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VAN HET BESTUUR    

     

In 2021 heeft stichting Zanethemba Nederland 

(ZNL) dankzij uw donaties € 7.963,- kunnen 

overmaken naar onze partnerorganisatie 
Zanethemba Charity Foundation (ZCF) in Zuid-

Afrika.  

  

In dit verslag leest u wat ZCF heeft gedaan in 2021. 

Maar we beginnen hier kort met het verantwoorden 

van onze bestuursactiviteiten.   

 

Begin november ontvingen we van ZCF  

Een verontrustend bericht. Er was een groot 

financieel  tekort. Als dit niet opgelost werd zou de 

Haven eind 2021 haar deuren moeten sluiten. 

Dankzij de noodoproep van Zanethemba Nederland 

en het vinden van nieuwe donoren in Zuid Afrika is de 

financiële situatie voor de komende tijd stabiel. 

 

Het resultaat van de noodoproep was € 2.005,- aan 

extra donaties. De ontvangen donaties voor de 

projecten van ZCF zijn voor 100% aan ZCF 

overgemaakt (totaal in 2021 € 7.963).  

 

 

 

 

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. Deze onkosten betaalden we volledig uit 

de donaties die wij hier specifiek voor kregen.  

  

Het merendeel van giften ontvangen we van 

particulieren (89 %), daarnaast komt 7 % binnen 
uit bloemenworkshops die Nel Hoevers 

organiseert (www.bloemschikkenbijnel.nl ).   

Het resterende deel krijgen we van bedrijven, 
kerken en instellingen (4 %).   

 

We hebben drie bestuursvergaderingen 
gehouden in 2021. Hiervoor ontvangen de 

bestuursleden geen (onkosten)vergoeding.   

  

Meer details leest u in ons financieel jaarverslag  

2021 op onze website www.zanethemba.nl 

 

Voor ZNL ligt in 2022 het accent op het 

verbeteren van de communicatie over de 

projecten. We hopen dat we hierdoor meer 

donateurs kunnen aantrekken. Helpt u mee?    

 

 

 

In 2021 zijn er door ZCF 18 kinderen opgevangen. 

9 van deze kinderen zijn bij ZCF het nieuwe jaar 2022 
gestart. Sinds 2008 hebben 197 kinderen een tijdelijk 

thuis gehad in Zanethemba. 

Voor deze kinderen werd gezorgd door 6 fulltime 
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.   

 

Totaal 9 kinderen zijn in 2021 vertrokken uit 

de Safe Haven, geen van deze kinderen 

keerden terug naar hun ouders;  

• voor 3 kinderen werd een pleeggezin 
gevonden. 

• 3 kinderen zijn in een opvanghuis 

geplaatst.  

• 3 kinderen zijn geadopteerd.  

 

 

  
  

SAFE HAVEN      

De cijfers van 2021   



Achtergronden bij deze cijfers  

Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt: “It takes a village to raise a child”.   

In de Haven zien we dat dit zo waar is. Er zijn helpers nodig voor de zorg van de  

kinderen die onder hun verantwoordelijkheid zijn geplaatst. Caregivers voor de  

dagelijkse zorg, vrijwilligers die meehelpen als de kinderen een dagje uit gaan,  

donateurs voor luiers, groenten en financiële hulp.  
Dank God voor al deze mensen die willen helpen! 

 

 

Misschien kennen jullie het kleine 4-jarige meisje nog dat we noemden in het verslag  

van 2020. Zij lijdt aan Spina bifida. Zij was bij ZCF in zorg geplaatst, omdat ze  

verwaarloosd werd. Bij ZCF zijn ze direct een medisch traject voor haar gestart. Afgelopen jaar heeft ze 

veel onderzoeken gehad. En ze heeft nog een lange weg te gaan van onderzoeken en operaties. Maar met 

de hulp en begeleiding van fysiotherapeuten maakt ze grote sprongen vooruit. Ook komt ze aan en groeit. 

Deze kleine meid leert voor zichzelf op te komen en begin 2022 krijgt ze een speciale rolstoel. Wat zal dat 

haar wereld vergroten!  

 

 

Begin januari 2022 werd er een heel klein ‘bundeltje’ binnen gebracht bij 

de Haven. Het was een meisje van ongeveer 2 weken oud. Ze was 

achtergelaten in een open veld. Wonder boven wonder leefde ze nog en is 

ze gezond. De caregivers hebben haar een Xhosa naam gegeven. Deze 

naam betekent ‘Geschenk’. En dat is ze, een kostbaar geschenk! 

 

 

 

Naast de mooie situaties zijn er ook de verdrietige momenten.  

Zoals voor deze kleine knul die vanuit de Safe Haven in een kindertehuis werd  

geplaatst. Er zal goed voor hem worden gezorgd, maar het is niet makkelijk voor zo’n 

kleine jongen om te begrijpen wat er gebeurt. Weer over naar een voor hem 

onbekende omgeving. Als zijn broertje 3 jaar wordt, worden de broers gelukkig  

weer herenigd. 

 

 

 

 

 
2021 was financieel een moeilijk jaar voor ZCF. 

De economische situatie in Zuid Afrika was al slecht en is verder verslechterd door het COVID-19 virus. 
Dit virus heeft niet alleen grote impact op de gezondheid van velen, maar ook zware financiële gevolgen 

voor een brede laag van de bevolking en voor het bedrijfsleven. Het gevolg voor ZCF is dat diverse 
grotere sponsoren stopten met het regelmatig doneren aan ZCF. Het vinden van nieuwe sponsoren kost 

in de huidige situatie meer tijd. Het goede nieuws is dat er recent enkele nieuwe sponsoren in Zuid 

Afrika zijn gevonden. En ook in Nederland ontvingen we extra donaties. In Zuid-Afrika doneren veel 
mensen kleding, luiers en groenten, ook dat helpt enorm! 

De situatie van ZCF is voor de komende periode stabiel. Wel moeten we blijven zoeken naar nieuwe 

sponsoren.  

 

FINANCIËN       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 aftrekbaar 

voor de belasting.  

  

 Stichting    

Onze stichting heeft als doel  

 Zanethemba  hoop brengen in het leven  

Nederland                  van mensen in een  

Raadhuisweg 145  

uitzichtloze situatie. Dit  

  2811 KA Reeuwijk  doen we door vrijwilligers  

    

en hun projecten te  

  info@zanethemba.nl  

ondersteunen.  

www.zanethemba.nl  

Stichting Zanethemba Nederland in Reeuwijk ●    IBAN-

rekeningnummer NL91 ABNA 0443 3130 75 (BIC: ANBANL2A)  

 

DONEER     


