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Stichting Kune Zuva 10 Jaar!
Kune Zuva
Stichting Kune Zuva steunt steeds meer mensen. Kune
Zuva betekent ‘de zon schijnt’. Dit is ook direct het doel
van deze stichting 'de zon laten schijnen door mensen in
Afrika kansen te geven in het leven'. Dit doet Kune Zuva
door het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van
kleinschalige projecten. Zie ook www.kunezuva.nl

10 jaar Kune Zuva: Een gezonde financiële
basis
Voor de sponsoring van de lopende studenten houdt Kune
Zuva voldoende reserves aan om de volledige studie veilig
te stellen. Dit maakt dat Kune Zuva een gezonde financiële
basis heeft zonder onnodig veel reserves in kas te houden.
Jaarlijks worden de gegevens over de balans via de
website gepubliceerd en zo voor iedereen beschikbaar
gesteld.

10 jaar Kune Zuva. Wat hebben wij in 10 jaar voor elkaar
gekregen? In deze nieuwsbrief wat cijfers over die jaren.
Waar is het geld vandaan gekomen, maar vooral waaraan is
het besteed. Let wel er is ruim € 231.000 in die 10 jaar
uitgegeven aan een veelheid van projecten. Daarnaast
hebben wij bij twee grote projecten praktische ondersteuning verleend, namelijk een medische post en een
ambulance in Zuid-Ethiopië samen goed voor nog € 84.000.

Kune Zuva is er in geslaagd om ook de eigen kosten die
buiten de projecten worden gemaakt, te beperken tot 1%
van de bestedingen, zie ook de grafiek op de achterzijde.
Dit door de inzet van een grote groep vrijwilligers, zowel
in Nederland, als op locatie in Afrika.
Projectbezoeken worden bijvoorbeeld niet vanuit het Kune
Zuva budget gefinancierd, maar vinden op eigen initiatief
en budget van de vrijwilliger plaats.

10 jaar Kune Zuva: Inkomsten

Verder wordt al sinds jaar en dag de website gratis in de
lucht gehouden door Nedzone uit Steenbergen, verzorgt
De Wouwse Drukkerij kosteloos de kerstkaarten en stelt
Vlamings Agro Groep uit Steenbergen kopieer- en vouwfaciliteiten beschikbaar voor de nieuwsbrief.

Uit bijgevoegde grafiek wordt duidelijk dat het grootste
deel van onze inkomsten afkomstig is van particulieren
(52%), dit naar aanleiding van onze jaarlijkse nieuwsbrief of
een persoonlijke reden. De meest opvallende inkomsten
vanuit particulieren zijn mensen die een feest geven of
jubileum vieren en de opbrengst of giften doneren.
De giften die we via organisaties, waaronder bedrijven,
andere stichtingen en serviceclubs, krijgen zijn vaak
gekoppeld aan een specifiek project. Denk aan
verbeteringen op een school zoals toiletten, meubilair, een
zonnepaneel, een klaslokaal, een kantine, nieuwe omheining,
een speel-toestel of een hoognodige renovatie. Maar ook
hebben we geïnvesteerd in een meidenslaapzaal, zodat
nomadenmeisjes naar de middelbare school kunnen gaan.
Daarnaast zijn scholingsprogramma’s voor diverse groepen
kansarme jongeren opgezet.

winter 2010/2011, nummer 12

10 jaar Kune Zuva: De projectuitgaven
Kune Zuva richt zich voornamelijk op onderwijs, verdeeld
over 6 landen: Ethi opië, Namibië, Kenia, Zimbabwe, ZuidAfrika en Tanzania.
We hebben ook een vijftal grotere projecten gedaan ter
verbetering van de leefomstandigheden van sterk achtergestelde groepen mensen zoals bijvoorbeeld de bushmen in
Namibië, o.a. door toegang te verschaffen tot onderwijs en
medische hulp. Maar ook het geven van advies, begeleiding
en financiële steun bij projecten die inkomen voortbrengen.
Ook is er financiële steun gegeven aan uiteenlopende
projecten die mensen helpen om in hun eigen onderhoud te
voorzien. Dit varieerde van een schoenpoetsdoos, een
winkeltje, een os, een fiets tot een paar geiten. Anderen zijn
gesteund met een oor- of oogoperatie en medicijnen om zo
weer normaal deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
Zie hieronder de grafiek met bestedingen voor een grove
verdeling naar doelgroep.

Zover bekend, zijn alle studenten die met een aanvullende
beurs de universiteit hebben afgerond nu aan het werk.
Er zijn 14 verschillende scholen (kleuter- en basisonderwijs) op diverse manieren verbeterd. Dit varieert
van nieuwe toiletten, meubilair en speeltoestellen tot een
gekwalificeerde onderwijzeres. Vijf hiervan zijn kleuterscholen die jaarlijks gezamenlijk meer dan 250 kinderen
uit voornamelijk achtergestelde bevolkingsgroepen les
geven. Bewezen is dat kleuters die de kleuterschool
doorlopen veel vaker ook het basisonderwijs afmaken.
Ook helpen we scholieren in het basis- maar vooral ook in
het middelbaar onderwijs. Door de jaren heen zijn we met
38 scholieren van start gegaan, 8 zijn er geslaagd, 8
gestopt en 22 worden nog gesteund. Alle geslaagden zijn
aan een vervolgopleiding begonnen. Ook een paar
scholieren, die zijn gestopt, zijn alsnog een vakopleiding
gaan volgen.

10 jaar Kune Zuva: Lessen die zijn geleerd
Enkele projecten hebben niet tot gewenste resultaten
geleid. Zo zijn we destijds van start gegaan met vier
straatjongeren in Addis Abeba. De begeleiding van deze
jongeren was echter niet voldoende gewaarborgd en de
jongeren stelden andere prioriteiten dan investeren in hun
toekomst. Goede opvolging ter plaatse is essentieel.
Wanneer dit voor een bepaald project niet mogelijk is,
maken wij tegenwoordig de keuze niet van start te gaan.
Projecten of studies worden in fases gesteund, zodat bij
onvoldoende voortgang of resultaat de sponsoring kan
worden gestaakt. Voor de studenten betekent dit
bijvoorbeeld dat ze tweemaal per jaar hun studieresultaten moeten doorsturen.

De afgelopen 10 jaar hebben we 50 jongeren gesteund door
een praktijkopleiding aan te bieden. Hiervan zijn er 42
geslaagd (31 van hen hebben inmiddels werk gevonden) en 2
zijn gestopt. Zes meiden zijn op dit moment nog bezig met
hun opleiding.
Achtenveertig jongeren, veelal meisjes, konden dankzij
steun naar de universiteit, hiervan zijn er 21 geslaagd
waarvan er 5 nu met hun masteropleiding bezig zijn. Eén is
er zelfs, na een masterprogramma in India, aan het
promoveren in Hamburg. Vijf zijn er wegens gezondheidsredenen gestopt en 21 studenten studeren nog.

10 jaar Kune Zuva: De volgende 10 jaar
De volgende 10 jaar willen wij graag doorgaan met
projecten die bijdragen aan de groei en zelfstandigheid
van mensen in een achterstandspositie in Afrika, dit
voornamelijk door onderwijs in de breedste vorm van het
woord. Om dit te kunnen blijven doen, is uw (financiële)
steun van essentieel belang.
Om de komende 10 jaar net zo succesvol te maken als de
afgelopen 10 jaar hopen wij dat u Kune Zuva wilt blijven
steunen.

Kerstwens van Kune Zuva
Ook dit jaar sturen wij u als kerstwens deze nieuwsbrief. Wij hopen dat u onze stichting wilt steunen met een
donatie op ING 5837915 t.n.v. Kune Zuva te Nieuw Vossemeer (internationale overmakingen via IBAN NL89 INGB
000 5837915 - Swift/BIC Code INGBNL2A). Hiermee wenst u niet alleen ons een gelukkig 2011, maar laat u de zon
weer schijnen voor enkele mensen in Afrika! Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2011 !

