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VAN HET BESTUUR
Wat we in Nederland hebben gedaan
Het doel van Stichting Zanethemba Nederland is:
kinderen en jongvolwassenen een menswaardiger
bestaan geven in Port Elizabeth, Zuid Afrika. Dankzij
uw giften hebben we ook afgelopen jaar dit doel
bereikt, samen met onze partnerorganisatie
Zanethemba Charity Foundation. In dit verslag leest u
wat dit concreet betekende in 2015 door de
projecten Safe Haven en Endangered Species. Ook
verantwoorden wij onze bestuursactiviteiten.

Het bestuur vergaderde viermaal in 2015. We hebben
veel tijd en aandacht besteed aan het opbouwen van
een goede werkrelatie met Catherine van Rensburg.
Zij is de directrice van Zanethemba Charity
Foundation. Uit de gesprekken met haar zijn een
aantall goede afspraken voortgekomen. We
ontvangen voortaan per kwartaal een overzicht van
de besteding van onze giften.
Ook krijgen we nu periodiek voortgangsrapportages
van de beide projecten. Deze verbeteringen willen
De ontvangen donaties voor de projecten zijn volledig we in 2016 nog verder uitwerken.
aan de projecten besteed. In totaal bijna 15.000
euro.
In 2015 vonden twee bestuurswissels plaats. Bert ten
Cate (Arnhem) heeft zich om persoonlijke
De totale bestuurskosten zijn 2,7% van de
omstandigheden terug getrokken uit het bestuur.
inkomsten. Hiermee konden we ook dit jaar ruim
Bert heeft er mede voor gezorgd dat de stichting is
onder het maximale percentage van 4% blijven. Deze opgestart. Ook hebben we afscheid genomen van
bestuurskosten werden voor de helft betaald met de Tamara Gutlich – Hoevers. Zij ondersteunde het
donaties die wij specifiek hiervoor kregen. We
bestuur en onze vrijwilligers Gert en Eline op het vlak
hebben ervoor gekozen om voor de andere helft van van communicatie, vanaf de start van de Stichting.
de bestuurskosten in te teren op het Eigen
Op 4 november 2015 namen twee nieuwe
Vermogen van de Stichting.
bestuursleden zitting in het bestuur; Carolien van
Netten (secretaris) en Tanja van Belzen
Meer details leest u in ons financieel jaarverslag
(communicatie). Eline de Nood - Hoevers zal de
2015 op onze website www.zanathemba.nl.
redactie van de nieuwsbrieven voor ons verzorgen.

ZANETHEMBA SAFE HAVEN
Van betekenis mogen zijn voor 18 kinderen
Begin 2015 moest de Safe Haven verhuizen. Het
huis waarin de kinderen opgevangen werden,
huurde de Zanethemba Foundation. De eigenaar
van het huis wilde nu het huis verkopen en zegde
daarom de huur op. Er is gelukkig snel een nieuw
huis gevonden. En wat heel mooi is, deze woning is
groter en voordeliger in de huur.
In 2015 kwamen achttien nieuwe kinderen onder de
zorg van de Safe Haven. Hiervan wonen nu nog zes
kinderen in de Safe Haven. Vier kinderen zijn terug
naar hun ouders en acht kinderen zijn opgenomen in
een pleeggezin.
Plezier in de ballenbak

Veel van deze kinderen waren baby´s. Daarom is er
tijdelijk een extra collega aangenomen voor overdag,
naast het vaste team van vier verzorgers.

De kinderen komen binnen met ieder hun eigen
hartverscheurende verhaal. Het is van groot belang
dat het personeel de zorg kan bieden die deze
kinderen nodig hebben. Het personeel van de Haven
heeft daarom ook dit jaar cursussen gevolgd, gericht
op de zorg en ontwikkeling van deze kinderen.
Daarnaast heeft Judith, de coördinator van het huis,
een studie ´Social work´ (Maatschappelijk werk)
gevolgd.

Een van de baby’s

Behaalde certificaten

ENDANGERED SPECIES
Verandering in levens van jongeren
Dit project richt zich op jongeren die zich in de
gangsterwereld bevinden en helpt hen om hiervan los te
komen en een nieuwe start te maken. Het project heeft
zich in 2015 verder ontwikkeld. Dit ondanks het feit dat
het gebouw soms dicht moest vanwege dreigingen.
Helaas werden ook dit jaar tussen de 180 en 200(jonge)
mensen door gangstergeweld om het leven gebracht in
Port Elizabeth. Negen van deze jongeren waren betrokken
of namen deel aan één van de programma’s van
Endangered Species.
Ondanks deze schaduwkant vinden er veranderingen
plaats in de levens van de deelnemers aan het project.
Onderstaand leest u wat er in dit project allemaal wordt
gedaan voor de jongeren. Het project is op dit moment
nog sterk afhankelijk van de inzet van Justin Oliphant. Dit
is verre van ideaal. Er is financiële ondersteuning nodig
om het team uit te breiden.

Job readiness class
Hier leren jongeren vaardigheden die hun kansen op de
arbeidsmarkt verhogen. Sociale vaardigheden, maar ook
les over het schrijven van een sollicitatiebrief of het
voeren van een sollicitatiegesprek. Dit jaar waren er 89
deelnemers aan het programma. 16 deelnemers hebben
inmiddels een betaalde baan. Twee daarvan hebben met
succes een eigen bedrijf opgezet.
Sewing class
In deze klas leren vrouwen en mannen kleding
ontwerpen en maken. Dit jaar namen 9 personen deel
aan deze cursus. Helaas is deze cursus gestopt, omdat de
docent wegging. Op dit moment wordt gezocht naar een
nieuwe docent.

Preventive care and help with homework
Dagelijks komen 15 tot 18 kinderen tussen de 7 en 11 jaar
na schooltijd naar het wijkgebouw. Naast een stukje liefde
en aandacht, krijgen de kinderen hier hulp en stimulans
bij het maken van hun huiswerk. Door hen een plek te
bieden, wordt voorkomen dat ze op straat rondhangen en
dit maakt de kans kleiner dat ze in een gang terecht
komen.
Uittekenen en knippen

Computerclass
In deze klas leerden in 2015 19 deelnemers omgaan met
een computer. Deelnemers leren typen en werken met
verschillende programma’s zoals Word en Exel. Het leren
monteren van een video is erg populair onder de
jongeren. Zeker onder hen die het programma “Clean
Slate Film Making” volgen.

Waar Endangered Species nog meer bij betrokken was in
2015
 Het nieuwsblad “the Herald” en “General Motors
Foundation” nomineerden Justin voor de verkiezing
van ‘burger van het jaar’. Hij werd tweede vanwege
zijn werk voor de gemeenschap met het project
Endangered Species.

Bijna ‘burger van het jaar’

Computerclass

Clean Slate Film Making
In deze cursus leren studenten een film maken. Acht
cursisten die deze cursus eerder al met succes hadden
afgerond, mochten dit jaar op de Walter Sisulu University
een erkende cursus tot scriptschrijven volgen.
Endangered Species kreeg de kans om mee te doen met
de Nelson Mandela Metro’s “Township Film Factory”. Zij
trainden in twee maanden tijd meer dan 70 jongeren in
het maken van een film.

Eén van de studenten

True Sight Music
In 2014 werd deze cursus gegeven door een lokale
hiphopartiest. Hij leerde jongeren hoe ze nummers
konden schrijven en hun muzikale talenten konden
gebruiken. Nadat het project een aantal maanden stil lag
is het opnieuw leven ingeblazen door Rakeeb Williams
(Keebo). Hij is een geboren moslim en werd in 2014
christen tijdens een weekend van Endangered Species
waarin workshops werden gegeven over film maken en
produceren. Samen met 4 deelnemers maakt hij nu het
eerste Endangered Species album. Dit jaar volgden 24
deelnemers deze cursus.

 Er is een documentaire gemaakt van Endangered
Species. Deze is uitgezonden op televisie en trok zo’n 3
miljoen kijkers.
 Justin sprak op 10 scholen over de
gangsterproblematiek en bereikte daarmee zo’n
10.000 kinderen.
 Van 30 november tot 4 december heeft Justin
meegedaan aan een campagne “Gang Peace
Mediation”. Een groep van politie, bezorgde ouders en
betrokken wijkbewoners bezochten bijna alle 19
bendes/leiders. Het doel is door deze gesprekken
invloed uit te oefenen op de (leiders van de) gangs in
de hoop de spiraal van geweld te doorbreken. De hoop
is dat het aantal jongeren dat wordt vermoord (nu
gemiddeld 6 per week) hierdoor gaat dalen.
 Op dit moment wordt een groep van 11 jongens
tussen de 14 en 20 jaar begeleid die kampen met een
drugsverslaving. Een aantal van hen volgt ook een
ambulant traject om af te kicken.
 Dit jaar organiseerde Endangered Species hun eerste
kerst- en herdenkingsdienst. Er kwamen ongeveer
2000 mensen. Ter herdenking aan dierbaren die door
gangstergeweld om het leven kwamen, werden
ballonnen opgelaten.

Een moment van herdenken

Nawoord
Veel bereikt!
U leest in dit verslag dat het mogelijk is om met relatief
weinig geld veel te bereiken. Dat is waar we ons als
Stichting Zanethemba Nederland elke keer weer over
verbazen. 2015 was een spannend jaar, omdat de
projecten zelfstandig verder moesten zonder de
ondersteuning van Gert en Eline de Nood. Het is geweldig
om te zien dat de projecten binnen Zanethemba Charity
Foundation stabiel zijn voortgezet en zelfs zijn gegroeid!
We zijn dankbaar dat we samen met Zanethemba Charity
Foundation mogen investeren in deze mooie projecten.
De nood onder de zwaksten in Zuid-Afrika is groot.
Daarom blijven we ons voor hen inzetten en hopen dat
met u samen te doen.
Maakt u ook in 2016 het verschil?

DONEER
Wilt u een project ondersteunen?
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.
Presentaties
Heeft u zelf een goed idee of wilt u uw eigen talenten inzetten om zo een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de
projecten, neem dan gerust contact met ons op. Wanneer u graag het project zou willen presenteren bij uw kerk,
vereniging, school, etc, dan zijn wij bereid om deze presentatie voor u te verzorgen.
Doe online aankopen via www.4morgen.nl en doneer aan Zanethemba
4MORGEN is een website waar u, wanneer u online aankopen doet, een goed doel kunt ondersteunen. Een mooie manier
om iets extra’s te geven zonder dat het u iets kost! Registreer u op de website, selecteer Stichting Zanethemba Nederland
als uw goede doel, ga via de website van 4MORGEN naar uw favoriete webshop. Bij het afronden van uw bestelling ziet u
direct, welke donatie Zanethemba (dankzij jouw aankoop) ontvangt van jouw webshop.
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.
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