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2016 was een goed jaar voor stichting KOZA. Voor onze partners in Zimbabwe kan dat helaas niet 

worden gezegd. We hebben in 2016 een recordbedrag van 21.325 euro naar Zimbabwe gestuurd. 

Ondertussen zakte de Zimbabwaanse economie weg, en ontstonden er grote water- en 

voedseltekorten in het land. Enerzijds zijn we blij en dankbaar dat we iets nuttigs hebben kunnen 

doen, en dat onze bijdragen goed worden besteed. Anderzijds is de huidige situatie van veel mensen 

in Zimbabwe schrijnend te noemen, en roeien we met onze investeringen tegen de stroom in.  

 

Twee projecten 

Het geld dat we in 2016 naar Zimbabwe hebben gestuurd is vooral besteed aan twee grote 

projecten. Ten eerste hebben we, in samenwerking met Kerk in Actie Maassluis, het hele jaar 

gespaard om een autobusje te sponsoren voor de City Life Church. In oktober hebben we het geld 

gestuurd voor de aanschaf daarvan, en in december, toen het busje eenmaal in Harare was 

aangekomen, een bedrag om het busje op te knappen, te registreren en te verzekeren. Het busje 

wordt gestationeerd bij het kindertehuis van de City Life Church in Kambuzuma, een ruim opgezette 

wijk in Harare. Dagelijks worden de meisjes van het kindertehuis ermee naar school gebracht. Ook zal 

het busje worden ingezet voor de groenplantage bij het kindertehuis. De kosten van dit project 

bedroegen ongeveer 10.000 euro.  

Het tweede project was niet op de stad gericht, maar op het platteland. In Criston Bank, ongeveer 30 

kilometer ten noorden van Harare, is een nieuwe landbouwgemeenschap ontstaan. De City Life 

Church in Harare is begonnen met een missionair project, om in Criston Bank een kerkgemeenschap 

te laten opbloeien. Prioriteit was niet het neerzetten van een kerkgebouw, maar het aanleggen van 

een grote waterpomp, die dieper gaat dan de meeste waterputten in de streek. De rekening voor de 

aanleg van deze waterput en -pomp hebben we in april grotendeels voldaan. De rest is door de City 

Life Church zelf betaald.  

Vanwege het weerverschijnsel El Niño was het watertekort in Zimbabwe dit jaar extreem. Door het 

aanleggen van een grote waterpomp, waarmee duizenden liter water per dag kan worden 

opgepompt, kan de hele gemeenschap in de zomer van water worden voorzien. We hebben dit 

project gefinancierd van een incidentele bijdrage van Kerk in Actie Maassluis, die wegens een legaat 

werd toegekend. De kosten van dit project waren ongeveer 8.000 euro.  

 

Overige bijdragen 

Naast de twee bovengenoemde projecten heeft stichting KOZA in 2016 ruim 2.000 euro aan 

persoonlijke bijdrages naar de familie Mhlambeni gestuurd, waarmee we het werk van ds. David 

Mhlambeni en zijn vrouw willen ondersteunen. Vanwege monetaire en bancaire problemen in 

Zimbabwe worden veel salarissen en traktementen al geruime tijd niet uitbetaald. Ook ds. 

Mhlambeni zit sinds halverwege 2016 grotendeels zonder inkomen. In het verleden kon hij onze 



bijdrages vooral besteden aan het schoolgeld voor zijn twee kinderen. In 2016 moest het goeddeels 

worden gespendeerd aan voedsel en water.  

In maart heeft stichting KOZA een eenmalige extra bijdrage geleverd van ca. 800 euro in verband met 

een inspectie van het kindertehuis in Kambuzuma. Deze inspectie vanuit de Zimbabwaanse overheid 

was slechts kort van tevoren aangekondigd, en de onkosten die er mee gepaard gingen kwamen voor 

rekening van het tehuis. Aangezien op dit moment noch het kindertehuis, noch de City Life Church 

hiervoor geld beschikbaar hadden, hebben wij deze kosten voor onze rekening genomen. Alhoewel 

het vergoeden van dit soort onkosten niet onze voorkeur heeft, leek het ons in dit geval juist om het 

kindertehuis uit de brand te helpen. 

In oktober heeft stichting KOZA een extra bijdrage van 1500 euro naar de City Life Church gestuurd, 

als noodvoorziening voor voedsel en water. Door de langdurige droogte zijn veel oogsten mislukt en 

zijn de voedselprijzen omhoog gegaan. Vanwege de economische malaise kan er vanuit het 

buitenland bovendien maar weinig worden geïmporteerd. In het najaar werd ook de 

watervoorziening via de waterleiding stopgezet. Daarop besloten we een extra bedrag voor 

noodhulp toe te kennen. Dit bedrag is besteed aan voedsel en water voor de allerarmsten van de 

gemeenschap.  

 

Geldwerving en inkomsten 

Stichting KOZA heeft in 2016 uitvoerig samengewerkt met Kerk in Actie Maassluis, die het grootste 

deel van de inkomsten heeft opgebracht. We geven deze samenwerking nadrukkelijk op projectbasis 

vorm. Elk jaar vindt er een evaluatie plaats en er is regelmatig contact over de voortgang van de 

projecten en de geldwerving. Stichting KOZA heeft in de loop van 2016 regelmatig aan voorlichting 

gedaan in de Protestantse Gemeente Maassluis, onder meer door kanselmededelingen, foto's op de 

beamer tijdens de kerkdiensten, en rapportages in het kerkblad van Maassluis.  

Naast het institutionele partnerschap met Kerk in Actie Maassluis heeft stichting KOZA een aantal 

particuliere donateurs. In 2016 is het aantal particuliere donateurs licht gestegen. Het gaat hierbij 

zowel om vaste donateurs, die regelmatig geld overmaken, als om incidentele donateurs. Dit is een 

positieve ontwikkeling, omdat het niet verstandig zou zijn om stichting KOZA uitsluitend te laten 

leunen op de relatie met Kerk in Actie Maassluis.  

Er is over 2016 een positief resultaat geboekt van bijna 1500 euro. Dit bedrag zal in de eerste helft 

van 2017 worden gebruikt om de eerste projectkosten van het nieuwe jaar voor te schieten. Stichting 

KOZA heeft geen winstoogmerk. Het geld dat na het voldoen van onze projectverplichtingen 

overschiet, komt direct bij het volgende project terecht. Gezien de slechte ontwikkelingen in 

Zimbabwe zou het goed zijn om zowel meer aan noodhulp als meer aan duurzame projecten te 

kunnen doen.  

 

 

 



Uit het bestuur 

Het bestuur van stichting KOZA heeft in 2016 op een prettige manier samengewerkt. Er is onder 

meer aandacht geweest voor bedankbrieven aan particuliere donateurs, en er is de nodige tijd gaan 

zitten in de samenwerking met Kerk in Actie Maassluis. Deze inspanningen hebben zich uitbetaald 

door de realisatie van een extra project in Zimbabwe, en een extra noodhulpbedrag van 1500 euro. 

Daarnaast is de nieuwe penningmeester, Bert Kramer, ingewerkt, en is de website gerevitaliseerd. Er 

is een nieuwe webmaster gekomen en er verschijnen nu regelmatig nieuwsberichten op de site.  

 

Vooruitblik voor 2017 

In 2017 moet er een nieuw beleidsplan worden gemaakt voor de jaren 2017-2020. Het project dat we 

zullen sponsoren, in samenwerking met Kerk in Actie Maassluis, is verbonden met het kindertehuis in 

Kambuzuma. Een uitdaging is om het aantal particuliere donateurs verder uit te breiden of tenminste 

te consolideren. Daarnaast zou het mooi zijn als het lukt om ook één of enkele institutionele partners 

erbij te betrekken, zoals een andere kerk, een school of een bedrijf. Op die manier wordt het 

misschien mogelijk om opnieuw twee projecten te realiseren.  


