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VAN HET BESTUUR – NIEUWS UIT NEDERLAND   
 
Voorjaar 
Aan het begin van 2019 willen we jullie groeten 
met deze Franciscaanse zegenbede: 
 
Moge God ons zegenen 
Met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, 
Halve waarheden en oppervlakkige 
verhoudingen zodat we diep vanuit ons hart 
mogen leven. 
 
Moge God ons zegenen 
Met woede bij onrechtvaardigheid, 
onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen 
Zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, 
vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen 
Met tranen om te vergieten voor hen die lijden 
aan pijn, verwerping, honger en oorlog, 
Zodat we onze handen kunnen uitstrekken om 
hen te troosten en om hun pijn in vreugde te 
veranderen. 
 
En moge God ons zegenen 
met genoeg dwaasheid om te geloven dat we 
een verschil kunnen maken in de wereld, 
Zodat wij kunnen doen, waarvan anderen zeggen 
dat het niet gedaan kan worden. 
 
Uw giften in 2018 
In 2018 hebben we mede dankzij uw giften 8.710 
euro overgemaakt naar Zanethemba Charity 
Foundation. Dit is ca. 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.  
 
Meer details leest u in ons financieel  jaarverslag 
2018  op onze website www.zanethemba.nl 
 
Nieuws uit het bestuur 
Als bestuur kwamen we in 2018 twee maal bij 
elkaar. Op basis van nieuwe wetgeving hebben 
we verschillende maatregelen genomen om de 
privacy van onze donateurs en belangstellenden 
te waarborgen.  
  
Workshops bloemschikken voor 
Zanethemba 
Nel Hoevers organiseert elk seizoen workshops 
bloemschikken. De opbrengst van haar 
workshops gaat naar Zanethemba Charity 
Foundation. Over 2018 was dit een bedrag van 
ruim 900 euro! Bent u nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden? Neem een kijkje op: 
www.bloemschikkenbijnel.nl 

 

 

 

 

 
Bent u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen? 

 
Volg ‘Zanethemba Charity Foundation’ op Facebook. 
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Noden, dank- en gebedspunten 
Wilt u bidden voor ... 

 het opzetten van een crisis centrum voor 
zwangere vrouwen. 

 voor elk kind dat in de Haven woont of 
komt te wonen. Dat zij zich veilig en 
geliefd voelen. Dat zij emotioneel en 
lichamelijk aan een genezingsproces 
mogen beginnen. En dat ze in een veilige 
familie worden geplaatst als ze ons 
verlaten. 

 de maatschappelijk werksters die de 
dossiers van de kinderen uit de Haven 
behandelen. Dat zij ten alle tijden 
beslissingen maken die in het belang zijn 
voor de kinderen. 

 voor financiële middelen om een auto te 
kopen voor de Haven. 

 
We zijn God dankbaar... 

 voor de ontzettend trouwe 
medewerksters. Drie medewerksters 
werken al 10 jaar met ontzettend veel 
liefde en passie met de kinderen in de 
Haven! Wilt u bidden dat zij Gods kracht 
mogen ervaren op momenten dat dit 
werk veel van hen vraagt? 

 voor het netwerk van betrokken 
professionals, gepassioneerde sponsors 
en trouwe biddende mensen. 

 
NIEUWS VAN DE ZANETHEMBA SAFE HAVEN  
De ci j f er t je s van 2018  
Aantal kinderen in de Zanethemba Safe Haven: 
25 
Vanuit Zuid-Afrika ontvingen we de statistieken 
van het jaar 2018. Die cijfertjes zijn zo abstract. 
Ze doen in geen enkel opzicht recht aan de 
impact die Zijn liefde en zorg heeft als wij ons 
beschikbaar stellen voor God en delen met onze 
naasten in nood: 

 5 kinderen zijn herenigd met hun 
ouders; 

 4 kinderen zijn in pleegzorg geplaatst; 
 2 kinderen zijn geadopteerd; 
 4 kinderen zijn in een kindertehuis 

geplaatst en 
 10 kinderen verblijven aan het begin van 

2019 nog in de Zanethemba Safe Haven. 
 
Een verhaal achter één van deze 
cijfers 
Impact en verandering in levens 
Vorig jaar in januari werd er een uitgehongerd 6-
jarig meisje opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege verwaarlozing. Ze woog op dat 
moment maar 11 kg.  
In juni 2018 werd de Zanethemba Safe Haven 
over haar geïnformeerd en gevraagd om haar te 

helpen bij het eten, omdat ze al haar eten 
overgaf. 
De directrice (en maatschappelijk werkster) van 
de Zanethemba Charity Foundation in Zuid-
Afrika ging met een medewerkster van de Haven 
naar het ziekenhuis om haar te bezoeken. Ze 
waren enorm geschokt over de situatie waar het 
meisje in verkeerde. 
De maatschappelijk werkster verzocht het 
ziekenhuis om dit meisje aan hun zorg toe te 
vertrouwen omdat zij in de Haven meer één-op-
één aandacht kunnen geven dan de 
verpleegsters in het staatsziekenhuis. Ook in de 
hoop dat een andere kindvriendelijke omgeving 
met bomen, gras en andere kinderen een 
positief effect op haar zou hebben. Binnen een 
aantal weken was het meisje door de rechtbank 
in de zorg van de Zanethemba Safe Haven 
geplaatst. 
 
Haar situatie bij binnenkomst was zeer 
schrijnend. Zes jaar oud… en ze had moeite om 
te lopen, had enorm veel ondergewicht, kon niet 
praten, maakte met niemand oogcontact en had 
geen enkele interesse in speelgoed.  
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Aan het einde van elke maaltijd, zodra ze haar 
laatste hap door haar keel had, begon ze te 
kokhalzen en probeerde daarna haar braaksel 
nogmaals op te eten. Waarschijnlijk om de 
etenservaring nogmaals te beleven, omdat ze 
niet wist wanneer ze weer een maaltijd zou 
krijgen.  
 

  
Uitstapje naar Seaview Lion Park 
 
De medewerksters van de Haven hebben in de 
afgelopen 10 jaar heel wat meegemaakt maar 
konden het geluid van het knarsetanden van dit 
meisje maar moeilijk aanhoren. Kauwgom heeft 
hen wat geholpen om bij haar te blijven zitten 
aan tafel. 
 
Wanneer dit meisje eten zag, greep ze het, ook 
van andere kinderen.  

In bad stak ze haar hoofd onder water om het 
water te drinken. 
 
Aan het einde van 2018, zes maanden later, is 
het gedrag van dit meisje enorm veranderd. Ze 
geeft niet meer over, ze maakt oogcontact en 
het knarsetanden is ook gestopt. Ze is 7 kg 
aangekomen en kan moeiteloos lopen en zelfs 
rennen. Een ergotherapeut ziet haar 
tweewekelijks en leert de medewerksters welke 
oefeningen zij dagelijks met dit meisje kunnen 
doen. 
Wat een kostbaar meisje! Ze ontdekt haar 
omgeving en speelgoed en geeft de 
medewerksters van de Haven kusjes op hun 
wangen. Hoe waardevol! 
 
Er is nog een lange weg te gaan voor dit meisje. 
Maar wat een voorrecht om als netwerk om haar 
heen te staan en deel te zijn van dit proces! Als 
Zanethemba Nederland mogen wij ons, op 
afstand, verbonden voelen met de processen 
waar deze kinderen doorgaan. Door uw gebed, 
uw financiële ondersteuning en uw 
betrokkenheid kunnen kinderen binnen een 
huiselijke omgeving opgevangen worden. En 
daar Gods liefde ervaren door de zorg die ze 
ontvangen van de medewerksters. 

 
 

 
Plannen voor 2019 
Crisis Centrum voor zwangere vrouwen 
De plannen om in 2019 een crisis centrum voor 
zwangere vrouwen op te richten worden steeds 
concreter. Dit nieuwe project van de 
Zanethemba Charity Foundation zal zich, heel 
specifiek, richten op preventie.  
 
Zanethemba zal samenwerken met twee andere 
organisaties. Ze zullen samenwerken en 
expertise uitwisselen met een ander Crisis 
Centrum in een ander gebied. Zanethemba zal 
een ruimte huren bij een organisatie in de 
Northern Areas in Port Elizabeth. De 
medewerksters van het Centrum zullen jeugd op 
scholen voorlichten en informeren over het 
voorkomen van ongewenste zwangerschappen 
en HIV infectie.  

Jonge meisjes en vrouwen kunnen op het 
Centrum een gesprek aan gaan of een 
zwangerschapstest te doen.  
Eenmaal zwanger kunnen ze er informatie 
ontvangen over verschillende opties als een 
netwerk vormen en zelf jouw kind opvoeden, 
pleegzorg en adoptie. Er zal een groep opgericht 
worden om elkaar als zwangere vrouwen en 
jonge moeders te steunen. 
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Een babyluik om anoniem maar veilig een baby af te staan. 

Naast het Centrum zal een zogenaamd babyluik 
opgezet worden zodat wanhopige ouders hun 
kind anoniem op een veilige manier kunnen 
afstaan. Helaas is het de realiteit in Zuid-Afrika 
dat jonge baby’s achtergelaten worden in 
tuinen, in de berm en op de vuilnis. Een aantal 
baby’s worden net op tijd gevonden, maar 
helaas overlijden er ook baby’s op deze manier. 

 
 

  
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.  
 
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. 
 

 

 
 
 

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. 

 
Stichting Zanethemba Nederland in Reeuwijk  

● IBAN-rekeningnummer NL91 ABNA 0443 3130 75 (BIC: ANBANL2A)  
 
 

DONEER   


