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VAN HET BESTUUR

Stichting Zanethemba Nederland heeft als doel:
kinderen en jongvolwassenen een menswaardig
bestaan te geven in Port Elizabeth, Zuid Afrika.
Dankzij uw giften zijn er twee Safe Havens in stand
gehouden door onze partnerorganisatie Zanethemba
Charity Foundation (ZCF).

Voor de overige kosten teren we in op het Eigen
Vermogen van de Stichting.
Meer details leest u in ons financieel jaarverslag
2017 op onze website www.zanethemba.nl

Als bestuur kwamen we in 2017 drie maal bij
elkaar. Dit jaar is Catherine van Rensburg (de
project verantwoordelijke van Zanethemba
Charity Foundation) op bezoek geweest. We
hebben met haar diverse vergelijkbare projecten
in Nederland bezocht. Daarnaast heeft ze
De ontvangen donaties voor de projecten zijn volledig presentaties gegeven van het werk in België en
aan de projecten besteed. In totaal 12.071 euro.
Nederland.
In juni hebben we afscheid genomen van Tanja
De bestuurskosten bedragen 2,3 % van de totale
van Belzen, zij heeft de afgelopen 2 jaar de
inkomsten. Hiermee konden we ook dit jaar ruim
communicatie vanuit het bestuur verzorgd. Tanja
onder het maximale percentage van 4,0 % blijven.
biedt nu, via Operatie Mobilisatie, hulp aan
Deze bestuurskosten betaalden we deels (36 %) met
mensen in de krottenwijken van Pnhom Penh de
de donaties die wij specifiek hiervoor kregen.
hoofdstad van Cambodja.
In dit verslag leest u wat dit concreet betekende voor
deze 2 projecten.
Allereerst verantwoorden wij de bestuursactiviteiten
van Stichting Zanethemba Nederland.

SAFE HAVEN
Uitbreiding in 2017
In de stad Port Elizabeth zijn om financiële
redenen twee opvanghuizen voor kinderen
gesloten. Dat legt extra druk bij de overblijvende
organisaties, waaronder de Safe Havens van ZCF.
De uitbreiding naar een tweede Haven in hetzelfde
huis eind 2016 kwam op het juiste moment.
In maart is één Zuid Afrikaans bedrijf gestopt met
het ondersteunen van onze partnerorganisatie
ZCF. Vanwege de economische situatie in Zuid
Afrika liepen in de eerste maanden ook de andere
giften terug. In de laatste maanden van 2017 is
deze terugval voor een groot deel opgevangen
door nieuwe gevers, waaronder een aantal nieuwe
bedrijven.
Het afgelopen jaar is er zorg gedragen voor 34
kinderen. Eind 2017 woonden 11 van de 34
kinderen nog in de Safe Havens.

23 kinderen zijn in 2017 vertrokken uit de Safe
Havens:
 3 kinderen keerden terug naar hun
ouders;
 Voor 9 kinderen werd een pleeggezin
gevonden onder familie leden;
 2 kinderen werden geplaatst in een
pleeggezin zonder familierelaties en
 3 Kinderen zijn in een opvanghuis
geplaatst.
 Tenslotte zijn in 2017 totaal 6 kinderen
geadopteerd. Het grootste aantal
adopties sinds de oprichting.
Daarnaast heeft de zorg in de Safe Havens zinvol
werk en een inkomen gegeven aan 9
medewerkers.
In de Safe-Haven werken 5 fulltime werknemers
en 1 parttime werknemer. Deze parttime

medewerkster is belast met de algehele leiding van de
teams. Door de groei naar twee huizen heeft ook een
medewerkster die vanaf het eerste uur betrokken is
de leiding gekregen over de dagelijks gang van zaken
in de twee huizen.

De vaste groep van medewerkesters wordt
ondersteund door 3 gesubsidieerde krachten.
Deze 3 krachten hebben een mentale of
lichamelijke beperking. In 2018 wordt
geëvalueerd of dit experiment wordt
gecontinueerd.

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.
Onze stichting
Stichting Zanethemba
Nederland

Raadhuisweg 145

2811 KA Reeuwijk
info@zanethemba.nl
www.zanethemba.nl

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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