Jaarverslag 2018 – Stichting KOZA
Voor Zimbabwe was 2018 wederom een zwaar en wisselvallig jaar. Vanwege een nieuwe periode
van hoge inflatie steeg het land op de ranglijst van armste landen ter wereld. Andere problemen in
het land zijn een gebrek aan buitenlands geld, langdurige stakingen in het onderwijs en de zorg, een
gebrek aan brandstof, en een dalende levensverwachting. Toen Mugabe eind 2017 werd afgezet,
was de hoop dat zijn opvolger een periode van herstel zou inleiden. Dat is in 2018 echter
uitgebleven, en erger nog: het leven is er voor de meeste mensen moeilijker op geworden.
Zulke algemene ontwikkelingen in Zimbabwe zijn van belang voor het werk van onze kleine
stichting, omdat zij veel invloed uitoefenen op de mensen op straat. Stichting KOZA heeft zich ook
in 2018 voornamelijk ingezet voor het wel en wee van de weeskinderen die door de City Life
Church in Harare worden opgevangen. Maar iedereen zonder inkomsten uit het buitenland wordt
hard geraakt door de economische en sociale crisis in het land.

Projectbijdragen aan Zimbabwe
Stichting KOZA heeft in 2018 ruim 12.000 euro naar Zimbabwe gestuurd. Daarvan is 5.000 euro
terechtgekomen bij de meisjes van het kindertehuis van de City Life Church. Dat geld is besteed
aan kleding, voedsel, medicijnen en schoolgeld.
Nog eens 3.000 euro is terechtgekomen bij de vrijwilligers van de kerk, die het kindertehuis
draaiende houden. Dit betreft een vijftal vrijwilligers die op dagelijkse basis als vrijwilliger in het
kindertehuis aanwezig zijn, onder meer om voor de meisjes te zorgen, het vervoer van en naar
school te organiseren, en het gebouw en de tuin te onderhouden.
De overige 4.000 euro is verdeeld tussen de zelfvoorzienende landbouwers in Criston Bank,
onderhoud van het personenbusje dat stichting KOZA in 2016 voor het kindertehuis heeft
aangeschaft, een onkostenvergoeding aan ds. David Mhlambeni, en incidentele steun aan Tendai
Khoza, een bevriende vrijwilliger in een buitenwijk in Harare. Laatstgenoemde kwam in 2018
middenin een cholera-epidemie terecht. Door een kleine maar tijdige bijdrage konden we hem en
een flink aantal mensen in zijn omgeving vlug aan schoon drinkwater helpen.
Het totaal van de projectbijdragen in 2018 was fors lager dan 2017. Dat is vooral het gevolg van een
daling van de collecte-opbrengsten en bijdragen van KIAM in Maassluis, en een ongewoon hoog
aantal incidentele privédonateurs in 2017.

Inkomsten
Daarmee is al een voorschot genomen op het volgende thema: de inkomsten van stichting KOZA in
2018. Een positieve noot daarbij is dat er voor het eerst een mooie bijdrage van wijkkerk OsdorpSloten in Amsterdam kan worden gemeld (ruim 1750 euro). Voor 2019 verwachten we een
soortgelijke bijdrage. Dat neemt echter niet weg dat de verhuizing van de voorzitter van stichting
KOZA (ondergetekende) van Maassluis naar Amsterdam een slechte zaak was voor de inkomsten
van KOZA. Kerk in Actie Maassluis was immers onze grootste donateur.
Naast institutionele donaties van kerken heeft stichting KOZA enige vaste privédonateurs, en een
aantal incidentele privédonateurs. Het grootste deel van de privédonaties was in 2018 van een
handvol privédonateurs afkomstig. We verwachten dat deze donateurs stichting KOZA ook in 2019
trouw zullen blijven.

Vooruitblik
Stichting KOZA heeft in 2018 een behoorlijke terugloop aan inkomsten en uitgaven gezien. Die
terugloop was niet onverwacht. Het bestuur verwacht dat de cijfers van 2018 een indicatie zullen
zijn voor 2019, bij ongewijzigd beleid. De projectbijdrages van onze institutionele donateurs blijven
in 2019 overeind, en we verwachten opnieuw de steun van onze vaste en tevens een aantal
incidentele donateurs.
Na 2019 wacht wat de inkomsten betreft een flinke hobbel, omdat Kerk in Actie Maassluis heeft
aangekondigd dat 2019 het laatste jaar is dat ze stichting KOZA zullen sponsoren. Willen we de
inkomsten en uitgaven van de stichting op peil houden, dan is het zaak dat we in 2019 en 2020 op
zoek gaan naar nieuwe donateurs. Het bestuur staat voor de keuze welke strategie daarbij moet
worden gevolgd: gaan we op zoek naar nieuwe institutionele donateurs, of proberen we een flink
aantal nieuwe privédonateurs over de streep te trekken?
In Zimbabwe is de economische situatie slecht en instabiel. Hoewel het een land met grote
mogelijkheden is, lijkt het onwaarschijnlijk dat 2019 een vlot herstel zal laten zien. De steun van
stichting KOZA is daarom onverminderd van belang.
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