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VAN HET BESTUUR
In het jaar 2020 heeft stichting Zanethemba
Nederland (ZNL) dankzij uw giften € 9.259
kunnen overmaken naar onze partnerorganisatie
Zanethemba Charity Foundation (ZCF) in ZuidAfrika.

De onkosten van Zanethemba Nederland
bedragen ca. 3 % van de totale inkomsten.
Hiermee konden we ook dit jaar onder het
afgesproken maximale percentage van 4,0 %
blijven.

In dit verslag leest u wat er door ZCF is gedaan in
2020. Maar eerst willen we onze
bestuursactiviteiten verantwoorden.

Deze onkosten betaalden we volledig uit de
donaties die wij hier specifiek voor kregen.

In september 2020 hebben wij een speciale actie
gehouden om het mede mogelijk te maken dat
Skwayi (één van de caregivers van de Safe
Haven) zorgverlof kon krijgen om haar man te
verzorgen tijdens zijn levensbedreigende ziekte.
Deze voorzieningen zijn in Zuid-Afrika niet
gebruikelijk (geen werk geen inkomen). Velen
van jullie hebben het zorgverlof mogelijk
gemaakt. Dank daarvoor. Voor deze actie
ontvingen wij € 1.700 aan giften. Als bestuur van
ZNL hebben wij € 600 uit onze
bestemmingsreserve beschikbaar gesteld voor
dit doel, waardoor totaal € 2.300 overgemaakt
werd.
De ontvangen donaties (totaal € 9.259) voor de
projecten van ZCF zijn voor 100% aan ZCF
overgemaakt

Het merendeel van giften ontvangen we van
particulieren (83 %), daarnaast komt 10 %
binnen uit bloemenworkshops die Nel Hoevers
organiseert (www.bloemschikkenbijnel.nl ).
Het resterende deel krijgen we van kerken en
instelling (7 %).
We hebben twee bestuursvergaderingen
gehouden in 2020. Hiervoor ontvangen de
bestuursleden geen (onkosten)vergoeding.
Meer details leest u in ons financieel jaarverslag
2020 op onze website www.zanethemba.nl
Voor 2021 ligt het accent op het verbeteren van
de communicatie over de projecten. We hopen
dat we hierdoor meer donateurs kunnen
aantrekken. Helpt u mee?

SAFE HAVEN
De cijfertjes van 2020

19 kinderen zijn opgevangen geweest in 2020.
Eind 2020 verbleven er nog 12 van deze 19
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.
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Zeven kinderen zijn in 2020 vertrokken uit de
Safe Havens:
 1 kind keerden terug naar hun ouders;
 Voor 6 kinderen werd een pleeggezin
gevonden;
 0 Kinderen zijn in een opvanghuis
geplaatst.



Tenslotte zijn er in 2020 geen kinderen
geadopteerd.

Het totaal aantal kinderen dat sinds 2008 een
tijdelijk huis heeft gehad in de Haven: 179

Achtergronden bij deze cijfers
Door COVID-19 was het afgelopen jaar anders
dan anders. De Safe Haven is 1 ½ maand in
lockdown geweest. Deze 1½ maand hebben
caregivers hun familie en gezin achtergelaten om
voor de kinderen in de Haven te zorgen. Nu
werken ze week op week af om de kans op
besmetting zo klein mogelijk te houden.
Maar door het virus missen ze wel de studenten
en alle vrijwilligers.
Op dit moment is het huis vol met kleine
kinderen, elke met hun eigen verleden. Maar het
is mooi om te zien hoe ze groeien en
ontwikkelen onder zorg van Zanethemba Charity
Foundation.
Van bijna niks wegen als ze binnen komen en nu
uit hun kleren groeien.
Van heel verlegen en teruggetrokken uitgroeien
tot het middelpunt van de aandacht!
Van bang zijn, misbruikt en “weggedaan” tot
weten en voelen dat ze geliefd zijn en dat ze
mogen zijn wie ze zijn!
1 van de kinderen werd gevonden door agenten.
Hij verbleef al 2 nachten in de bosjes. Hij was

vies, zijn lichaam vol wonden en hij had honger.
Zijn moeder werkte als prostituee zodat ze
alcohol kon kopen.
Met liefdevolle zorg van artsen, fysio en de
caregivers bloeide de kleine jongen op. Zijn huid
is genezen en hij heeft de prachtigste glimlach!
Hij woont nu in een pleeggezin waar hij liefdevol
mag opgroeien.
De realiteit wat deze kinderen mee hebben
gemaakt is soms te moeilijk om te verwoorden.
Zo is er afgelopen periode een kleine meisje
geplaatst in de Safe Haven. Ze is bijna 4 jaar oud
maar weegt 7,7 kg!
Ze heeft spina bifida, wat betekend dat ze vanaf
haar middel is verlamd. En ze heeft een
chronische ziekte wat alles nog moeilijker maakt.
Haar benen hebben littekens, alsof ze zijn
verbrand. Haar moeder is overleden en haar
vader is niet instaat of wil niet voor haar zorgen.
Maar ze is erg dapper en kletst er op los als ze
daar de energie voor heeft. En dankbaar zijn we,
voor het medische team dat voor haar zorgt
zodat ze nu de beste behandeling krijgt!

FINANCIËN
Door de lockdown heeft Zanethemaba Charity Foundation een aantal sponsoren verloren. Maar
gelukkig kwamen er ook weer nieuwe bij.
Er werd ook heel veel gedoneerd in kleding en groente door particulieren.
Maar als de financiële situatie niet wijzigt zal dit gevolgen hebben voor de Haven. Ze zullen dan terug
moeten naar de zorg voor max 6 kinderen. Wat betekend dat ook het personeel in zal moeten
krimpen.
Inkrimpen naar 6 kinderen betekend ook dat er zoveel andere kinderen zijn die niet de zorg krijgen
die ze wel zouden moeten krijgen!
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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.

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)

