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In de dure decembermaand 

gratis doneren?! 

 

Met uw inkopen kunt u geld inzamelen voor  

Stichting Zanethemba Nederland!  

 

 
Niets is zo handig als online shoppen tijdens de drukke 
feestdagen! Sinds een aantal maanden is het mogelijk 
om Zanethemba te ondersteunen zonder dat het u 
(extra) geld kost! 
 
Stichting Zanethemba Nederland zoekt continue naar 
mogelijke manieren om geld te genereren, om onze 
projecten te ondersteunen. Zo is Stichting Zanethemba 
Nederland aangemeld bij de website 
www.4morgen.nl.  Een website waar u, wanneer u 
online aankopen doet, een goed doel kunt 
ondersteunen. Een mooie manier om iets extra’s te 
geven. 
 
 
 

 
Hoe werkt www.4morgen.nl? Het werkt als volgt;   

 u registreert zich op de website,     
 u selecteert Stichting Zanethemba Nederland 

als uw doel,      
 via de website van 4MORGEN gaat u naar de 

online winkel waar u uw aankopen wilt doen.     
 Als je iets bestelt via 4MORGEN bij een 

webshop zie je meteen welke donatie het 
goede doel (dankzij jou!) krijgt van de 
webshop.   

Doordat u via deze route uw aankopen doet wordt er 
door de betreffende online winkel een percentage van 
uw aankoopbedrag gegeven aan het doel wat u 
selecteert.      
 

Help jij mee met deze manier van ondersteunen?      
Kijk op de website van 4MORGEN! 

 

 

DONEER  

Wilt  u een projec t  onders teunen?   

Giften zijn welkom op het IBAN-rekeningnummer NL91 ABNA 0443 3130 75 (BIC: ANBANL2A). Deze rekening staat op 
naam van de Stichting Zanethemba Nederland in Reeuwijk. Deze giften zijn belastingaftrekbaar.  
Vermeld bij uw gift alstublieft de naam van het project. 

 

 

 
 

 

Stichting Zanethemba 

Nederland 

Raadhuisweg 145 

2811 KA Reeuwijk 

 

info@zanethemba.nl 

www.zanethemba.nl 

Onze stichting heeft als 

doel hoop brengen in het 

leven van mensen in een 

uitzichtloze situatie. Dit 

doen we door 

vrijwilligers en hun 

projecten te 

ondersteunen. 

Stichting Zanethemba Nederland in Reeuwijk ● IBAN-rekeningnummer NL91 ABNA 

0443 3130 75 (BIC: ANBANL2A) 
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