
Stichting ZULUWE 
 

Sinds maart 2008 is ZULUWE een officiële stichting. Na het tekenen van de akte bij de notaris en aanmelding bij 
de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst, mogen wij  nu officieel stichting voor onze naam vermelden.  
Het doel van onze stichting is het stimuleren en financieren van educatie van kansarme jongeren in Zuid-Afrika.  
Momenteel zetten wij ons in voor 3 kinderen uit één gezin. Twee van deze kinderen gaan al naar school, de derde 
is nog te jong, maar willen wij in de toekomst ook een goede opleiding bieden.  
Naast het betalen van hun schoolgeld zetten wij ons ook in voor het inzamelen van kleding voor deze en andere  
kinderen. Afhankelijk van de steun van onze donateurs willen wij in de toekomst onze activiteiten uitbreiden. Zo 
staat ook het ondersteunen van een zwarte government school (overheidsschool) door het aanreiken van 
educatief ondersteunend materiaal en goede leermiddelen op de agenda.  
 
 

 Welkom 
  
 
 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van stichting ZULUWE. Een stichting die zich inzet voor de educatie van 
kansarme jongeren in Zuid-Afrika.  In deze nieuwsbrief een introductie van ZULUWE en de laatste stand van 
zaken met betrekking tot de lopende projecten. 
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De Kinderen – even voorstellen 
 

Momenteel steunt stichting ZULUWE drie kinderen. 
De oudste heet Cebo (11 jaar), Cebo gaat 
momenteel naar de Christian primary school in 
Mtubatuba. Vanaf juni hopen we dat ze kan 
overstappen op de goedkopere maar 
gelijkwaardige Mtubatuba primary school.   
 
De middelste heet Snothiso (5 jaar), zij volgt nu 
onderwijs aan de Rainbow pre-primary school in 
Mtubatuba. Over 1,5 jaar zal ze ook naar de 
Mtubatuba primary school gaan.  
 
De jongste heet Nzuzo (1 jaar), zij is momenteel 
nog te jong om naar school te gaan. Maar vanaf 
dat zij 4 jaar oud is, zal ook zij onderwijs gaan 
volgen aan de Rainbow pre-primary school in 
Mtubatuba.  
 
Cebo is eigenlijk een nichtje van Snothiso en 
Nzuzo. Haar ouders zijn beiden al overleden en 
daarom wordt ze opgevoed door haar oom en 
tante (Vincent en Mbali) die haar uiteraard dezelfde 
kansen willen bieden als hun eigen dochters.  

 Brief van de Rainbow pre-primary school 
 

 
 
 
 
 

Regelmatig hebben we (telefonisch) contact met het hoofd van 
de RAINBOW school over Snothiso’s vorderingen.  Hiernaast een 
foto die ze ons toestuurde en in de begeleidende brief stond (vrij 
vertaald): 
 
“Snothiso doet het goed op school. Ze heeft haar plekje 
gevonden op school en is een stil maar vriendelijk meisje. Ik 
voeg een foto van Snothiso toe zodat iedereen die bijdraagt aan 
haar schoolgeld kan zien hoe ze eruit ziet. Wees a.u.b zo 
vriendelijk om iedereen die meehelpt met het betalen van het 
schoolgeld te bedanken. Het is een zeer gul gebaar en ik weet 
zeker dat haar ouders het erg waarderen.” 
 
Ondertekend Mariette de Villiers 
 
 

 Oproep om mee te doen! 
 
 
 
 
 
 

 
Om het onderwijs van de  kinderen nu en in de 
toekomst te kunnen blijven financieren is ZULUWE op 
zoek naar meer mensen die een maandelijkse 
bijdrage willen leveren.    
 
U kunt uw maandelijkse bijdrage storten op 
girorekening: 5206721 t.n.v. Stichting ZULUWE  
te Nijmegen.  
 



 
Kleding is aangekomen 
 

ZULUWE zamelt ook kwalitatief goede (kinder-) 
kleding in. Transport van deze kleding is het 
grootste probleem. Het per post versturen of  in 
een container verschepen is erg duur. Meenemen 
in het vliegtuig is gebonden aan het maximaal 
aantal toegestane kilo’s.  
 
Twee goede vrienden zijn afgelopen maand naar 
Zuid-Afrika gereisd. Omdat ze enkel voor een 
congres gingen hadden ze zelf weinig bagage en 
was het mogelijk enkele tassen kleding extra mee 
te nemen.  
 
Om die reden hebben we een aantal mensen 
gevraagd (kinder-) kleding te doneren wat al snel 
resulteerde in een mooie partij kleding. Bij deze 
dank daarvoor.  
 
De kleding is inmiddels aangekomen en werd zeer 
gewaardeerd. De kinderen dragen de kleding trots 
als ze naar school gaan, de ouders krijgen zelfs 
regelmatig de vraag waar ze zulke mooie kleding 
hebben gekocht! “From overseas!” is dan het 
antwoord.  
 
Ook zijn er enkele mobieltjes aangekomen en 
verdeeld, lees op de website www.zuluwe.org wie 
deze telefoons gekregen hebben (korte 
beschrijving van de personen). 
 

Colofon 
 

Deze nieuwsbrief is opgesteld door stichting ZULUWE 
 
Stichting ZULUWE  Telefoon: 024-8483801   
Wedesteinbroek 2153  Email: info@zuluwe.org 
6546 RV Nijmegen  Website: www.zuluwe.org 
 
KvK – 09180568  Girorekening: 5206721  
    t.n.v. Stichting ZULUWE 
    te Nijmegen 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A – Snothiso met roze vest 
B – Mbali met oranje jasje 
C – Vincent met grijs overhemd 
D – Khithe met oranje T-shirt 
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