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VAN HET BESTUUR – NIEUWS UIT NEDERLAND
Voorjaar
Het voorjaar is in volle gang. Bomen en planten lopen
weer uit en de zon begint Nederland weer te
verwarmen, terwijl in Zuid Afrika de herfst zijn
intrede doet en de koude maanden weer gaan
komen. Bijzonder hoe God dat allemaal heeft
afgestemd!
Zo ook Zijn voorzienigheid naar de mensen
wereldwijd. En middels deze nieuwsbrief willen we u
op de hoogte brengen over Zijn zorg voor de
kinderen die leefden in een uitzichtloze situatie, maar
nu onder de zorg vallen van de “Safe Haven”.
Stagiaires uit Belgie
De “Safe Haven” wordt frequent bezocht door
stagiaires. De Belgische vrijwilligers organisatie
Amava (wat in Xhosa “ervaring” betekent) bemiddeld
in stageplaatsen tussen studenten en Zanethemba
Charity Foundation. Studenten die in opleiding zijn
tot maatschappelijk werker, welzijnswerker,
orthopedagoog en ergotherapeut kunnen in
aanmerking komen voor een buitenlandstage bij
Zanethemba Charity Foundation. Op de
website www.amavavzw.be kunt u onder andere
verslagen lezen van de stagiaires.
Ook in Nederland onderzoekt het bestuur naar de
mogelijkheden voor samenwerking met (Christelijke)
hogescholen, zodat ook Nederlandse studenten de
mogelijkheid kunnen krijgen om een geweldige
ervaring op te doen door stage te lopen in de “Safe
Haven”.
Ben je zelf op zoek naar een stageplaats en volg je
een van de bovengenoemde opleidingen, schroom
dan niet om contact op te nemen met het bestuur.
Bezoek van directeur Zanethemba ZuidAfrika aan Nederland en Belgie
Catherine Van Rensburg (directeur Zanethemba
Charity Foundation) zal samen met haar man Rudy
van 30 mei t/m 14 juni a.s. een bezoek brengen aan
Belgie en Nederland. In Belgie zal zij zich richten op
de samenwerking met Amava en zal zij een bezoek
brengen aan oud stagiaires en vrijwilligers. In
Nederland zal zij naar alle waarschijnlijkheid van 8
t/m 12 juni verblijven. Het bestuur zal op één van
deze dagen een informatie avond organiseren
waarvoor we u van harte uitnodigen. Zodra de datum
bekend is wordt u door ons op de hoogte gebracht.

Ook is het mogelijk om Catherine uit te nodigen voor
een presentatie op uw school of in uw kerk. Neem
hiervoor contact op met het bestuur.
Uw giften
In 2016 hebben we mede dankzij uw giften 13.023,euro overgemaakt naar Zanethemba Charity
Foundation. Dit is 15-20% van de totale inkomsten die
Zanethemba Charity Foundation jaarlijks nodig heeft
om de zorg aan de kinderen te kunnen garanderen. Zo
ziet u maar dat uw gift van grote waarde is!
Naast de persoonlijke giften ontvangen wij ook giften
vanuit kerken en bedrijven. Daarnaast organiseert Nel
Hoevers met regelmaat workshops bloemschikken. De
opbrengst van haar workshops gaan naar Zanethemba
Charity Foundation. Over 2016 was dit een bedrag van
1828,-! Mocht u zelf graag deel willen nemen aan een
workshop, kijk dan op onze website.

Neem een kijkje op www.bloemschikkenbijnel.nl

Tanja (bestuurslid NL) neemt afscheid
Het afgelopen jaar heeft Tanja van Belzen deel
genomen in het bestuur van Stichting Zanethemba
Nederland. Per juni a.s. zal zij haar taken binnen het
bestuur neerleggen. Deze zomer zal Tanja naar
Cambodja vertrekken om daar langdurig zendingswerk
te verrichten.
Het is bijzonder om haar te laten gaan, omdat wij
weten dat haar verlangen om te werken onder de
allerarmste, is aangewakkerd door vakantieweken
door te brengen bij de Zanethemba Charity
Foundation. Bijzonder hoe God o.a. het werk van
Zanethemba heeft gebruikt om duidelijk te maken aan
Tanja waartoe Hij haar roept.
‘

Bent u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes en
ontwikkelingen?
Volg ‘Zanethemba Charity Foundation’ op Facebook
Facebook.
cebook.

NIEUWS VAN DE ZANETHEMBA SAFE HAVEN
Komen en gaan van kinderen
Dagelijkse drukte
Nu dat de Safe Haven uitgebreid is, en er meer
kinderen worden opgevangen, zijn er ook een aantal
oudere broertjes en zusjes die naar school moeten.
Vanwege hun veiligheid worden de kinderen
gebracht en gehaald door
de huismoeder en
directrice van
Zanethemba Charity
Foundation. Daar is soms
een behoorlijke logistieke
planning voor nodig!
En dit gebeurt natuurlijk
naast alle maaltijden,
luiers die verschoond
worden en slaapjes.

Schokkende omstandigheden
Elke keer is het weer verschrikkelijk als de kinderrechter
besluit dat het beter is voor het kind om in de Haven op
te groeien dan bij zijn ouders. Elke uithuisplaatsing is
triest en traumatisch voor het kind.
Sommige omstandigheden zijn echter bijzonder ernstig.
Laatst arriveerden er twee zusjes, welke zichtbaar uit
zeer smerige en onhygienische omstandigheden
kwamen.
De maatschappelijk werkster liet foto’s zien van de
omstandigheden waar de meisjes uitgehaald waren.
Met nauwelijks kleren aan, in een ‘huis’ dat een
complete chaos en bende was. Het leek wel een
vuilnisbelt. Het ene meisje is zo ontzettend klein en
ondervoed dat haar lengte en gewicht niet eens
zichtbaar is op het groeitabel van het consultatieTwee meiden in hun schooluniform bureau. Veel gebed, liefde en goede verzorging is nodig
voor deze meisjes!
Op de internationale adoptielijst
Een ander meisje, net iets ouder van 2 jaar, is in de
Feedback
afgelopen maanden op de internationale register
Er is zelden contact met de kinderen
voor adoptie geplaatst. Ontzettend goed nieuws!
die de Haven verlaten, maar soms
vinden hun verzorgers het leuk om te
Welkom
laten horen hoe het met hen gaat. Zo
Een aantal weken geleden, verwelkomden het
hoorden we van dit kleine meisje dat
Zanethemba Team een kleine jongen van 22
vorig jaar november
maanden. Hij is erg klein en ondervoed voor zijn
geadopteerd werd,
leeftijd, maar reageert goed op alle zorg en
dat ze zich
aandacht. We hopen dat zijn ouders of familieleden
thuisvoelt en enorm vooruit gaat.
gevonden worden.
En de oom van deze jongen (rechts)
Geplaatst bij een liefdevolle tante
stuurde een foto. De jongen is bij zijn
Een ander meisje is geplaatst in de pleegzorg bij haar oom in de pleegzorg en hij lijkt op de
tante. We weten dat ze daar geliefd is en goed
foto zo gezond. De oom berichtte ook
verzorgd zal worden. Verhalen als die van haar,
dat hij nu ook naar school gaat.
motiveren het Zanethemba Team.

Niet alleen succesverhalen
Mislukte plaatsing in een pleeggezin
Een jongen woont nu bijna 4 jaar in de Safe Haven.
Wat was het Team blij dat hij in een pleeggezin
geplaatst kon worden. Helaas bleek deze plaatsing al
heel snel niet te werken, waarna de jongen weer
terug is in de Haven. Wat een traumatische ervaring
om voorbereid te worden op een plaatsing in een
pleeggezin en dan abrubt weer terug geplaatst te
worden in de Safe Haven. Bidden jullie mee voor
deze jongen? Dat hij deel mag worden van een
familie?
Hij heeft in de afgelopen vier jaar al veel te veel
kinderen zien komen en gaan. Hij heeft het hier
duidelijk steeds moeilijker mee.

Bidden jullie mee dat hij de
traumatische ervaringen een
plek mag geven in de
toekomst?
Hij gaat dagelijks naar een
kleuterschool, waar hij het erg
naar zijn zin heeft en wat ook
goed is voor zijn ontwikkeling.

Terug in de liefdevolle armen van het Zanethemba Team

Noden, dank- en gebedspunten
Wilt u bidden voor ...
... de medewerksters van het Zanethemba Team. Dat
zij niet opgeven, hoe emotioneel zwaar het werk soms
ook is, en dat zij elke dag weer Gods liefde aan de
kinderen in hun zorg mogen laten zien.
...de jongen die nu al langer dan 4 jaar in de Haven
woont?
... voorziening in de personeelskosten, huur van het
gebouw etc.?
... de kinderen, dat zij emotioneel en lichamelijk grote
vooruitgang zullen boeken?

We zijn God dankbaar...
... dat Hij dagelijks in onze noden voorziet.
... voor de positieve feedback over kinderen die de
Haven hebben verlaten, welke het Zanethemba Team
bemoedigd.

DONEER
Wilt u dit 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.
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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