
Jaarverslag 2020 – Stichting KOZA

2020 was waar ook ter wereld een lastig jaar. Ook voor stichting KOZA bracht het de nodige 
uitdagingen met zich mee. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kerkelijke Opdracht Zuidelijk 
Afrika (KOZA) over dit jaar. 

Achtereenvolgens bieden we in dit verslag een blik op de situatie van onze partners in Zimbabwe in
2020, een overzicht van de activiteiten van stichting KOZA in Nederland in 2020 en een vooruitblik
op 2021. 

Het jaar 2020 in Zimbabwe
Wat de coronacrisis betreft was Zimbabwe geen uitzondering. Vroeg in 2020 werd het land 
getroffen door de uitbraak van de epidemie, en werd er van overheidswege besloten tot een harde 
lockdown. 

Een lockdown is nooit zonder gevolgen, maar in een straatarm land als Zimbabwe vormt het voor 
gewone mensen een nog groter probleem. De meeste mensen in Zimbabwe scharrelen hun inkomen 
dagelijks bijeen. Het gevolg van een lockdown is dan dat er al snel geen geld voor voedsel meer is. 

De lockdown kwam in een tijd dat de hongersnood in Zimbabwe toch al groeiende was. In de loop 
van 2020 werd het van kwaad tot erger. Zo waarschuwden de Verenigde Naties in juli 2020 dat 
tegen het eind van het jaar zo’n 60% van de bevolking honger zou lijden. Naast de lockdown 
speelde ook de droogte daarbij een rol. 

Sinds 2010 werkt stichting KOZA al samen met ds. David Mhlambeni en de City Life Church in 
Harare. Zij zijn onze lokale partners. Ook voor hen was 2020 een moeilijk jaar. 

Jarenlang was stichting KOZA de voornaamste sponsor van het kindertehuis van de City Life 
Church. In 2019 is het kindertehuis ter ziele gegaan. Het bleek voor de dagelijkse vrijwilligers niet 
meer haalbaar om dag in dag uit voor de kinderen en het tehuis te zorgen, terwijl hun eigen 
gezinnen en families ook met honger werden geconfronteerd. In 2019 en 2020 heeft stichting 
KOZA vervolgens een bijdrage geleverd aan de schoolkosten voor de kinderen, die naar een 
kostschool werden gebracht. 

In de loop van 2020 stapelden de kosten zich op, en bleek het niet meer haalbaar om de kinderen 
naar de kostschool te laten gaan. Te midden van de corona-epidemie moest er vervolgens een nieuw
plan voor hen worden gemaakt. 

Het bleek voor ds. Mhlambeni en de City Life Church geen optie te zijn om de kinderen over te 
dragen aan de sociale dienst van Zimbabwe. De basisvoorzieningen voor weeskinderen zijn nihil. 
Daarom hebben ds. Mhlambeni en zijn vrouw ervoor gekozen om de jongste drie zelf te adopteren. 
Tegelijkertijd zijn zij per 1 januari 2021 begonnen op een andere, publieke school. De oudste drie 
kinderen van het weeshuis konden bij familie terecht. 

Stichting KOZA heeft geholpen om het lopende schooljaar aan de kostschool af te betalen, en heeft 
zich voor de komende jaren gecommitteerd aan het leveren van een bijdrage aan de schoolkosten 
van de jongste drie kinderen. Het betreft hierbij geld voor het levensonderhoud, maar ook 
schoolgeld, uniformen (voor school) en vervoerskosten. 

Financieel vertaalde dat zich in lagere bijdragen aan de fam. Mhlambeni zelf (€2.200 in 2019 
tegenover €1.750 in 2020) en hogere projectbijdragen (€9.000 in 2019 tegenover €11.550 in 2020). 



Aangezien het in Zimbabwe ook voor een dominee niet vanzelfsprekend is om iets te verdienen, 
blijft het noodzakelijk om de familie Mhlambeni zelf ook te ondersteunen. 

Het jaar 2020 voor stichting KOZA
Eind 2019 werd er in het bestuur van stichting KOZA een plan voor een nieuwe geldwervingsactie 
gesmeed: dominees voor dominees. Als gevolg van de coronacrisis heeft dit project niet opgeleverd 
wat we hadden gehoopt. Dat is vooral het gevolg van de beperking van het aantal contacten, die de 
coronacrisis met zich mee heeft gebracht. De opbrengst bleef steken op enkele honderden euro’s, 
afkomstig van enkele dominees uit Amsterdam. 

Anderzijds hebben we wel twee andere nieuwe geldwervingsacties gelanceerd. Dat waren een 
online inzameling voor particulieren via www.doneeractie.nl, en een geldwervingsactie gericht op 
de diaconieën van de wijkgemeentes van de Protestantse Kerk Amsterdam. 

De inzameling via Doneeractie vond in juni plaats. In ruim een maand tijd werd er via het online 
platform bijna €1.000 euro gedoneerd. Na aftrek van kosten resteerde er een kleine 900 euro, 
voornamelijk afkomstig van vrienden, collega’s en kennissen. Een aantal personen heeft naar 
aanleiding van deze actie ook een directe bijdrage aan stichting KOZA gestort. De werkelijke 
opbrengst van deze actie ging daardoor ruim over de €1.000 heen. 

Eind 2020 heeft het bestuur besloten om deze actie jaarlijks te gaan herhalen, maar dan in de 
Veertigdagentijd. Dat is voor veel mensen een logische tijd van het jaar om geld te doneren. 

De tweede nieuwe inzamelingsactie vond in december plaats, en was gericht op de diaconale 
werkgroepen van de Protestantse Gemeente Amsterdam. We hebben daarvoor 18 wijkkerken 
aangeschreven. Er volgden 12 positieve reacties, waarbij sommige wijkkerken samen één bijdrage 
hebben overgemaakt. De totale opbrengst was ruim €2.500, waarbij de bijdrage van de Willem de 
Zwijgerkerk er in positieve zin uitsprong: zij hadden de kerstcollecte voor ons project bestemd. De 
opbrengst daarvan bedroeg maar liefst €647. 

Naast deze twee bijzondere inzamelingsacties vond er een inzameling plaats via een groep 
samenwerkende kerken in Amsterdam Nieuw-West. In de Veertigdagentijd organiseerden zij een 
reeks maaltijden en vespervieringen, waarbij wekelijks voor stichting KOZA werd gecollecteerd. 
Vanwege de invallende lockdown kon de reeks van zeven maaltijden & vieringen (+ dito collectes)  
niet worden afgemaakt. Toch bracht deze inzameling nog bijna €600 op. 

Al met al mag 2020 voor stichting KOZA qua inkomsten een redelijk jaar worden genoemd. Het 
bestuur van KOZA is met name content met het resultaat van de twee nieuwe inzamelingsacties. 
Dat er desondanks een negatief financieel resultaat is geboekt, komt op het conto van de 
coronacrisis en kon precies uit de reserves worden bijgepast. 

Een vooruitblik naar 2021
Eind 2020 is de coronacrisis nog lang niet overgewaaid, en is Zimbabwe opnieuw in een harde 
lockdown terechtgekomen. Waar er in de Westerse wereld langzaam maar zeker progressie wordt 
geboekt met vaccins, overlijden er in Zimbabwe zelfs verschillende ministers aan het gevreesde 
virus. 

Met ds. Mhlambeni is afgesproken dat stichting KOZA in 2021 een projectbijdrage van minimaal 
5500 euro zal sturen, dat geheel is bestemd voor de meiden die de familie Mhlambeni heeft 

http://www.doneeractie.nl/


geadopteerd. Uit die bijdrage kunnen precies hun schoolkosten worden betaald, plus uniformen, 
voedsel en levensonderhoud. 

Daarnaast zal KOZA ook in 2021 een maandelijkse bijdrage leveren aan het gezin van ds. 
Mhlambeni zelf. Daarbij mikken we op een bedrag van 200 euro per maand. 

Stichting KOZA bestond op 19 juli 2020 precies 10 jaar. In de tussenliggende jaren hebben we 
ondervonden dat er regelmatig tegenvallers zijn. De situatie in Zimbabwe is al die tijd al 
onbestendig, en het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn zal veranderen. 

Daarom zet het bestuur in op continuering van de twee nieuwe inzamelingsprojecten, en mikken we
op een begroting van ongeveer 10.000 euro. Daarmee resteert er ongeveer 2.000 euro om eventuele 
tegenvallers op te vangen, zoals voedselhulp wanneer de hongersnood toeneemt, of een investering 
in digitale leermiddelen als de lockdown in Zimbabwe nog maandenlang duurt. 

Ook in 2020 was Zimbabwe één van de armste landen ter wereld, en is het land verder weggezakt 
op de wereldwijde ranglijsten. Het is voor een privaat initiatief als stichting KOZA onmogelijk om 
de strijd aan te binden met een problematiek van een dergelijke omvang. Maar voor de levens van 
onze partners in Zimbabwe maakt onze steun een enorm verschil. Als het aan ons ligt, blijft dat ook 
zo. 

Amsterdam, juni 2021


