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Voorwoord 
Met dit document biedt het bestuur van de Stichting Zweli Nederland u haar jaarverslag 
aan over 2018. 
 
Als stichting van ‘goede doelen’ is het van groot belang dat een goed contact wordt 
onderhouden met alle schenkers en donateurs, vrienden en vrijwilligers. Zij zullen op de 
hoogte gehouden worden door de informatie die op de website verschijnt en door op 
naam gestelde mailberichten en het publiceren van nieuwsbrieven en jaarverslag. 
 
Het bestuur is blij te kunnen vaststellen dat ook over het jaar 2018 het CBF-keurmerk 
(een kwaliteitsoordeel door een onafhankelijke organisatie voor goede doelen 
organisaties) en de ANBI-status zijn behouden. Daar waar het gaat om inkomsten die 
door schenkers en donateurs zijn verkregen, past externe toetsing van het beleid. 
 
Ten slotte moet worden opgemerkt dat de beleidskeuze ons primair in te zetten voor 
ontwikkelingssamenwerking die is gericht op een structurele ontwikkeling en waarbij 
de mensen ter plekke de dragers zijn van dat proces, betekent dat resultaten moeilijk 
zijn te meten of pas over een langere periode zichtbaar worden. 
 
Erg belangrijk om te melden is: 
- Dat wij allen, Bestuur en Werkgroep op eigen kosten reizen. 
- Dat alle giften voor 100% naar het project gaan. 
 

Naar al diegenen die ons hebben ondersteund, gaat onze hartelijke dank! 
 

Het waren de kinderen waarvoor we het deden! 
 

 
 PIJLERS VAN HET BELEID 
 
 ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING 
 Voor nu voor de toekomst voor onderweg 
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1. Algemeen beleid 
NAAMSWIJZIGING: Om te beginnen delen wij u mede dat wij afgelopen jaar de keuze 
gemaakt hebben onze naam te veranderen van Stichting Thembalethu Nederland in 
Stiching Zweli Nederland. Reden hiervoor is het feit dat er meerdere projecten onder de 
naam Stichting Thembalethu zijn. Dit werkte verwarrend, vandaar dat wij gekozen 
hebben voor een nieuwe naam: Stiching Zweli Nederland.  Zweli verwijst naar de naam 
van een jongen die ernstig ziek was en door onze mensen in Z.A. opgevangen is. Hij 
kreeg medicijnen en voldoende goede voeding. En hij gaat  nu een gezonde en 
veelbelovende toekomst tegemoet. Hij staat symbool waar wij als Stichting Zweli voor 
staan. 
Voor het kalenderjaar 2018 geldt dat het algemeen beleid geen veranderingen heeft 
ondergaan ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat betekent dat het hoofddoel was: het 
ondersteunen  van  de  ontwikkelingsorganisatie  een doel dat concreet wordt in de 
onderstaande keuzes: 
 

A. Ontwikkelingssamenwerking versus noodhulp; 
B. Focus op specifieke gebieden versus versnippering van beleid; en 
C. Niet Nederland maar Zuid Afrika bepaalt uiteindelijk waaraan behoefte is. 

 
Omdat  in  voorafgaande  jaren  deze  beleidsvoering  uitvoerig  is  toegelicht,  wordt  
hier volstaan met een korte samenvatting daarvan: 
 
Ad-a: 
Noodhulp kan in onze optiek niet als een zelfstandig doel functioneren, maar wel als 
aanvulling op ontwikkelingssamenwerking die structureel van opzet is: 
 
‘het is uiteindelijk beter om mensen te leren vissen, dan om ze alleen vis te geven’ 

 

 
Ad-b: 
De gekozen focus betreft de gebieden Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning, vanuit 
het 
motief om iets te doen voor respectievelijk ‘nu’ , voor de ‘toekomst’ en voor ‘onderweg’. 
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Ad-c: 
De mensen ter plekke met hun cultuur zien als de primaire dragers van het proces van 
verandering, is een voorwaarde voor de transitie van afhankelijkheid naar het 
uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. 
 

1.1 Consolidatie van beleid 
Deze beleidslijn die in 2014 is vastgesteld, is ook dit jaar gecontinueerd. Het betekent: 
 

A. Focus op projecten waarvoor wij vanuit Nederland verplichtingen zijn 
aangegaan, deze zo goed als mogelijk afronden of continueren en vooralsnog 
geen nieuwe projecten initiëren; 

B. Een meer zakelijke aanpak per project. 
 
Deze ‘aangescherpte’ aanpak is uitvoerig besproken en gecommuniceerd met het 
management van Stichting Zweli Z.A.  Ondanks de verschillen in cultuur en opvattingen 
tussen Zuid Afrika en Nederland, realiseert het management van Stichting Zweli Z.A.   
zich  dat  ook  de  bestuursleden  van  Stichting Zweli Nederland  moeten voldoen  aan  
een minimum van afspraken en procedures  die bij hen gelden. Dat die anders zijn dan 
die in Zuid Afrika gelden en/of dat er sprake is van enige ‘discongruentie’, is een 
gegeven en hoe daarmee om te gaan moet iedere keer in de concrete situatie worden 
bekeken. 
 

1.2 Hoofdactiviteiten in 2018 
De activiteiten die in 2018 zijn ondernomen kunnen in vier verschillende groepen 
worden ingedeeld: 
 

• Noodhulp;  
• Kidsclubs: 
• Werkbezoeken; 
• Lopende zaken in het kader van ‘consolidatie’ van beleid; 

 

1.3 Werkbezoeken 
In het kalenderjaar 2018 zijn vier werkbezoeken gebracht aan Zuid Afrika. In de bijlage 
vindt u de nieuwsbrief met een verslag hiervan. 
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1.4 Oud een nieuw bestuur 
In het kalenderjaar 2018 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De 
inhoud van die vergaderingen is, kort samengevat, opgenomen in dit jaarverslag. 
 
In 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
 
Voorzitter:  Simon de Ruiter 
Vicevoorzitter: Gerard Janssen 
Penningmeester: Harry Kalis 
Eerste secretaris: Frieda Janssen 
Tweede secretaris: Anita van Zuijdam 
Bestuurslid:  Marleen Lintel 
Bestuurslid:  Rina Brugmans 
Bestuurslid:  Stef Smit 
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2. Pijlers van beleid 
Met het begrip ‘pijlers van beleid’ wordt op concrete wijze aangegeven wat wordt 
bedoeld met   de   beleidskeuze   die   is   gemaakt,   d.w.z.   focus   op   bepaalde   
gebieden   versus versnippering van beleid. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
Onderdak voor heden, Onderwijs voor morgen en Ondersteuning voor onderweg. 
 

Dit alles om een wees kind te laten zijn! 
 

 
 

Onderdak: 
In 2018 hebben we geen bouwprojecten gehad, maar hebben we gekozen om bij 
bestaande gebouwen waterputten te laten aanleggen.  
 
Onderwijs: 
We hebben meer dan 200 uniformen kunnen kopen en daardoor weer een groot aantal 
kinderen naar school kunnen laten gaan. Op weg naar een betere toekomst.  
 
Ondersteuning: 
Ook hebben we groente-projecten op kunnen zetten op de plaats waar we noodhulp 
bieden voor de vluchtelingen uit Mozambique. Dit hebben we kunnen realiseren door 
uw donaties. Daarbij hebben we bij 2 kidsclubs een waterput laten aanleggen. 
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3. Evaluatie ontwikkelingsplan 2017-2019 
Het Ontwikkelingsplan zoals dat in het jaarverslag 2017 was vastgelegd, betrof de 
volgende componenten en bedragen: 
 
A. Onderdak  2017 2018 2019 

1. Bouw huis  8.000   

2. Exploitatie kidsclubs  18.000 8.000  

3. Garantstelling ondersteuning Kidsclub 10.900   

 
  

  

   

B. Onderwijs     

Opleiding/studiebeurzen  4.000 3.000  

Uniformen    

 
  

  

   

C. Ondersteuning     

Personeelskosten  8.550  

Noodhulp voeding 20.000 22.500  

Transportkosten  5.000  

Kinderopvang  4.200  

Medische hulp  1.500  

      
 20.000 41.750  

    

  2017 2018 2019 

Totaal 60.900 52.750  
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4. Financiën 
 

4.1 Inkomsten 
In 2017 werd aan donaties ontvangen: 
Diverse giften € 50.097,33 
Giften voor Uniformen € 10.285,23 
Aanleg waterput € 5.000,00 
Rente € 40,79 
Totale inkomsten € 65.423,35 
  

4.2 Bestedingen aan doeleinden 
Bouwprojecten 
In 2018 is geen huis gebouwd, wel is er een waterput geslagen t.b.v. irrigatie kosten      
€ 8.759,45. 
Het Bierenshuis is voorzien van inventaris kosten € 7.594,56 
 
Uniformen 
In 2018 zijn uniformen voor schoolkinderen aangeschaft voor een bedrag van € 
10.488,65 
Ondersteuning  
De Kidsclub werd ondersteunt met een bedrag van € 1100,00 inclusief het educatief 
centrum.  
Door o.a. de grote droogte in 2018 was noodhulp t.b.v. voedsel van essentieel belang. 
Hier aan  is een bedrag van € 24.440,99 besteed. 
Maandelijks werd er een bedrag van gemiddeld 30.000 rand overgemaakt t,b,v, de 
volgende projecten: 
Personeelskosten                                   
Telefoonkosten                                                    
Brandstof   voor de auto                                                    
Kinderopvang                                                            
Naschoolse opvang Djeppes Reef                                     
Ondersteuning verplegend personeel  
Dit was voor 2018 € 22.087,15 
 
Personeelskosten voor buitenschoolse opvang Blok A waren in 2018 € 2780,07 
 
Uitvoering  
De kosten van beheer en administratie bedroegen € 2751,10 
De werkbezoeken welke zijn uit eigen liquide middelen betaald en kwamen niet ten 
lasten van de stichting. 
De projecten, die in 2017 zijn opgestart, hadden in 2018 extra ondersteuning nodig, 
omdat het realiseren van de waterput lang op zich lied wachten en het nog niet mogelijk 
was om in 2018 zelf voedsel te verbouwen.  
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen in 2018 was op: 
1 januari  € 31.0931,30 
31 december  € 16.512,68 
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4.3 Begroting 2019 
    
Baten:  
• Grote  donoren € 20.000,00  
• Kleine  donoren € 8.000,00  
• Evenementen € 5.000,00  
• Persoonlijke donaties € 1.000,00  

  € 34.000,00  
 
Lasten:  
• Werkzaamheden Hannes Pieters € 18.000,00  
• Kinderopvang Blok A € 6.000,00  
• Administratiekosten € 1.000,00  
• Aanleg waterput € 5.000,00  
• Kleding € 1.250,00  
• Onvoorzien € 1.750,00  
• Persoonlijke donaties € 1.000,00  

  € 34.000,00  
  
Er volgen nog gesprekken met mogelijk sponsors. 
Hierdoor kunnen mogelijk nog nieuwe projecten opgestart worden. 

Met dank aan al onze sponsoren! 
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5. Statutaire gegevens 
 
Rechtsvorm   : Stichting 
Statutaire naam  : Stichting Zweli Nederland 
Statutair zetel  : Veghel 
Adres    : Molenbeemden 92, 5461 BE Veghel 
Correspondentieadres : Molenbeemden 92, 5461 BE Veghel 
Telefoonnummer  : 0413-344446 
Domeinnaam   : www.zwelifoundation.nl 
E-mailadres   : info@zwelifoundation.nl  
Kamer van Koophandel :  Dossiernummer:  1716973 
Eerste inschrijving  : 01-10-2004 
Statutaire doelstelling : 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van Stichting Zweli Foundation in 
Zuid Afrika, met name op het gebied van Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. 
 

 
  

http://www.zwelifoundation.nl/
mailto:info@zwelifoundation.nl
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Bijlage 1: Nieuwsbrieven 
Nieuwsbrief juni 2018: 
 

 
Het is alweer een half jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief verschenen is, er is hard 
gewerkt in de tussentijd. Zowel door het bestuur in Nederland, het nieuwe bestuur in 
Zuid Afrika, Gerard, Hannes en alle careworkers. Verschillende bezoekers uit Nederland 
zijn komen kijken en meebeleven door een of meerdere dagen met Hannes, Gerard en 
Frieda mee op pad te gaan. Ook was Marleen Lintel voor een half jaar in Zuid Afrika 
aanwezig om, op vrijwillige basis, mee te helpen. 
BESTUUR 
Het plan is om voorlopig geen nieuwe projecten te starten of uit te breiden maar om te 
zorgen voor stabiliteit en verbetering van de huidige projecten. 
Sponsor 
We merken dat een goed contact met de sponsoren van levensbelang is, niet alleen 
ontvangen maar de sponsoren goed op de hoogte houden van de gang van zaken en 
luisteren naar wat ze willen weten. 
Nieuwe folder 
Door het bestuur in Zuid Afrika is een nieuwe folder gemaakt voor de Afrikaanse 
“markt” zodat we ons ook/meer kunnen richten op sponsoring vanuit Zuid Afrika, zowel 
een uitgebreide folder met doelstellingen en uitgebreide beschrijving van de projecten 
voor serieuze sponsorkandidaten als een gevouwen blad met een samenvatting hiervan 
om royaal uit te kunnen delen op voorlichtings bijeenkomsten en symposia. We zijn 
tevreden met het resultaat. Bekijk de nieuwe folder zelf, klik hier! 
Rotary 
We hadden al contact met een afdeling van de Rotary in Nederland, dat zijn inmiddels 2 
verschillende Nederlandse afdelingen en een Zuid Afrikaanse Rotary afdeling uit 
Nelspruit. De samenwerking tussen de verschillende internationale afdelingen kan 
mooie resultaten opleveren aangezien er speciale regelingen bestaan voor 
internationaal samenwerken en het enthousiasme van de Rotarians 
NOODHULP 
Wat betreft de noodhulp in de verschillende dorpen rondom Naas, Block A en Block B, 
die blijft nog steeds hard nodig. Het leven in Zuid Afrika wordt steeds duurder, nu is de 
BTW omhoog gegaan waardoor de producten duurder en dus onze uitgaven hoger zijn 
geworden. 
De careworkers gaan elke dag op pad in de dorpen om mensen te vinden die medische 
of financiële hulp nodig hebben. De afstanden zijn vaak zo groot dat mensen die niet 
mobiel zijn door ernstige ziekte of ouderdom geen mogelijkheid zien, zelfs als ze 
financiële middelen zouden hebben, om in de kliniek of het ziekenhuis te komen. 
Gelukkig is Hannes met zijn auto dan beschikbaar. Marleen kon hier met haar auto ook 
een bijdrage leveren. Verder wordt milliepap, medicijnen, wondverzorging, voorlichting 
en aandacht gebracht. 
Orlando: Nog steeds gaan we elke vrijdagochtend hier eten uitdelen, milliemeel, 
kippennekjes, appels, aardappels en/of uien. Soms hebben we wat extra’s door 
bezoekers meegenomen zoals schriftjes, lollies, kleding, zeep en shampoo. Het is 
moeilijk het zo te verdelen dat iedereen evenveel krijgt aangezien iedereen probeert 
meerdere keren aan de beurt te komen, chaos dan! Het lijkt alsof de regering steeds 
strenger wordt, het schijnt dat het verboden is om een soort van schooltje op te richten 

http://www.thembalethu.nl/wp-content/uploads/2018/06/Stichting-Thembalethu-New-Hope-Zuid-Afrika-Flyer.pdf
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om kinderen en volwassenen les te geven in bijv. Engelse taal. Hier moet nog het e.e.a. 
voor uitgezocht worden. Er is recent een voorlichtingsbijeenkomst geweest door de 
careworker, verpleegkundige uit de kliniek en Hannes, waarin gesproken werd over TB 
(Tuberculose), voorkomen en genezen. Mensen die recent uit Mozambique waren 
gekomen konden zich laten testen en bij positief resultaat meteen medicijnen krijgen. 
Dit gebeurde voordat het eten verdeeld werd zodat we zoveel mogelijk mensen konden 
bereiken. Het was een geslaagde dag. 
Mozambique: Elke maand gaat Hannes met 1 careworker naar Resano Garcia met een 
auto vol milliemeel, appels medicijnen en testkits voor HIV. Daar wordt het in kleinere 
porties verdeeld en gaan ze de bergen in om de, reeds door de Mozambikaanse 
careworkers bezochte mensen, te bezoeken en te helpen. Vaak neemt hij, door ons 
meegegeven, kleding mee om uit te delen. 
KIDSCLUBS 
Jeppes Reef: Het extra stuk land wat belooft was door de chief om daar groente op te 
verbouwen voor de verschillende kidsclubs,  is helaas nog niet in onze handen, er is 
opnieuw een nieuwe chief die andere ideeën heeft over de verdeling van grond in de 
community. Er zijn vele uren vergaderd, gewacht, heen en weer gereden maar het is de 
afgelopen maanden niet gelukt de beslissing te bespoedigen. Zowel de coördinator 
Bridgette als het bestuur van Thembalethu in Zuid Afrika zijn er dagelijks mee bezig. Net 
zoals met het aanvragen van een bijdrage in de kosten van het eten, de leraren en de 
koks bij de provincie. Ook zijn er reparaties en verbeteringen nodig aan beide 
gebouwen. Er dreigt een tekort aan financiële middelen en dat is slecht voor de 
continuïteit. Er zijn gelukkig ook leuke dingen gebeurd, zoals leuke gevulde 
zelfgemaakte etuis uitgedeeld en lekkere lollies en chips gebracht. Dat is dan echt een 
feest voor de kinderen! 
Driekoppies: De kidsclub is, zoals al eerder gemeld, geopend met een vrolijk feest maar 
officieel zal het in oktober door de bisschop geopend worden. De kerkgemeenschap 
draagt bij in de kosten door voor het eten te zorgen, van ons wordt geld voor de 
salarissen van de koks en naschoolse begeleiding verwacht. 3 dagen per week is de 
kidsclub geopend, we hopen snel naar 5 dagen te kunnen. Inmiddels is ook het huisje 
waar ernstig zieke kinderen tijdelijk opgevangen gaan worden zodanig verbouwd dat 
het nu ingericht kan worden waarvoor we een extra bijdrage hebben mogen ontvangen 
van Bierens Incasso Advocaten, één van onze trouwe sponsors. 
Block A: Onze bijdrage aan deze kidsclub was en is de boodschappen voor de dagelijkse 
maaltijd van de kinderen. Een andere, kerkelijke, organisatie uit Barberton zorgde voor 
de (minimale) salarissen van de begeleiders en koks en gas, water en elektriciteit. 
Helaas zijn de 2 mensen die dit regelden niet meer fysiek en financieel in staat dit voort 
te zetten, waardoor, wil de kidsclub blijven bestaan, Thembalethu genoodzaakt is dit 
voorlopig op zich te nemen. We doen ons best maar hebben dringend meer sponsoren 
nodig! 
UNIFORMEN 
Deze periode zijn we verschillende keren op pad geweest met kinderen in de 
schoolgaande leeftijd om uniformen te kopen, met alles erop en eraan dus ook schoenen, 
sokken, riem etc. Als Frieda in Zuid Afrika is hoort een bezoek aan school en het kopen 
van uniformen erbij. Dit keer oa met vrienden uit Veghel; Harrie en Wilma Smit. Een 
behoorlijk aantal kinderen kan weer naar school door deze hulp. 
Ik hoop dat u zich weer een beetje op de hoogte gehouden voelt en enthousiast met ons 
mee wilt werken of financieel bijdragen. 
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Nieuwsbrief november 2018: 
 

 
Graag willen we U het een en ander vertellen over Zweli Foundation( voorheen 
Thembalethu Ned.) 
Bestuurslid Marleen Lintel is voor langere tijd in Zuid-Afrika dus de informatie is zeer 
recent. Op 7 oktober j.l. is de nieuwe Bierens Kidsclub  geopend en ingezegend door de 
Bisschop van het plaatsje Driekoppies. Er werd gezongen, gedanst veel rituelen 
uitgevoerd en speeches uitgesproken. De kidsclub is voor opvang van vele kinderen na 
school en voor de kleintjes in de creche. Ze krijgen daar begeleiding en elke dag een 
warme maaltijd die ze thuis niet dagelijks krijgen. 
Bets Steinman, een van de careworkers werkt bij de kidsclub in Blok A, genaamd 
Maranata. Ze heeft daar jaren geleden lang gewerkt, is verhuist en lang weg geweest 
maar is weer terug in Komatipoort. Zij heeft goede ideeen bv. speeltoestellen maken van 
oude autobanden er is voldoende ruimte om ze te plaatsen en ze heeft op verschillende 
plekken zaden uitgedeeld voor zowel grote tuinen o.a. bij Blok A en kleine tuintjes voor 
de kinderen met uitleg over bewatering etc. erbij. Superleuk! 
Er is een plaats bepaald waar groentetuinen moeten komen.Voor de kinderen maakt ze 
ook gebruik van autobanden. Ze is bezig met een bandenhandel in Nelspruit misschien 
wil hij de banden gratis leveren. 
Het eten wat gebracht wordt wordt goed gebruikt, ze krijgen van de boeren extra kolen 
en butternuts. 
Marleen heeft inmiddels al veel uniformen gekocht voor de allerarmste kinderen voor 
een school in Hectorspruit en zelf heeft ze 3 grote dozen papier gekocht voor de school 
omdat er totaal geen papier was om examens op te printen. De Directrice was er erg blij 
mee! 
In het plaatsje Naas zijn er voor de school ook uniformen gekocht, de kinderen worden 
uitgezocht door de careworkers terplaatse. Er is enorme armoede vooral bij de 
kindgezinnen, kinderen van 13-14 jaar die voor gezinnen moeten zorgen waarvan de 
ouders overleden zijn aan Aids of bv. 4 kinderen uit een gezin van 7 kinderen die allen 
geen id-bewijs hebben, geboren in Zuid-Afrika maar Mozambikaanse ouders hebben 
waarvan vader 3 maanden geleden vertrokken is etc.etc. allemaal schrijnende gevallen. 
Bij het aanpassen van de uniformen bleek dat sommige kinderen geen ondergoed en/of 
schoenen hadden.. Er zijn veel kinderen die geen i.d. bewijs hebben en dan is er geen 
toekomst  voor ze in Zuid-Afrika. 
Al met al een grote NOOD! 

Bijlage 2: Nieuwsberichten 
Nieuwsbericht – Uitreiking Boekenbeurs Vincentius Den Bosch 
Maart 2018 
 

 
Afgelopen dinsdag was het bestuur van Stichting Thembalethu Nederland uitgenodigt 
bij de uitreiking van de Boekenbeurs van Vincentius Den Bosch. We zijn zeer blij dat we 
deze avond 1.000,- euro in ontvangst hebben mogen nemen! We kunnen dit bedrag zeer 
goed gebruiken voor onze kernactiviteiten. 
Namens het bestuur van Stichting alle vrijwilligers van de Boekenbeurs hartelijk 
bedankt! 

https://zwelifoundation.nl/kidsclubs/
https://zwelifoundation.nl/kidsclubs/
https://zwelifoundation.nl/kidsclubs/
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Meer weten over het Stichting Thembalethu Nederland of onze Kernactiviteiten? Ga 
naar onze Kernactiviteiten pagina of neem contact met ons op! Of meer weten over de 
Boekenbeurs van Vincentius Den Bosch ga naar de website. 
 

Nieuwsbericht – Monique Janssen haalt geld op voor 
schooluniformen 
Juni 2018 
 

 
Een heel leuk initiatief deze week! Monique Janssen de dochter 
van Gerard en Frieda heeft stichting Thembalethu voorgedragen bij een seminar 
van Tony Robbins in Rotterdam, hierbij proberen zij tot donderdag zo veel mogelijk geld 
op te halen voor schooluniformen voor de kinderen in Mpumalanga Zuid-Afrika. Bij 
gebrek aan een uniform kunnen de kinderen niet naar school. Het hoogste bedrag wordt 
verdubbeld door Tony Robbins. Wil je ook een bijdrage doen voor dit initiatief? Maak 
deze week een bedrag over naar NL05 INGB0004887566. 
Meer weten over schooluniformen? Ga naar onze Onderwijs pagina. 
 

Nieuwsbericht – Nieuwe naam Zweli Foundation 
Juni 2018 
 

 
In juni 2018 is er door het bestuur voor gekozen de naam te veranderen in Zweli. Een 
korte, pakkende naam met een grote betekenis: 
Zweli is een van de kinderen die wij als stichting steunen. Hij is het gezicht van onze 
stichting en herinnert ons er dagelijks aan hoe levensreddend dit werk is. Zweli is erg 
ziek geweest (HIV besmet en TBC). Hij is meerdere keren door het oog van de naald 
gekropen en zou zonder onze hulp niet meer leven. Een lief, vrolijk, positief kind dat nu 
weer kansen heeft op een goede toekomst. Zoals Zweli zijn er nog zoveel andere 
kinderen die onze hulp hard nodig hebben. 
 

Nieuwsbericht – Ruim 200 kinderen naar school! 
November 2018 
 

 
BUSINESS MASTERY 2018 ROTTERDAM 
November 2018 – In juni 2018 nam ons bestuurslid Monique deel aan de Business 
Mastery van Tony Robbins in Rotterdam. Een groepsopdracht was om waarde toe te 
voegen voor anderen. Haar groep koos onze Zweli Foundation als goed doel en dan 
specifiek het zorgen dat kinderen naar school kunnen in het gebied Mpumalanga. 
UNIFORM = NAAR SCHOOL 
In Mpumalanga heeft een kind een uniform nodig om naar school te mogen gaan. Een 
uniform en schoenen kost 50 euro. De groep van Monique haalden ruim 10.000 euro op, 
dat betekent ruim 200 kinderen naar school! De helft van dit bedrag werd gesponsord 
door een van de trainers van Tony, een zakenman uit Denemarken die dit doel een zeer 
warm hart toedraagt. 
DANKBAAR EN HOOPVOL 

http://www.thembalethu.nl/kernactiviteiten/
http://www.thembalethu.nl/contact/
https://www.vincentiusdenbosch.nl/activiteiten/boekenbeurs/
http://www.thembalethu.nl/kernactiviteiten/#Onderwijs
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Deze week was het zo ver. De eerste kinderen kregen hun uniformen. Onze collega 
Marleen Lintel is momenteel in Zuid-Afrika om alles in goede banen te lijden. De 
kinderen stonden vaak al lang op de wachtlijst en zijn ontzettend blij dat ze eindelijk 
kunnen starten met school. Deze stap geeft hen zoveel meer kansen op een gelukkig 
leven waarin ze de armoede kunnen ontvluchten. 
Er waren ook kinderen bij die al op school zaten maar een uniform hadden dat volledig 
versleten was. Met trots kunnen zij nu weer naar school in een mooi nieuw uniform. 
BEDANKT SPONSORS! 
Namens de kinderen in Mpumalanga en ons bestuur in Nederland en Zuid-Afrika willen 
wij alle mensen van Business Mastery 2018 die gedoneerd hebben, ontzettend 
bedanken! 
Jullie steun is zo waardevol en heeft een directe positieve invloed op de levens van deze 
kinderen. 
WORDT VASTE DONATEUR ZWELI FOUNDATION 
Naast uniformen, haalt Zweli ook geld op voor andere projecten: het draaien van 
kidsclubs waar kinderen na school komen voor een maaltijd, warmte en zorg, het 
bouwen van huizen voor de aidswezen en noodhulp. 
We werken de komende jaren aan het verkrijgen van meer vaste donateurs, zodat we 
onze projecten duurzaam kunnen blijven draaien. Uw donatie gaat voor 100% naar onze 
goede doelen. Wil jij vaste donateur worden, klik dan hier. Help ons om hen te helpen! 
 

https://zwelifoundation.nl/doneren/

