
Financieel Jaarverslag Stichting KOZA, 2021 
 

Bijgaand vindt u de jaarcijfers van Stichting Kerkelijke Opdracht Zuidelijk Afrika over 2021 en de 

begroting voor 2022. Hieronder worden enkele opvallende posten toegelicht. Een nadere toelichting 

over de activiteiten van Stichting KOZA in 2021 en de plannen voor de komende vindt u het jaarverslag 

2021. 

Kosten 2021 
• Persoonlijke bijdrages aan de familie Mhlambeni: Stichting KOZA ondersteunt de familie 

Mhlambeni met ongeveer €200 per maand. Wegens de wisselende Euro-dollarwisselkoers 

verschilt het precieze bedrag enigszins per maand. 

• Projectbijdrages aan de City Life Church: Dit betreft een bijdrage aan de uitbreiding van het 

kippenproject van de City Life Church. 

• Incidentele bijdrages aan Tendai Khoza: Stichting KOZA ondersteunt incidenteel Tendai Khoza, 

een gemeentelid van de City Life Church. De kosten in 2021 betreffen een eenmalige 

ondersteuning in de medische kosten van zijn gezin. 

• Bijdrages scholing kinderen voormalig tehuis: De drie meisjes van het kindertehuis die nu deel 

uitmaken van de familie Mhlambeni worden in hun schoolgeld voorzien. Het grootste deel van 

dit bedrag wordt direct aan hun school betaald. Ook worden hiervan schooluniformen en 

leermiddelen betaald.  

• Transactiekosten: In de loop van 2021 zijn we overgestapt van Western Union op WorldRemit 

voor de overboekingen naar Zimbabwe. De kosten van de online doneeractie vallen lager uit dan 

begroot omdat ook de opbrengsten hiervan lager uitvielen. 

 

Opbrengsten 2021 
• Regelmatige particuliere donateurs: In de loop van 2021 zijn er een paar particulieren gestopt 

met regelmatige donaties en zijn er andere particuliere donateurs verwelkomd. Per saldo vallen 

deze donaties lager uit dan we hadden begroot. 

• Incidentele particuliere donateurs: Ook deze vallen iets lager uit dan we hadden begroot. Ca. 

€800 van deze donaties zijn ontvangen in het kader van een feest van de penningmeester in mei 

2021. 

• Collectes: Het grootste deel hiervan (ca. €3000) bestaat uit collectes van de Protestantse 

Gemeente Maassluis. Ook de Muiderkerk te Amsterdam en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 

Naarden-Bussum hebben gecollecteerd voor Stichting KOZA. 

• Online inzamelingsacties: In voorjaar 2021 hebben we een online inzamelingsactie gehouden 

voor het schoolgeld. De opbrengsten hiervan vielen wat lager uit dan in 2020. 

 



Eindbalans 2021 
• Debiteuren: In 2019 hebben we €750 geleend aan David Mhlambeni voor de eerste aanschaf 

van kippen. Behalve een eerste afbetaling van €50 in 2020 is deze met ons instemming voorlopig 

nog niet verder afbetaald. Voor 2022 begroten we €700 voor de kwijtschelding van deze lening. 

• Crediteuren: Op het moment van de ondersteuning voor het project in Gweru in september had 

Stichting KOZA onvoldoende liquiditeit. De voorzitter heeft dit bedrag toen voorgeschoten. Een 

deel hiervan is inmiddels terugbetaald, een deel zal binnenkort worden teruggestort. 

 

Begroting 2022 
In februari 2022 hebben we een grote eenmalige schenking ontvangen van Stichting Semma. Een deel 

hiervan (€11.000) willen we gebruiken voor de bouw van het huis in Gweru. Het restant hiervan willen 

we reserveren voor toekomstige projectbijdrages. In overleg met onze partners in Zimbabwe zullen we 

overleggen over de aard en timing van deze toekomstige bijdrages. Ook zijn we van plan de 

openstaande lening voor het kippenproject kwijt te schelden. De overige posten op de begroting zijn in 

lijn met de resultaten van recente jaren. 

 


