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 Afgelopen winter hebben wij een pakket naar de familie gestuurd met daarin allerlei door u gedoneerde 
spullen. Aangezien wij dit jaar minder bagage kunnen meebrengen proberen wij op deze manier evengoed 
uw spullen bij de familie te bezorgen.  
U kunt natuurlijk zelf ook brieven sturen. Via TNT post met een priority sticker kunt u binnen 2 weken iets 
laten bezorgen.  U kunt als u dat wilt ook kleine pakketjes sturen (bijv. 
Engelse leesboeken). De kosten hiervoor kunt u op de volgende website bekijken (klik hier):  
 
 
Het adres van de familie is: 
 
Family Mkhwanazi 
Postbox 1353  
3935 Mtubatuba 
South Africa 
 
Ze vinden het erg leuk om post te ontvangen! 
Wie weet krijgt u zelfs een persoonlijk berichtje terug! 
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief 2009-1 
 

  Welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voor u ligt de derde nieuwsbrief van stichting ZULUWE. Een 
stichting die zich inzet voor de educatie van kansarme 
jongeren in Zuid-Afrika.  In deze nieuwsbrief de laatste stand 
van zaken met betrekking tot de lopende projecten. Snothiso 
is geplaatst op de Mtuba primary school, Cebo maakt veel 
vooruitgang en we hebben een notaris bereid gevonden ons te 
steunen wat voor Zuluwe of voor uzelf een voordeel kan 
opleveren!   
 

http://www.tntpost.nl/voorthuis/brieven-en-kaarten/naar-het-buitenland/standaard-verzending/


Het zwembad waarin de leerlingen 
zwemles krijgen 

 
 
 
 
 
 
 
 

De mooie bibliotheek in de school

 
 
 
 
 
 
 
 

De school van de voorkant gezien

 
 
 
 
 
 
 
 

  Snothiso 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Begin Oktober was het zover. Alle ouders die hun kind 
hadden ingeschreven op de Mtubatuba Primary school, 
zouden rond deze tijd een brief krijgen of hun kind 
geplaatst zou worden. Iedereen was daarom natuurlijk 
erg zenuwachtig, zo ook Vincent en Mbali. Er zou op 13 
oktober een bijeenkomst zijn voor ouders waarvan de 
kinderen geplaatst waren. Toen er op 8 oktober nog 
geen brief was, werden we allemaal een beetje angstig. 
Snothi zou toch wel zijn geplaatst? Vincent heeft toen 
de school gebeld om te vragen of het wellicht aan zijn 
postbox had gelegen. Gelukkig kreeg hij een 
geruststellend antwoord. De bijeenkomst voor ouders 
was verplaatst naar November, daarom waren de 
brieven wat laat. Hij zou er daarentegen wel eentje 
krijgen met goed nieuws. Snothi is geplaatst op de 
school! Hij hoefde zich dus geen zorgen te maken. En 
wij dus ook niet meer!  
 
5 januari is ze gestart in haar nieuwe klas op de 
Mtubatuba Primary school. Dit is naar ons idee de beste 
school in de omgeving. En omdat Snothi hier nu naar 
school mag, heeft Nzuzo straks voorrang om hier naar 
school te mogen.  
 
Het is een semi-privé school, dit houdt in dat de 
docenten betaald krijgen door de overheid maar dat de 
school gehuisvest is in een privé gebouw. Hierdoor 
hebben ze uitstekende faciliteiten voor de leerlingen: 
een mooie bibliotheek, ruim computerlokaal, moderne 
keuken waar ze voor de kinderen lunchmaaltijden 
bereiden, uitgebreide sportvelden en een mooi 
zwembad waar zwemles wordt gegeven!   
 
 
 
 



Tekening van Cebo 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tekening van Snothi 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Cebo  
 

 
 
 
 
 
 

Cebo haar Engels gaat enorm  
hard vooruit. Door de telefoon  
vertelt ze inmiddels hele  
verhalen. De intensieve Engelse 
lessen die ze krijgt werpen nu  
hun vruchten af.   
 
Naast het studeren gaat het  
ook op het sportieve gebied  
erg goed. Afgelopen zomer  
waren we in Afrika toen ze  
een brief kreeg dat ze was  
geselecteerd om voor haar  
school uit te komen op het regionale atletiek toernooi voor scholen. Er waren 4 kinderen per klas 
geselecteerd. Ze had echter wel een officieel schoolsporttenue en trainingspak nodig om voor de school uit 
te mogen komen.  Dit heeft ZULUWE toen voor haar aangeschaft plus een bijdrage voor de busreis.  
 
De sportdag zelf was een hele belevenis. De dag werd gehouden in Empangeni, een grotere stad op 
anderhalf uur rijden. Zo ver was ze nog maar 1 keer in haar leven geweest. Cebo deed het erg goed op alle 
onderdelen en is hoog geëindigd. Ze was overall 3e van haar school. Op de onderdelen verspringen en 
kogelstoten was ze zelfs respectievelijk 9e en 7e van alle deelnemers! Erg knap als je bedenkt dat ze nog 
maar een half jaar aan deze activiteiten deelneemt. Helaas was het net niet hoog genoeg voor kwalificatie 
voor de provinciale atletiek kampioenschappen.  
 
Wie weet volgend jaar met wat extra training … 
 
 
 

 
 
 



 

 “Jungle Gym” voor de Rainbow Kleuterschool in Mtubutuba 
 
 
 
Afgelopen jaar heeft Stichting ZULUWE niet alleen het schoolgeld van de kinderen betaald, maar heeft 
zij ook een gift gedaan aan de Rainbow kleuterschool in Mtubatuba (de oude school van Snothiso). 
De school heeft ongeveer 30 leerlingen waarvan een groot deel geen geld heeft om schoolgeld te 
betalen. De school moet het echter hebben van het geld dat zij van de ouders binnenkrijgen.  
Zij hebben een tuin waar een oud vervallen klimrek stond. Niet echt veilig voor kinderen om op te 
spelen. Via de ouders probeerde de directrice toch geld in te zamelen om een nieuw klimrek te 
kunnen bouwen. Tevergeefs.  
Wij hebben daarom een bijdrage geleverd zodat het klimrek er toch kon komen! 
Nu kunnen de kinderen daar veel veiliger en prettiger spelen. Want dat is toch wat kinderen allemaal 
moeten kunnen ?! 
 
Het klimrek is inmiddels geplaatst, we hebben het echter nog niet gezien. Bij een volgend bezoek aan 
Zuid-Afrika zullen we er foto’s van maken voor de nieuwsbrief. 
 
 
 



Gratis opstellen Notariële akte Rekenvoorbeeld: 

 

Belastingvoordeel met notariële akte 
 

 
 
Giften zijn normaal gesproken enkel aftrekbaar van de belasting als u 
meer geeft dan de zogenaamde drempel van 1% van uw bruto inkomen. 
Dit is een erg hoge drempel. Stichting ZULUWE is inmiddels echter 
officieel als goed doel erkend bij de belastingdienst (ANBI-status). 
Hierdoor is het nu mogelijk om met behulp van een notariële akte 
periodieke giften volledig van de belasting af te trekken!  
 
Dit betekent dus dat u uw maandelijkse gift aan ZULUWE  
volledig van de belasting kunt aftrekken.  
 
U kunt besluiten dit belastingvoordeel aan ZULUWE te schenken: dit  
kunt u doen door een hoger bedrag per maand te schenken maar door 
de belastingteruggave merkt u daar netto niks van (zie rekenvoorbeeld 
hieronder). U kunt uiteraard ook zelf het voordeel pakken.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stel, u geeft nu maandelijks  € 10 aan stichting 
ZULUWE en u zit in het 42% belastingtarief. U 
verhoogt uw maandelijkse schenking naar  € 17,20 
Dan krijgt u aan het eind van het jaar 42% van uw 
giften aan ZULUWE terug (aftrekken). De 
maandelijkse bijdrage “kost”u dan nog steeds 
omgerekend € 10 per maand, ZULUWE beschikt dan 
echter over een bedrag van € 17,20 per maand!   
 
Uiteraard kunt u ook het voordeel zelf behouden en 
bij een gelijke donatie aan het eind van het jaar geld
terug vragen bij de belastingdienst zodat het 
schenken voor u goedkoper wordt. 
Tekening van

 
 
 

 
 
 
 
 

Het opstellen van zo een notariële akte is normaal 
gesproken erg duur. Maar goed nieuws, we hebben 
onze notaris (Roland Kok, te Tiel) bereid gevonden 
ZULUWE te sponsoren door deze aktes kosteloos op 
te stellen! Als u hier gebruik van wilt maken kunt u 
contact opnemen met ons (zie colofon).  Wij hebben 
dan de volgende informatie nodig voor het opstellen 
van de akte: 

• Naam 
• Adres 
• Geboortedatum 
• Burgerlijke staat 
• Kopie van geldig legitimatiebewijs 
 Nzuzo 



 
 
 
 
 
 
 

 Donateurs gezocht! 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting ZULUWE is nog op zoek naar mensen die 
een maandelijkse bijdrage willen leveren aan het 
schoolgeld voor de kinderen. We hebben meer 
donateurs nodig om het maandelijkse bedrag (nu 
120 euro) bij elkaar te kunnen brengen.  
 
Met uw kleine maandelijkse bijdrage maakt u echt 
een verschil voor deze kinderen! 
 
U kunt uw maandelijkse bijdrage storten op 
girorekening: 5206721 t.n.v. Stichting ZULUWE te 
Nijmegen.  

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  
ANBI sinds maart 2008 t.n.v. Stichting ZULUWE 
    te Nijmegen 
 
 

 Stichting ZULUWE 
 

Stichting ZULUWE een officiële stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. 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. Daarnaast ondersteunen 
we scholen bij bijvoorbeeld aanschaf leermiddelen. 
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.  
 
 

mailto:info@zuluwe.org
http://www.zuluwe.org/

