Jaarverslag ● 2019 ●
VAN HET BESTUUR
In het jaar 2019 hebben we dankzij uw giften
€ 6.840,00 kunnen overmaken naar onze
partnerorganisatie Zanethemba Charity Foundation
(ZCF). Zo dragen we samen 12% van hun kosten.
In dit verslag leest u wat er door ZCF is gedaan in
2019. Maar eerst willen we onze bestuursactiviteiten
verantwoorden.

Het merendeel van giften ontvangen we van
particulieren (73%), daarnaast komt 21% binnen
uit bloemenworkshops die Nel Hoevers
organiseert (www.bloemschikkenbijnel.nl ) .
Het resterende deel krijgen we van kerken en
instelling (6%).

We hebben twee bestuursvergaderingen
gehouden in 2019. Hiervoor ontvangen de
De ontvangen donaties voor de projecten zijn volledig bestuursleden geen (onkosten) vergoeding.
aan de projecten besteed. In totaal € 6.840,00.
Meer details leest u in ons financieel jaarverslag
De bestuurskosten bedragen 3,6 % van de totale
2019 op onze website www.zanethemba.nl
inkomsten. Hiermee konden we ook dit jaar onder
het maximale percentage van 4,0 % blijven.
Voor 2020 ligt het accent op het verbeteren van
de communicatie over de projecten. We hopen
Deze bestuurskosten betaalden we deels (40 %) uit
dat we hierdoor meer donateurs kunnen
de donaties die wij hier specifiek voor kregen.
aantrekken. helpt u mee?
Voor de overige kosten teren we in op het Eigen
Vermogen van de Stichting.

SAFE HAVEN
De cijfertjes van 2019
Naast Zanethemba Safe Haven zijn er nog 3
opvanghuizen voor kinderen in Port Elizabeth. In 2019
zijn vier andere centra om financiële of persoonlijke
redenen gesloten. Er is een grote nood voor tijdelijke
opvang plekken. Door de slechte economische
situatie in Zuid Afrika is het moeilijk om vaste
donateurs daar te vinden.
21 kinderen zijn opgevangen geweest in 2019. Eind
2019 verbleven er nog 6 van deze 21 kinderen in de
safe haven.
Voor deze kinderen werd gezorgd door 6 full time
medewerksters.
Zo draagt Zanethemba ook bij aan zinvol werk en een
inkomen voor 6 gezinnen.

Drie van deze medewerkers zijn vanaf het
eerste jaar (2008/2009) betrokken bij de Safe
Haven.
15 kinderen zijn in 2019 vertrokken uit de Safe
Havens:
 5 kinderen keerden terug naar hun
ouders;
 Voor 7 kinderen werd een pleeggezin
gevonden;
 2 Kinderen zijn in een opvanghuis
geplaatst.
 Tenslotte is er in 2019 1 kind
geadopteerd.

Achtergronden bij deze cijfers
De zorg voor de kinderen is in 2019 intensief geweest. Dokters bezoeken, bezoeken aan specialisten,
bloedonderzoeken, rechtszaken, administratie, fondsenwerving, begeleide bezoeken met familieleden en
twee kinderen die naar twee verschillende scholen in Walmer gaan. Eind 2019 zijn er nog 6 kinderen in
zorg in de leeftijd tussen 5 maanden en 13 jaar.
Een aantal van deze kinderen is blootgesteld aan extreem fysieke mishandeling. Twee van hen werden
gevonden op het moment dat hun tante/moeder een touw om hun nek had geknoopt.
Andere kinderen komen uit een thuissituatie met een zeer agressieve vader, die zijn kinderen en hun
moeder sloeg, zowel in zijn nuchtere als dronken toestand. Zijn uitbarstingen waren zo extreem dat hij zijn
dochter vroeg om een bijl te halen om haar moeder te slaan. Toen de dochter terug in huis kwam
vertellen dat ze de bijl “niet kon vinden”, heeft hij een schop gepakt en moeder hiermee vreselijk
mishandeld.
In de Safe Haven wordt ook zorg gegeven aan een 12- en 14-jarige. Deze uitzondering is gemaakt omdat
hun jongere zusjes van 3 en 6 jaar ook in hun zorg zijn geplaatst. De band tussen deze kinderen is erg
sterk. De oudsten hadden een cruciale rol in de opvoeding van de jongere twee zusjes.
Deze keus heeft geleid tot discussie met het departement (Department of Social Development). Zij wilden
dat de opvang beperkt bleef tot de opvang van kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar. Volgens de
rechten van het kind (Child Care Act) moet altijd gekeken worden naar wat het beste is voor het kind.
Daarom is, ondanks de druk van het departement ervoor gekozen deze kinderen niet te scheiden. Ook al is
het een hele uitdaging om tieners in huis te hebben.

LIFE CENTRE
In mei 2019 is gestart met een opvang centrum voor jonge zwangere vrouwen. Via klinieken en scholen is
bekendheid gegeven aan het centrum. Eén maatschappelijk werker is aan dit centrum verbonden. Door
begeleidende gesprekken heeft een jong meisje haar baby overgedragen aan de autoriteiten die gezorgd
hebben voor een veilige plek. Een ander jong meisjes heeft na gesprekken besloten haar baby zelf op te
voeden. Met deze moeder en baby gaat het goed. De vzw AMAVA uit België draagt de kosten voor dit
nieuwe Zanethemba project.

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 belasting
aftrekbaar. 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.
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