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Noodoproep Zanethemba Charity Foundation (ZCF)

Beste lezer,
U ontvangt deze brief omdat u op dit moment of in het verleden nauw betrokken bent geweest bij
onze stichting en de projecten van de Zanethemba Charity Foundation (ZCF) in Zuid-Afrika of u
heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan de workshops Bloemschikken van Nel Hoevers. De opbrengst
van de workshops worden geschonken aan ZCF.
Begin november kregen wij de volgende noodoproep van Catherine van Rensburg
(eindeverantwoordelijke van de Save Haven van ZCF) uit Zuid-Afrika:
“Lieve vrienden en familie.
Zoals de meesten van jullie weten heb ik de afgelopen 7 jaar Zanethemba Charity Foundation
gerund. De Haven zelf draait al sinds 2008 en we hebben 185 mishandelde, verlaten en
verwaarloosde kinderen van 0 tot 6 jaar geholpen.
Helaas komen we R40.000 per maand tekort om onze deuren open te houden. We hebben nu
nog 2 maanden voordat we definitief onze deuren moeten sluiten.”
Hoe kon het zover komen?
De economische situatie in Zuid Afrika was al slecht en is verder verslechterd door de impact van
het COVID-19 virus. Naast de impact op de gezondheid heeft dit virus voor een brede laag van de
bevolking en voor bedrijven ook financieel een zware impact. Diverse grotere sponsoren zijn als
gevolg daarvan gestopt met het regelmatig ondersteunen van de Zanethemba Charity Foundation
(ZCF). Vanwege deze situatie vergt het vinden van nieuwe sponsors een langere doorlooptijd.
De all-inn kosten voor deze zorg zijn ongeveer R65.000 per maand (ca. 3.650 euro per maand).
Hierin komt ZCF door bovengenoemde omstandigheden helaas totaal R40.000 per maand (ca.
2.250 euro per maand) tekort om de deuren open te houden. Door recente giften en toezeggingen
en de eigen reserves heeft de ZCF ruimte om dit tekort voor de komende 3 - 4 maanden te dekken.
Daarna zullen de deuren van de Zanethemba Safe Haven moeten sluiten of de Safe Haven moet in
sterk afgeslankt vorm verder gaan.
Zanethemba Safe Haven onmisbaar!
De Zanethemba Safe Haven is één van de 4 Havens in Port Elizabeth (PE). De Safe Haven draait
voortdurend op volle capaciteit en ontvangt wekelijks telefoontjes voor beschikbaarheid voor
kleintjes en is de enige Baby Haven in PE die kinderen opvangt in de leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar. Alle
Baby Havens in PE zijn vol en ze verlenen een vitale dienst aan de Oostkaap. Door de economische
gevolgen van het COVID-19 virus dreigen zeer kwetsbare kinderen extra getroffen te worden.
Wat kunt u doen?
Catherine is hard opzoek naar sponsoren in Zuid-Afrika die maandelijks een vast bedrag willen
doneren. Om haar meer tijd te geven deze te vinden hebben wij ook uw hulp nodig.
Wilt u nadenken wat u kunt betekenen voor de Zanethemba Safe Haven van ZCF?
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Wij zetten graag de verschillende mogelijkheden op een rij:
1. een éénmalige donatie geven;
2. een periodieke (bijv. maandelijkse) donatie voor een beperkt aantal maanden;
3. uw huidige periodieke bijdrage verhogen;
4. een periodieke (bijv. maandelijkse) donatie voor een langere periode;
5. een periodieke donatie voor minimaal 5 jaar, waarbij de gift wordt vastgelegd voor de
Belastingdienst. [Toelichting: Deze vastlegging heet 'Overeenkomst Periodieke giften,
tussen gever en ontvanger'. Daarbij legt u dan voor (minimaal) 5 jaar vast dat u een
bepaald bedrag per jaar schenkt aan Stichting Zanethemba Nederland. Op deze gift
geldt geen minimale drempel van 1% en ook geen maximum van 10%. Wat dus een
belastingvoordeel oplevert. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de
belastingdienst 'Een periodieke gift laten vastleggen'].
Een éénmalige donatie (optie 1) of een donatie voor een beperkt aantal maanden (optie 2) geeft
ons de gelegenheid om hier en in Zuid-Afrika te zoeken naar nieuwe sponsoren. Wilt u de
Zanethemba Charity Foundation voor een langere periode ondersteunen, dan spreken de opties 3,
4 of 5 u mogelijk aan. Wij horen graag van u.
Help alsjeblieft Zanethemba Charity Foundation in Zuid-Afrika te redden. Niet voor ons, maar voor
de kinderen onder hun zorg en voor de caregivers die vaak al sinds het begin zo trouw gediend
hebben.
Wilt u ons financieel helpen? Zou u ons dan, voor het overzicht, willen mailen
(info@zanethemba.nl) voor welk bedrag, met welke frequentie en voor welke periode deze
toezegging minimaal geldt?
Uw donatie wordt voor 100% overgemaakt aan Zanethemba Charity Foundation in Zuid-Afrika.
Alle hulp is welkom!
U kunt uw bijdragen overmaken op:
NL91 ABNA 0443 3130 75
t.n.v. Stichting Zanethemba Nederland,
Met vermelding van: Noodoproep ZCF
Alvast dank, zeker namens alle kinderen en caregivers,
Bestuur Zanethemba Nederland
Ko de Nood
Ronald Hoevers
Carolien van Netten
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