. Eén voudig maar erg voedzaam.

Hier is de molenaar aan het werk in de ruimte

waar de molens staan opgesteld. De loonkosten

van de molenaar worden voldaan uit de

opbrengsten van het malen van het graan.

Deze mogelijkheid biedt een redelijke bron

van inkomsten naar de groei van onafhankelijk-

heid in de toekomst. Eigen gemaakte producten

van het naaiatelier zullen de bronnen van

inkomsten verder kunnen versterken, evenals

producten gemaakt door de cateringklas.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2020

2. Lokale activiteiten in Zambia

Aan het begin van 2020 werd al snel zichtbaar hoe het toekomstige jeugdcentrum er uit 

zou komen te zien. In snel tempo volgden er diverse bouwactiviteiten en binnen een 

aantal weken was al weer veel meer te zien van het eindresultaat.
      Hieronder dichtgemetselde ramen 

      in jan. 20 i.v.m. opslagruimte

-9628,4

     Een deel van het bestuur bijeen in mrt. 2020 in

     het nieuwe gebouw gevolgd door de 1e bestuurs-

vergadering in april 2020 in eigen ruimte.

Overzicht eindresultaat.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2020

3. Toelichting op de totale uitgaven voor de Nieuwbouw van het Jeugdcentrum

In de jaarrekening 2019 werd aangegeven dat de voledige uitgaven bedoeld voor de nieuwbouw

en verspreid over de kalenderjaren 2019 en 2020 bij elkaar zouden worden getoond om

het beeld van de werkelijke kosten van het oorspronkelijke budget te kunen zien.

De cijfers zijn weergegeven in Kwachas, dat zijn de werkelijke uitgaven geweest, welke zijn

verantwoord naar en geverifiëerd door St. Wilde Ganzen. Kwachas Euro´s

Begroot Werkelijk Werkelijk

Kosten voor de aankoop van de grond  100% 50.000 3.594 20.000

(60% aankoop was uit jaarbudget betaald)

Kosten realiseren ruwbouw 414.407 481.458

Dakwerkzaamheden 324.527 377.035

Aanleg Elektriciteit 45.000 52.281

Projectbegeleiding ontwerp en directie 103.000 119.665

936.934 3.594 1.050.440

Overige kosten:

Aanschaf van de Maismolen 54.721 63.575

Inrichting lokalen met computers, tafels en stoelen 168.031 195.218

Opbergkasten (afsluitbaar) vor cursusmaterialen 6.963 8.090

229.715 266.883

Totaal 1.166.649 1.317.323

48.128

Toevoeging aandeel Wilde Ganzen 24.000

Totaal werkelijke uitgaven 72.128

Toegevoegd uit de eigen middelen in Zambia (vooral inrichting en onvoorzien) 82.000

Totale kosten van het Nieuwe Jeugdcentrum 1.399.323

Opgemerkt wordt dat  de hogere uitgaven het gevolg zijn van de sterke koersstijging van de

Kwacha. Aan het begin van de bouw was de koers 1 €/14,4 kwacha en op het eind van de bouw

bouw was dat 1 €/ 20,45 kwacha. Een stijging van ruim 40%. Dat betekende dat grondstoffen 

duurder werden in aanschaf. De totale overschrijding is feitelijk heel berperkt gebleven, de

inflatie daarbij in acht genomen. Nu op het moment van samenstellen van de jaarrekening, 

ultimo juni 2021, is de koers zelfs opgelopen naar 1 Euro/27 kwachas.
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2020

4. Algemeen verslag.

Helaas brak in 2020 een wereldweide epidemie uit als gevolg van besmetting met

COVID 19.  De gevolgen hiervan zijn in alle landen dramatisch verlopen met duizenden

dodelijke slachtoffers. Hoewel in Nederland de pandemie redelijk onder controle is

mede door het feit dat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, is helaas in

Zambia in juni 2021 een 3e COVID-19 golf ontstaan en is het land voor de 3e maal

in 1 1/2 jaar tijd in ``lock-down`` gegaan en zijn alle scholen en opleidingen tot half juli

2021 gesloten. Ook het jeugdcentrum is door die actualiteit een aantal weken gesloten

en zijn geplande examens in juli 2021 van leerlingen, voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Desalniettemin is het bestuur heel tevreden over de algehele gang van zaken van de

Foundation in 2020. Het bestuur dat al langere tijd bestond uit dhr. Spansier en mevr.

Zwanepol/Hooogers kon in de loop van 2020 worden uitgebreid met de beide heren

Bram Noteboom en Jaco den Heyer, handel drijvende onder de naam De Binnenspecialist.

Zij willen naast hun zakelijke activiteiten ook een bijdrage leveren aan projectmatige

armoedebestrijding in Zambia. Deze twee jonge mannen willen graag zoals zo zelf

zeggen, hun steentje bijdragen aan opleidingsmogelijkheden voor de allerarmsten in

een sloppenwijk in Noord/Zambia.(Zie ook website `Wie zijn wij/wat doen wij` www.bezwa.nl)

Het nieuwe jeugdcentrum zorgt ook voor een verdere professionalisering van alle

activiteiten die in het centrum plaats vinden. De al enkele jaren werkzame coördinator,

Oscar  Mulubwa heeft aan de Foundation om een meer stabiele overeenkomst gevraagd,

mede in het licht gezien dat het centrum binnen 5 jaar vrijwel volledig onafhankelijk moet

kunnen functioneren zonder de financiële hulp van Nederland. Ons bestuur heeft hem

een 5 jaar-contract aangeboden zodat hij de financiële zekerheid heeft dat hij aan het

project verbonden zal blijven. Ook is een kleine pensioenvoorziening in het vooruitzicht

gesteld, die in Euro´s in Nederland beschikbaar zal blijven, als gevolg van de sterke

inflatie in Zambia.

Een intensief jaar was 2020 voor de

coördinator en projectleider van

het nieuwe BEZWA Jeugdcentrum

de heer Oscar Mulubwa.

Met de mogelijkheden die hem ter

beschikking zullen worden gesteld

verwacht het bestuur dat het centrum

tot bloei zal komen als de Corona

pandemie tenminste volledig zal zijn verdreven.

Eveneens mag niet onvermeld blijven dat ondanks alle moeilijkheden van vertraging

in het bouwproces door de Coronacrisis, toch een aantal opleidingen zijn doorgelopen

die al eerder in 2019 waren gestart en in 2020 werden afgerond. Zo zijn in totaal 38

jongeren (met diploma) opgeleid waarvan 9 voor ICT, 5 voor kleiding maken, 12 voor

hotel- en cateringwezen en 12 als electricien. Meerdere jongeren beginnen met een

opleiding maar helaas ontbreekt het hen vaak aan motivatie om door te gaan.

In totaal van alle opleidingen samen, zijn zo´n 20 leerlingen tussentijds afgehaakt. 
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Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2020

4. Vervolg algemeen verslag.

Onderdeel van het jaarprogramma is ook de activiteit van een aantal malen per

jaar een gratis voedseluitreiking van een warme maaltijd voor de allerarmste kinderen.

In 2020 werd dat in totaal 5 x gehouden. Het vraagt nogal wat aan voorbereiding

voor wat betreft de inkoop van de benodigde levensmiddelen maar ook de bereiding

op open vuur van het maismeel, de groente en het braden van vlees. Dat wordt 

grotendeels door vrouwen (vrijwilligsters) uitgevoerd. Niet alleen het koken en braden

verzorgen de vrijwilligsters maar ook de uitdeling zelf, en niet te vergeten de grote

afwas die volgt op en tijdens het uitreiken van ca. 300 maaltijden per keer.

Op 2 juli 2020 werd de 3e voedseluitreiking georganiseerd die de eerste was op het

eigen terrein en in de eigen gebouwen. Er waren er al 2 geweest die op een andere

locatie waren georganiseerd vanwege het niet eerder gereed zijn van het eigen

jeugdcentrum. Een paar foto's zijn opgenomen om deze terugkerende gebeurtenis

tot uitdrukking te brengen. 

De coördinator meldt ons in zijn eind-

rapportage van 2020 dat hij hoopt dat er in

2021 een opschaling kan komen van het aantal

gratis voedseluitreingen want zo schrijft hij:``het

aantal kinderen dat dagelijks in Zambia naar bed

gaat met een lege maag neemt grotere vormen

aan". Het bestuur in Nederland heeft d.m.v.

o.a. kerkelijke acties kans gezien om in 2021

ten minste 1x per maand een voedseluitreiking te laten organiseren.
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 Vervolg beredeneerd verslag van activiteiten in 2020

5. Slot algemeen verslag.

Het bestuur van BEZWA Foundation, hier bijeen in vergadering is blij met de resultaten die 

zijn behaald in 2020 ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder in Zambia moest 

worden gewerkt.  Ook zijn we uiteraard heel blij met de deelname van Stichting Wilde 

Ganzen aan het project zonder wie de realisatie niet mogelijk zou zijn geweest.

Van de door onze sponsoren bijeen gebrachte E 48.000,-- hebben zij er een bedrag van 

E 24.000 aan toegevoegd. Ook een dankwoord aan alle sponsoren en particulieren

die het mogelijk hebben gemaakt dat we het centrum hebben kunnen bouwen zoals

het oorsponkelijk was bedoeld. De verdere samenwerking in 2021 met de

Stichting Wilde Ganzen, o.a. als bijdrage in de op te zetten nieuwe opleiding tot

timmerman, geeft bijzonder veel hoop op een goede toekomst van het jeugdcentrum.

Tot slot wordt medegedeeld dat het bestuur werkt aan een beleidsplan voor de komende

vijf jaar voor het jeugdcentrum. Het centrum zal in die periode 2022 - 2026 steeds meer

een zelfvoorzienende organisatie moeten worden die nog slechts ten dele kan terugvallen

op de Foundation in Nederland. Binnen de Foundation leven er nog allerlei nieuwe ideeën

om het jeugdcentrum meer mogelijkheden te laten aanbieden. Te denken hierbij valt o.a. 

aan het introduceren van een warmtebron voor het koken met behulp van zonne-energie.

Dit niet alleen voor de cateringopleiding in het centrum zelf maar ook voor de lokale 

bevolking die rondom het jeugdcentrum woonachtig is. Voorts naast de opleidings-

ook sportfaciliteiten aan te bieden, b.v. met het beschikbaar stellen van sportattributen

zoals voetballen en ´BEZWA´ voetbalshirts. Ook mag essentiële voorlichting niet

ontbreken bij preventie voor ernstige ziekten en gebruik van geboorte-beperkende

middelen, juist onder de jongeren. Een nieuwe opleiding (metaalbewerking) toevoegen

zou in de toekomst ook nog denkbaar zijn. Kortom met het onafhankelijk worden van het 

BEZWA jeugdcedntrum in Zambia in de toekomst zal ook daarna, de verbinding met de

Foundation, in stand worden gehouden teneinde de naam van de grondlegger, 

wijlen Klaas Zwanepol, in ere te houden en voort te bouwen op zijn levenswerk.

Het bestuur van de Stichting BEZWA Foundation 

Franz Spansier

Christien Zwanepol/Hoogers

Bram Noteboom

Jaco den Heijer
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