
Jaarverslag 2019 – Stichting KOZA

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kerkelijke Opdracht Zuidelijk Afrika (KOZA) van het jaar 
2019. We blikken achtereenvolgens terug op de situatie in Zimbabwe en op de uitgeoefende 
activiteiten van Stichting KOZA, en vooruit op de komende tijd. 

Zimbabwe in 2019

Voor Zimbabwe was 2019 een jaar van grote verwachtingen, maar evenzoveel teleurstellingen. De 
economische, sociale en maatschappelijke misstanden hielden aan. Politieke hervormingen bleven 
uit en de internationale isolatie van het land bleef intact. Daarnaast werd het land in maart 2019 ook
nog eens getroffen door de cycloon Idai, die grote overstromingen met zich meebracht. 

Voor onze vrienden in Zimbabwe betekende dat alles weinig goeds. De City Life Church en haar 
kerkgangers moesten alle zeilen bijzetten om te zorgen voor zichzelf en de mensen om hen heen. 
Ondertussen moest er voor de meiden van het voormalige kindertehuis worden gezorgd. Zij gaan 
naar een kostschool, d.w.z. een school die ook voor kost en inwoning zorgt. Op die manier wordt de
dagelijkse zorg door de kerk uitbesteed. 

Ook voor ds. David Mhlambeni en zijn gezin was 2019 weer een lastig jaar. Een hoogtepunt was 
echter het succesvolle examen van oudste zoon Keith, die vervolgens aan een bacheloropleiding  
begonnen is. 

Stichting KOZA in 2019

Stichting KOZA heeft in 2019 een belangrijke bijdrage geleverd aan het schoolgeld van de zes 
meiden van het voormalige kindertehuis. Daarnaast hebben we een deel van hun uniformen en 
lesmaterialen vergoed, en is er aan de gezinnen die de meiden in de vakanties opvangen een kleine 
tegemoetkoming betaald. 

Na het schoolgeld voor de meiden van het kindertehuis bestaat de belangrijkste uitgave uit een 
bijdrage aan de familie Mhlambeni. Dit geld is bedoeld voor de opleiding van de kinderen van ds. 
David Mhlambeni zelf. Het is onder meer besteed aan het examengeld voor Keith, en de aanschaf 
van een eenvoudige laptop voor zijn nieuwe opleiding. 

Daarnaast heeft Stichting KOZA in 2019 kleine investeringen gedaan in voedsel en kleding voor 
slachtoffers van de cycloon Idai, en medische zorg voor de familie van Tendai Khoza. Tenslotte 
hebben we eind 2019 een lening afgesloten met de familie Mhlambeni, met het oog op een 
kippenproject. Omdat het langdurig niet mogelijk blijkt om te leven van het traktement van de kerk 
in Zimbabwe, moeten ook dominees het over een andere boeg gooien. Daarom is er op het terrein 
van de pastorie een grote kippenren gebouwd, met het oog op de productie van eieren. 

De totale uitgaven in 2019 bedroegen ruim 12.000 euro. Dat is vrijwel gelijk aan 2018. De 
inkomsten bedroegen ongeveer 12.800 euro. Dat is iets meer dan 2018. 2019 was, kortom, een jaar 
waarin Stichting KOZA naar verwachting heeft gefunctioneerd. 

Aan de kant van de inkomsten zijn de inkomsten uit particuliere giften in 2019 iets gestegen ten 
opzichte van de jaren daarvoor. De inkomsten van institutionele partners zijn daarentegen wat 
gedaald. Net als in 2018 is er door de diaconie van de Protestantse Gemeente Maassluis veel voor 



Stichting KOZA gecollecteerd. Ook de wijkdiaconieën van wijkgemeenten Osdorp-Sloten en de 
Regenbooggemeente, van de Protestantse Gemeente Amsterdam, waren belangrijke donateurs. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Maassluis heeft al in 2018 laten weten dat 2019 voor 
haar het laatste jaar zal zijn, waarin ze een grote structurele donatie aan Stichting KOZA zal doen. 
Dat betekent dat 2020 voor Stichting KOZA een grote financiële uitdaging biedt. Al enige jaren is 
protestants Maassluis de grootste institutionele donateur. 

We hebben in 2019 echter wel enkele nieuwe particuliere donateurs mogen verwelkomen. Dat heeft 
een positief effect op het resultaat. We hopen deze donateurs in 2020 weer terug te zien. Een 
bijzondere bijdrage in 2019 viel te noteren na de Tafeltjesmarkt in de Opgang, georganiseerd door 
de ontmoetingscommissie van wijkgemeente Osdorp-Sloten. De helft van de opbrengst daarvan is 
voor Stichting KOZA bestemd. 

Stichting KOZA in 2020

Qua communicatie heeft Stichting KOZA in 2019 ingezet op persoonlijke contacten in Amsterdam, 
en is er in de nadagen van 2019 een nieuw plan uitgewerkt voor de persoonlijke werving van 
donateurs. Het wervingsproject is ‘dominees voor dominees’ gedoopt. We hopen in de loop van 
2020 de eerste resultaten daarvan te gaan zien. 

Evenwel lijkt het erop dat 2020 voor Stichting KOZA financieel gezien een minder goed jaar wordt 
dan de jaren daarvoor. Ook de bijdragen aan onze partners in Zimbabwe moeten daarom omlaag. 
Het bestuur van KOZA heeft daarover afgesproken dat de bijdragen aan de familie van ds. David 
Mhlambeni in elk geval overeind moeten blijven. De overige inkomsten worden zoveel mogelijk 
voor de meiden van het voormalige kindertehuis bestemd. We verwachten dat er in 2020 tenminste 
5.000 euro zal binnenkomen. 

Namens het bestuur van Stichting KOZA, 

Martijn van Leerdam


