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Datum:  26 januari 2022 
Onderwerp: Update noodoproep Zanethemba Charity Foundation (ZCF) 
 
Beste lezer, 
 
Naar aanleiding van onze noodoproep in november 2021 willen wij u op deze manier graag op de 
hoogte stellen over hoe de situatie op dit moment is in Zuid Afrika.  
Deze maand mochten we gelukkig weer positieve berichten ontvangen van Catherine van Rensburg 
(eindeverantwoordelijke van de Save Haven van ZCF).  
 
Eerder vertelde we al dat er gemiddeld maandelijks 65.000 ZAR (= ca. € 3.650) nodig is om de Safe 
Haven volledig te laten functioneren. 
Begin november 2021 was het structurele tekort: ca. 40.000 ZAR (= ca. € 2.250) 
De noodoproep heeft in Zuid-Afrika zelf extra donateurs “opgeleverd” voor een totaal bedrag van 
20.000 ZAR per maand. Dit betekent dat het maandelijks verwacht tekort nu 20.000 ZAR is.  
 
Ook in Nederland heeft de noodoproep gezorgd voor extra donateurs. 
Zo zijn er mensen die éénmalig of maandelijks willen bijdragen: 

 Aan éénmalige bijdragen heeft ZNL totaal € 1.785 (= ca. 31.700 ZAR) aan donaties 
ontvangen. Hiermee is het huidige verwachte tekort van 20.000 ZAR aan inkomsten voor 
de Safe Haven voor ruim 1,5 maand gedekt. Dat geeft Zanethemba Charity Foundation (ZCF 
SA) de ruimte om verder te zoeken naar structurele oplossingen;  

 Daarnaast ontving ZNL toezeggingen voor een extra maandelijkse bijdrage gedurende de 
komende tijd van totaal € 160 per maand (=ca. 2850 ZAR) per maand. Met deze extra 
maandelijkse bijdrage kan ZNL haar maandelijkse bijdrage aan het werk in de Safe Haven 
verhogen van ca. € 405 naar € 565 (=ca. 10.000 ZAR) per maand;  

 Dit betekent dat het maandelijkse verwacht tekort verder vermindert van 20.000 ZAR naar 
ca. 10.000 ZAR (= ca. € 563) per maand. Dit houdt in dat het structurele tekort van begin 
november 2021 op dit moment met 75 % is verminderd. 

 
Wij zijn heel blij met de vele reacties. Het geeft ons moed om zowel in Nederland als in Zuid-Afrika 
te blijven zoeken naar oplossingen voor de langere termijn.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze update nog financieel willen helpen? 
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 en Carolien van Netten 


