
Beleidsplan stictni Kerkelijke Opdraict Zuidelijk Afrika (KOZA)

2018-2021 

Inleiding

Stichting Kerkelijke Opdrach  tiuidelijk Afrrika io rpgerich  rp 19  juli  p1p  lin de mrrer kan  p p  in de 
lrrptijd kan di  deleidoplan  kier  de otichting haar 1p-jarig deo aan  lin de o a u en wIrrd  de 
drelo elling kan de otichting alo krlg  rrochreken: 

a  he  dewIerko elligen kan kerde eringen in de orciaal-raa ochappelijke oi uatie kan dewIrnero kan 
olrppenwIijken in muidelijk Afrrika;

d  de kerde ering en ui dreiding kan orciaal-raa ochappelijk gerriën eerd kerkelijk wIerk in de 
olrppenwIijken kan muidelijk Afrrika;

c  he  kerlenen kan rn wIikkelingohulp in he  algereen  

Di  deleidoplan  da  gerich  io rp de jaren  p18- p 1  io een crncre e ui wIerking kan deme drelo elling
krrr de genrerde perirde  

Evaluate

Tuooen  p15 en  p17 heef otichting KOtiA in  r aal rngekeer 5p ppp eurr naar tiirdadwIe geo uurd  
Me  da  geld io rnder reer he  kinder ehuio kan de Ci y Lifre Church geëxplri eerd  mijn er krijwIilligero
rndero eund  io he  ochrrlgeld kan de kinderen de aald  io er een au rduoje krrr he  kinder ehuio 
gekrch   io er een landdruwIprrjec  rndero eund  io er rp he  plateland kan Crio rn Bank een diepe 
wIa erprrp aangelegd  en io er tijdeno de rreilijko e perirdeo aan kredoelhulp gedaan  

lin Nederland heef otichting KOtiA in de eero e plaa o oarengewIerk  re  Kerk in Actie Maaooluio  
Daarnaao  rn kingen wIe geld kan enkele andere kerken  drrr riddel kan inciden ele crllec eo  en 
dikeroe perorrnlijke drna euro  Oker de krrr gang en deo edingen hedden wIe kia de pro   per e-rail
en kia de wIedoi e kan otichting KOtiA gecrrruniceerd  

De oi uatie in tiirdadwIe wIao rnkerrinderd keranderlijk  De lrkale ecrnrrie kerkeer  nrg altijd in 
he  diepe dal wIaar he  oindo he  jaar  ppp in io geo rr   Gedurende de afrgelrpen deleidoperirde leek 
he  orro wIeer langmaar wIa  de er  e gaan  raar  elkeno gedeurde er wIeer ie o wIa  he  wIankele 
ecrnrrioche en prlitieke ekenwIich  in tiirdadwIe kero rrrde -- rfr he  nu rr een wIeerokerochijnoel 
alo El Niñr ging  en de daarree gepaard gaande drrrg e (en la er juio  rkero rrringen)  rfr rr he  
afrmeten kan Mugade alo preoiden  en he  ino ellen kan een rkergangoregering  Ork elk 
kerkiemingojaar drach  wIeer de nrdige ino adili ei   ewIeeg  

Al die prlitieke en ecrnrrioche rn wIikkelingen raak en he  rreilijk rr kerder  e kijken dan de 
krr e  errijn  Op kerochillende rrren en hedden wIe ex ra nrrdhulp kerleend  drrr geld  e o uren 
krrr kredoel  wIa er en redicijnen  Alo deo uur hedden wIe daar herhaaldelijk rker kan gedach en 
gewIiooeld  



He  liefro  mruden wIe rno rich en rp prrjec en krrr de lange  errijn  die rp den duur melfro andig 
kunnen wIrrden  tir kunnen wIe kan duurmare de ekenio mijn krrr he  orciale wIerk kan de kerk  Maar 
wIanneer er plr oeling (wIeer) hyperinfatie rn o aa   en grr e grrepen renoen krren in 
kredoelnrrd  dan io he  nie  keran wIrrrd rr de hand rp de knip  e hruden  Dan rre  je dren wIa  
je kan  Da  hedden wIe rrk gedaan  

Onme kao e par ner  er plaa oe wIao de Ci y Lifre Church  een o adokerk in he  ridden kan Harare  Ne  
alo in Nederland mi  de kerk in tiirdadwIe in de haarka en kan de raa ochappij  Er wIrrd  keel gedaan 
aan orciaal wIerk  mrwIel krrr jrngeren alo krrr ruderen  mrwIel rp he  plateland alo in de o ad  en 
nie  alleen dinnen de eigen kring  De afrgelrpen deleidoperirde hedden wIe gekrero  rp de lrkale 
wIenoen en inmich en  mralo die kan daarui  wIerden aangereik   Ono aanopreekpun  in de Ci y Lifre 
Church wIao (en io) do  Dakid Mhlardeni  mralo hij da  oindo he  degin kan otichting KOtiA io gewIeeo   

Een leo krrr de krrende deleidoperirde io da  wIe nie  rre en prrderen rr  ekeel krrrui   e 
plannen  We dekijken per jaar wIa  de fnanciële rrgelijkheden kan otichting KOtiA mijn  Da  leggen 
wIe naao  de lrkale dehrefeo in tiirdadwIe  in he  dijmrnder kanui  de Ci y Lifre Church in Harare 
gemien  Alo wIe nie   e krap degrr en  hruden wIe geld rker rr in  e meten krrr nrrdhulp  Deme 
wIerkwIijme heef mich dewIemen en he  io maak rr daarree drrr  e gaan  rrk alo wIe lieker reer aan 
duurmare hulp (da  wIil meggen: prrjec en die michmelfr  erugkerdienen) mruden dren  

Beleid

Daarree mijn wIe alo kanmelfr in de plannen krrr de krrende jaren deland  Wa  he  lrkale wIerk in 
tiirdadwIe de ref  dehref he  deleid kan de afrgelrpen jaren wIeinig dijo elling  We mijn rp da  gedied
afankelijk kan de rn wIikkelingen in de lrkale oi uatie in tiirdadwIe  Alo de ecrnrrie eindelijk wIeer 
eeno gaa  rpkraddelen  dan kunnen wIij rno reer gaan rich en rp prrjec en krrr de lange  errijn  en
prrjec en die melfrkrrrmienend mijn  Maar alo de oi uatie mr chartioch alo de afrgelrpen jaren dlijf io he 
delangrijk da  wIe rnme fexidili ei  dehruden  rr krrr nrrdhulp  e kunnen inopringen  

Wa  de ref he  kiemen kan de deo erring kan rnme fnanciële hulp  lig  er elk jaar wIeer een nieuwIe 
kraag  Wij neren rno krrr rr dij de keume kan een prrjec  mrkeel rrgelijk afr  e gaan rp de kragen 
ui  tiirdadwIe  mralo die drrr Dakid Mhlardeni wIrrden ingeocha  en gepreoen eerd  Hij heef  er 
plaa oe een grrr  ne wIerk en een gred deeld kan de oi uatie in he  land  Op di  klak karen wIe rp de 
kennio en kunde kan rnme lrkale par ner  

He  andere mwIaar epun  kan KOtiA lig  in Nederland  narelijk dij he  inmarelen kan geld  en he  
keran wIrrrden daarkan dij rnme drna euro  He  cen rur daarkan lag de afrgelrpen jaren in 
Maaooluio  dij de diacrnie kan de Prr eo an oe Gereen e Maaooluio  We mijn er de afrgelrpen jaren in 
geolaagd rr een duurmare relatie rp  e druwIen re  Kerk in Actie Maaooluio  

Drrr he  ker rek kan rnme krrrmiter ui  Maaooluio  io he   wIijfrelachtig rfr die relatie nrg lang mal 
dlijken deo aan  He  io delangrijk rr hier de krrende jaren rp  e reageren  Da  kan rp  wIee 
ranieren: drrr in de relatie re  Kerk in Actie Maaooluio  e dlijken inkeo eren  en drrr he  
aan rekken kan nieuwIe inoti utirnele drna euro  He  io raadmaar rr he  één  e dren  en he  ander 
nie  na  e la en  We gaan  krr rr  rp mrek naar riniraal één nieuwIe inoti utirnele par ner  



Tegelijkertijd wIillen wIe de relatie re  Kerk in Actie Maaooluio mr lang rrgelijk dlijken denuten krrr 
rno drel  

He  aan al particuliere drna euro kan otichting KOtiA io de afrgelrpen jaren rrndjeoraa  grr er 
gewIrrden  Vrrr de lange  errijn mijn particuliere drna euro rino eno mr delangrijk alo inoti utirnele 
drna euro  rrk al kallen de gifen kan inoti utirnele drna euro orro keel hrger ui   Daarrr io he  kan
delang rr  e dlijken prrderen nieuwIe particuliere drna euro  e wIerken  He  eigen ne wIerk kan de 
deo uuroleden io daarkrrr kan delang  

Mrch en de inoti utirnele drna euro in de krrende deleidoperirde wIegkallen  dan dlijf er in elk 
gekal één deel kan de o eun aan tiirdadwIe rkereind: he  raandelijkoe dedrag da  wIe jaar in  jaar ui  
rkerraken naar do  Dakid Mhlardeni en mijn frarilie  HrewIel di  dedrag in Nederlandoe  erren 
olech o in de rrde kan grrrte kan een rnkro enkergreding kal   gaa  he  daardij in he  o raa arre 
tiirdadwIe rr een oudo antieel dedrag (circa 15p eurr per raand)  Di  io he  adorlu e rinirur krrr
otichting KOtiA rr  e dlijken deo aan  He  kerdien  ech er aandekeling rr  e dlijken prrderen 
inoti utirnele par nero  e de rekken dij rno wIerk  

Overige plannen en afspraken

Stichting KOtiA o reef naar mr rin rrgelijk rkerheadkro en  De afrgelrpen jaren dleken die deperk  
 r  olech o rngekeer  % kan de  r ale ui gaken  Daardrrr krr  9 5% kan he  gedrneerde geld direc  
 erech  in tiirdadwIe  rp de plekken wIaar he  nrdig io  We mullen rno inopannen rr da  de krrende 
deleidoperirde mr  e hruden  

We o reken naar een demrek aan tiirdadwIe in  p19   re   wIee kan de drie deo uuroleden  

De deo uuroleden kan otichting KOtiA rn kangen geen kergreding krrr hun wIerkmaarheden  


