
Jaarverslag 2017 – Stichting KOZA

In sommige opzichten was 2017 voor Stichting KOZA een overgangsjaar. In andere opzichten was 
het een jaar waarin we onze activiteiten hebben geconsolideerd. De relaties met onze institutionele 
partners, in het bijzonder de diaconie van de Protestantse Kerk Maassluis, zijn verstevigd. Hetzelfde
geldt voor de relaties met de particuliere donateurs. De opbrengsten van deze relaties zijn voor het 
grootste deel gedoneerd aan sociaal-maatschappelijke projecten van de City Life Church in Harare, 
onze lokale partner in Zuidelijk Afrika. Wat dat betreft zijn er geen grote veranderingen ten opzichte
van 2016. 

In Zimbabwe was het echter een jaar dat door chaos gekenmerkt werd. Het invoeren van Bond 
Notes leidde een nieuwe periode van hevige inflatie in, die voortduurt tot de dag van vandaag. Het 
is daardoor voor miljoenen mensen moeilijker geworden om in hun dagelijkse levensonderhoud te 
voorzien. Op politiek niveau was er sprake van een omwenteling, door het afzetten van Mugabe, tot
2017 één van de langstzittende dictators van heel Afrika. Dat bracht de nodige angst, maar ook 
hoop, met zich mee. Inmiddels is duidelijk dat indien er al sprake is van verbeteringen, de 
belabberde sociale en economische staat van het land zich niet zomaar laat verdrijven. 

Voor Stichting KOZA betekent dat, dat er weinig ruimte is voor projecten voor de lange termijn. 
Het gaat om eerste levensbehoeften, zoals die van de kinderen in het kindertehuis van de City Life 
Church, en van de vrijwilligers, die daar meerdere dagen per week werkzaam zijn. 

Inkomsten

De inkomsten van Stichting KOZA in 2017 laten een lichte daling zien ten opzichte van 2016. Het 
verschil zit vooral in iets lagere institutionele giften (de grootste inkomstenbron), en in ruim lagere 
incidentele giften van donateurs buiten Maassluis. Wat de institutionele giften betreft heeft dit te 
maken met iets lagere collecte-opbrengsten in Maassluis, mede ten gevolge van het vertrek van 
onze voorzitter, Martijn van Leerdam, uit Maassluis. Dat er van buiten Maassluis minder 
incidentele donaties zijn binnengekomen, heeft ermee te maken dat we geen nieuwe donateurs 
hebben gevonden. 

Niettemin bleven de inkomsten behoorlijk op peil, gezien het feit dat 2016 wat inkomsten en 
uitgaven betreft tot op heden het meest succesvolle jaar van Stichting KOZA was. Het is voor 2018 
een uitdaging om weer dezelfde kant op te gaan. 

Uitgaven

Het kindertehuis van de City Life Church is in 2017 ons belangrijkste projectdoel geweest. Er is 
6.000 euro terechtgekomen bij de vijf vrijwilligers die het dagelijks leven in het kindertehuis 
begeleiden. Het gaat daarbij om een conciërge annex beveiliger, drie gezinsverzorgsters, en een 
chauffeur die de kinderen dagelijks naar school brengt en weer ophaalt. Om deze belangrijke 
vrijwilligers te compenseren voor hun grote inzet, maar ook om hen te behouden voor het 
kindertehuis, hebben zij elk 1.200 euro ontvangen, verspreid over het jaar, en gedeeltelijk in natura 



(voedselpakketten). Daarnaast hebben we 6.250 euro overgemaakt om te voorzien in voedsel en 
schoolspullen voor de kinderen zelf. We zijn daarmee de belangrijkste sponsor van dit kleine, maar 
betrokken kindertehuis. De overige kosten worden opgebracht door kerkleden van de City Life 
Church. 

Een ander belangrijk doel is de ondersteuning in het levensonderhoud van ds. David Mhlambeni, de
dominee van de City Life Church en onze eerste contactpersoon in Zimbabwe. De 
predikantstraktementen in Zimbabwe zijn historisch laag. Daarnaast heeft David wegens droevige 
familie-omstandigheden de verantwoordelijkheid gekregen voor de opvoeding van een neefje en 
een nichtje. Het geld dat bestemd is voor David en zijn familie wordt aan voedsel en schoolgeld 
besteed. Het betrof in 2017 eenmalig meer dan normaal, namelijk 6.750 euro (in plaats van 3.000 
euro in de afgelopen jaren). 

De overige uitgaven in 2017 betroffen incidentele bijdrages aan een andere contactpersoon (Tendai 
Khoza), en de noodzakelijke bancaire en transactiekosten (ongeveer 2% van de totale uitgaven). 

Bestuurlijke perikelen en een verhuizing

Qua bestuur is 2017 een rustig jaar geweest, waarin geen bestuurswisselingen hebben 
plaatsgevonden. Het bestuur heeft uitvoerig gesproken over de politieke ontwikkelingen in 
Zimbabwe. Daarnaast is de voorzitter van Stichting KOZA verhuisd van Maassluis naar 
Amsterdam. Dat is voor KOZA meer dan slechts een adreswijziging, want het heeft invloed op de  
relatie met de diaconie van de Protestantse Kerk Maassluis – onze grootste donateur. Er is gepoogd 
om deze relatie voor nog enkele jaren te consolideren. Naar verwachting kunnen we daardoor ook 
in 2018 nog rekenen op een behoorlijke bijdrage van de diaconie uit Maassluis. 

Vooruitblik voor 2018

Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, is 2018 al een eindje onderweg. Het doel voor 
dit jaar is de financiële positie van Stichting KOZA te consolideren, te midden van alle 
veranderingen. De projectondersteuning voor de City Life Church is opnieuw gericht op de 
ondersteuning van het kindertehuis. Daarnaast wordt er een kleinere bijdrage gedaan voor het 
landbouwproject in Criston Bank. Hiermee ondersteunen we kleine, zelfvoorzienende 
landbouwbedrijfjes – een belangrijke bron van voedsel voor het door armoede geplaagde land. 
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