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1 INLEIDING 

Op 10 augustus 2011 is de stichting opgericht. In het afgelopen decennia zijn we op verschillende manieren 

betrokken geweest bij de noden in Zuid Afrika, met name de regio Nelson Mandela Bay. De nood in deze 

regio is nog steeds groot en door de huidige covid-crisis wordt deze nood versterkt.  

 

In het voorliggende 4e beleidsplan, periode 2022-2026, geven we inzicht in de activiteiten van de stichting, 

op welke manier gelden worden verworven en hoe deze worden beheerd en besteed. Het accent in dit 

beleidsplan ligt op het onderhouden en uitbreiden van het netwerk in de komende periode.  

 

Mochten er gedurende deze beleidsperiode ingrijpende beleidswijzigingen aan de orde zijn dan kan het 

bestuur besluiten om het beleidsplan tussentijds te actualiseren. 
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2 DOELSTELLING 

Het doel van de stichting wordt weergegeven in haar naam. Zanethemba betekent ‘hoop brengen’ in het 

Xhosa, één van de officiële talen in Zuid-Afrika. Dat is wat de stichting in brede zin wil doen: hoop brengen 

in het leven van mensen in een uitzichtloze situatie. Een meer specifieke doelstelling van de stichting is het 

hulp verlenen aan en opvangen van kinderen in een uitzichtloze situatie. 

 

Het is onze missie om acute nood van mensen te verlichten. Daardoor kunnen we mee bouwen aan een 

structurele verbetering van de levenssituatie van mensen en kinderen. Het realiseren van deze missie is 

lange termijn werk en vraagt een geduldige en vasthoudende aanpak. De stichting stelt zich ook als doel 

om non-gouvernementele organisaties te ondersteunen die op het vlak van haar doelstellingen actief zijn.  

De stichting wil deze doelstellingen realiseren vanuit haar christelijke levensbeschouwing met de Bijbel als 

grondslag voor haar functioneren.  

 

Het uitgangspunt is dat de stichting geen winst maakt. Het bestuur van de stichting streeft ernaar om iedere 

gegeven euro ten goede te laten komen aan de doelgroep. De indirecte kosten worden minimaal gehouden. 

In hoofdstuk 4 wordt dit verder toegelicht. 
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3  BELEID 

In dit hoofdstuk beschrijven we het beleid voor de komende periode. U leest hier de uitgangspunten voor 

het beleid op ondersteuning van de projecten, werkzaamheden binnen de stichting en het werven en 

besteden van gelden. 

 

 

3.1   Algemeen 

In de beleidsperiode 2022-2026 richten we ons evenals voorgaande jaren op het lenigen van nood in regio 

Nelson Mandela Bay in Zuid-Afrika. De stichting werkt daarbij via de lokale partner Zanethemba Charity 

Foundation. Deze stichting is in 2008 opgericht. Haar doel wordt als volgt omschreven in hun 

oprichtingsakte: 

 

“2.1. Network together with social service and health workers, and to provide a temporary safe 

haven for abandoned or orphaned babies, either affected by, or infected with, HIV and to afford 

them the opportunity to be adopted into a permanent family or reunited with their biological family. 

2.2. Care for, counsel and provide education programmes for abandoned, abused, 

neglected, orphaned or homeless children. 

2.3. Care for, counsel and treat HIV children afflicted with HIV/AIDS, including the care and 

counselling of their families in this regard. “ 
 

Uit: Constitution of Zanethemba Charity Foundation. 

 

Door de huidige Covid-19 crisis staat de economie van Zuid-Afrika enorm onder druk. Kinderen en 

zwakkeren van de samenleving ervaren daar extra de nadelen van. Daarnaast zijn regionale bedrijven en 

particulieren vanwege de economische situatie minder in staat om het werk daar te ondersteunen.  

Onze hulp geeft hen de stabiliteit die nodig is om verweesde kinderen opvang te bieden.   

 

3.2  Concrete projecten en bijdragen 

De NGO  Zanethemba Charity Foundation (ZCF) focust zich op het opvangen van kinderen tussen de 0-6 

jaar. Het is de enige Safe Haven in deze regio die opvang biedt aan kinderen uit eenzelfde gezin. 

Onderstaand een toelichting op het project.  

 

 

Zanethemba Safe Haven 

In 2008 is de Zuid-Afrikaanse stichting gestart met het opzetten van Zanethemba Safe Haven. Dit huis 

voorziet in een tijdelijke opvang van kinderen die uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Sinds 2016 is de Safe 

Haven gehuisvest in een locatie dichtbij Walmer Township. Deze locatie is relatief goedkoop, heeft 

voldoende ruimte om het aantal op te vangen kinderen uit te breiden. Daarnaast is er een lange termijn visie 

bij de verhuurder, waardoor continuïteit in huisvesting is gewaarborgd. Kinderen woorden door een 

maatschappelijk werkster van de overheid geplaatst in de Zanethemba Safe Haven. Naast de opvang van 

kinderen creëert de Safe Haven vaste banen voor medewerkers. Bij werving richt men zich op de lokale 

bevolking en wordt perspectief op scholing geboden. Eind 2016 is op dezelfde locatie een tweede haven 

geopend. Hierdoor kan nu aan 12 kinderen onderdak worden geboden. Tevens is werkgelegenheid 

gecreëerd voor 6 caregivers.  
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Waaruit bestaat onze ondersteuning? 

In 2022 -2026 zullen we door gaan met leveren van een bijdrage in de structurele kosten van dit opvanghuis 

door middel van giften die voor dit specifieke project worden ontvangen.  

Daarnaast zullen we als er specifieke noden zijn bij de kinderen of bij de caregivers extra fondsen werven 

om te voorzien in deze noden.  

 

 

3.3  Werkzaamheden van de stichting Zanethemba Nederland 

In de beleidsperiode 2022-2026 ligt het accent op het onderhouden van bestaande netwerk, het verdiepen 

van dit netwerk en het uitbreiden daarvan.  

 

Onderhouden bestaande netwerken.  

In 2021 hebben we voor de eerste keer aan alle contacten een jaarverslag gezonden. Op basis van deze 

ervaring zullen we ook in de beleidsperiode jaarlijks een verslag doen van de activiteiten van de stichting en 

de ervaringen van de Zanethemba Charity Foundation.  

Op onze facebook pagina kunnen onze volgers actuele ontwikkelingen volgen. Het gaat dan voornamelijk 

om gebeurtenissen in de Safe Haven. 

Het bestuur streeft ernaar om alle donateurs vóór 1 april een bedankbrief te sturen met vermelding van hun 

gift in afgesloten boekjaar.  

We onderhouden daarnaast regelmatig contact met de vrijwilligster die workshops organiseert ten bate van 

onze stichting.  

In 2022 zullen we de kerken, scholen en bedrijven benaderen die in de afgelopen jaren incidenteel hebben 

deelgenomen aan acties.  

 

Verdiepen bestaande netwerk. 

We zullen in 2022 een communicatie deskundige raadplegen om in beeld te brengen waar de informatie 

behoefte ligt van donateurs in de 21ste eeuw. Op basis van dat advies zullen we met ZCF bespreken wat 

hun aandeel kan zijn in de informatiebehoefte. Vervolgens zullen we als bestuur een plan opstellen dat 

aangeeft van welke informatiemiddelen we gebruik zullen maken. Het plan zal ook aangeven wanneer dat 

middel zal worden ingezet en wat de kosten zijn van deze inzet.  

  

Uitbreiden bestaande netwerk 

In het communicatie advies zullen we ook aandacht vragen voor de manier waarop we nieuwe donateurs 

kunnen aanwerven. Daarnaast blijven we in onze persoonlijke contacten attent op mogelijkheden om onze 

stichting onder de aandacht te brengen.  

Met de project manager van ZCF zullen we onderzoeken of het mogelijk is om stage plaatsen te creëren 

voor therapeutische ondersteuning in de Safe Haven. De stage programma’s willen we zodanig inrichten 

dat hun inzet geen negatief effect heeft op de toch al aanwezige hechtingsproblematiek.  

Met regelmaat zullen we huidige donateurs en sympathisanten stimuleren om de Safe Haven onder de 

aandacht te brengen van familieleden, vrienden, buren en collega’s.  

  

AVG toets 

Als bestuur dragen we zorg dat we voldoen aan de AVG wetgeving en ons eigen AVG beleid. In deze 

beleidsperiode zullen we eind 2022/begin 2023 alle interne procedures en ons privacy statement toetsen 

aan de geldende AVG wetgeving.   
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Contact met de ondersteunde projecten 

Namens het bestuur onderhoudt de voorzitter regelmatig contact met het management van Zanethemba 

Charity Foundation over de voortgang van de projecten. 

 

 

3.4  Investeringen ten behoeve stichting Zanethemba Nederland 

In deze beleidsperiode worden geen investeringen gedaan voor huisvesting en administratie voor de 

stichting Zanethemba Nederland. De bestuursleden werken van huis uit met eigen hulpmiddelen en 

benodigdheden. Omdat steeds meer langs digitale weg wordt gecommuniceerd zullen we deze 

beleidsperiode niet investeren in drukwerk. Wel zullen we de mogelijkheid onderzoeken om via de sociale 

media meer bekendheid te geven aan het werk van de stichting. We zullen daarvoor extern expertise 

zoeken. Het streven is om kosteloos deze expertise in te zetten. 

 

 

3.5  Werven van fondsen 

De stichting verwerft fondsen door middel van giften, donaties, subsidies, schenkingen en alle andere wettig 

toegestane overdrachten.  De werving van de fondsen gebeurt op een effectieve en directe manier door en 

namens de bestuursleden tijdens contacten met relaties. Voor het werven van nieuwe donateurs zie de 

acties die zijn genoemd in paragraaf 3.3 . 

 

 

3.6  Beschikken over vermogen van de stichting 

Hieronder leest u de uitgangspunten van de stichting voor het besteden van het vermogen van de stichting. 

 

Besteding van specifieke giften 

Het besteden van de ontvangen gelden gebeurt conform de specificatie die de gever doet. Komen er meer 

gelden binnen dan nodig voor een bepaald project? Dan neemt het bestuur contact op met de donateur met 

de vraag of de gift voor een ander project mag worden ingezet. 

 

Besteding van niet-specifieke giften 

Het besteden van het vermogen (zonder specifieke bestemming) geschiedt in overleg met alle 

bestuursleden. Voorwaarde is dat de besteding past binnen het beleid van de stichting.  

 

Dekking van indirecte kosten 

Het streven van het bestuur is om de indirecte kosten te betalen uit de daarvoor specifiek ontvangen 

doelgiften. Zo worden de overgemaakte gelden voor de specifieke projecten niet belast met indirecte kosten. 

Uitgangspunt is dat de indirecte kosten op jaarbasis niet meer mogen bedragen dan 4% van de ontvangen 

donaties op jaarbasis. 

 

 

3.7  Vermogen van de stichting 

De stichting stelt zich ten doel de verkregen gelden zo snel als mogelijk toe te laten komen aan de genoemde 

projecten. De penningmeester stuurt per kwartaal een overzicht van de ontvangen doelgiften naar de 

directeur van de NGO ZCF.  Zij stuurt ons een rapportage over het afgelopen kwartaal en geeft aan waarvoor 

de door ons gedane giften in het volgende kwartaal zal worden besteed. Bij het overmaken van de giften 
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naar Zuid Afrika wordt ook gekeken naar het minimaliseren van de transactiekosten. Het bestuur streeft 

ernaar de gelden uiterlijk zes maanden na ontvangst te hebben overgemaakt. 

 

Voor het vermogen van de stichting worden twee bankrekeningnummers gebruikt. De stichting belegt geen 

ontvangen gelden en sluit ook geen langdurige spaarperiodes af met bankinstellingen of andere financiële 

instellingen. Omdat we op dit moment géén vrijwilligers actief hebben in de projecten wordt de voorziening 

voor het terughalen van vrijwilligers klein gehouden.  

 

3.8   Beheer vermogen van de stichting 

Het vermogen van de stichting is bescheiden en wordt beheerd door de stichting Zanethemba Nederland. 

De stichting heeft daarvoor een zakelijke betaalrekening én een zakelijke spaarrekening bij de ABN-AMRO 

Bank N.V.  

 

Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgemaakt. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord 

in de periode waarin ze ontvangen of uitgegeven zijn.  

 

De penningmeester beheert de bankrekening van de stichting. Hij doet per kwartaal verslag aan het bestuur 

en maakt de jaarrekening op vóór 1 april van het jaar volgende op het boekjaar. 

 

Vóór 1 april van het jaar volgend op het betreffende boekjaar ontvangt iedere donateur een opgave van de 

totaal som van zijn gedane donaties in dat boekjaar. Daarbij wordt hen de mogelijkheid geboden de 

jaarrekening op te vragen. De jaarrekening wordt gepubliceerd op de eigen website. 

 

 

3.9  Beheer indirecte kosten 

De indirecte kosten bestaan uit beheerkosten en wervingskosten. 

 

Beheerkosten 

De beheerkosten worden minimaal gehouden. Ze hebben alleen betrekking op uitgaven als 

bankadministratie, overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, verzendkosten, et cetera. 

 

Wervingskosten 

De wervingskosten worden ook zo beperkt mogelijk gehouden. In de beleidsperiode 2022-2026 zullen dat 

kosten zijn voor het beheren van een website. Daarnaast zullen er wellicht op basis van het genoemde 

onderzoek (paragraaf 3.3) kosten worden gemaakt voor het gebruik van sociale media.  

 

 

3.10  Onkostenvergoeding bestuur 

De bestuurders kunnen hun gemaakte vervoerkosten declareren tegen de wettelijk vastgestelde 

kilometervergoeding (belastingwetgeving). Bestuurders kunnen eveneens gemaakte onkosten declareren 

die voortvloeien uit hun bestuursfunctie (zoals porto kosten, papierkosten, et cetera). 
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4 FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE STICHTING 

Zanethemba Nederland is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder 

nummer 53319788 als Stichting Zanethemba Nederland, Raadhuisweg 145, 2811 KA  Reeuwijk. 

 

Per 10 augustus 2011 merkt de Belastingdienst onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) met fiscaalnummer 8508 36 608.  

 

Het bestuur bestaat vanaf 11 juni 2017 uit drie leden: 
- Voorzitter: de heer Ko de Nood 
- Secretaris: mevrouw Carolien van Netten 
- Penningmeester: de heer Ronald Hoevers 

 

Het post adres van de stichting is: Raadhuisweg 145, 2811 KA Reeuwijk. 

 

Betaalrekening: 

Het rekeningnummer van Stichting Zanethemba Nederland bij de ABN-AMRO Bank is: 44.33.13.075 .  

Bank Identifier Code (BIC) van de ABN AMRO Bank is: ABNANL2A 

International Bank Account Number (IBAN) voor ons bankrekeningnummer is: NL91ABNA0443313075. 

 

Spaarrekening: 

Het rekeningnummer van Stichting Zanethemba Nederland bij de ABN-AMRO Bank is: 44.52.03.730 .  

Bank Identifier Code (BIC) van de ABN AMRO Bank is: ABNANL2A. 

International Bank Account Number (IBAN) voor ons bankrekeningnummer is: NL14 ABNA 0445 2037 30. 
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