
 

 

 

 

 

Delegatiereis aan SiSA en SET 

In november vorig jaar gingen drie leden van 

het bestuur, Frits Langeraar, Ibo Janse en 

Beppie Langeraar, naar Nqutu, Zuid-Afrika 

voor een 11 daagse delegatiereis.  

Naast het opnemen van de stand van zaken 

hebben wij gesproken met het Management 

Commitee van SiSA en het bestuur van SET 

over de toekomst.  

SiSA (Sizanani South-Africa) 

De delegatie heeft tijdens de reis vele  

 

 

 

 

 

 

 

 

projecten bezocht. Daarnaast was een gesprek 

met het bestuur van SiSA gepland. 

Van Noord, Zuid en Oost door het district 

zagen we groentetuinen, kippenfokkerijen, 

ABET-klassen (lezen, rekenen), cursus 

management en ondernemerschap, gesprek 

met docent traininglevensvaardigheden, 

naaiklassen, het werk van HBC-ers (niet alleen 

praktische hulp maar ook bewustwording  

aids/hiv-problematiek, stimuleren  

zelfhelpgroepen). 

We zagen vele enthousiaste betrokken mensen. 

Het gesprek met het bestuur van SiSA en de  

adviseurs was meer dan constructief. Ook 

bemoedigend voor beide partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bureau in Zuid-Afrika, MannaConsulting,  

had opdracht gekregen om SiSA door te 

lichten. In dat rapport stonden aanbevelingen 

om zaken voor de toekomsten te waarborgen.  

Daar gaat het bestuur en adviseurs de komende 

tijd aan werken. 

SET  ( Sizanani Education Trust) 
Naast ABET-klassen voor rekenen, taal en 

basiskennis voor ondernemen is er voor 

kinderen uit de Gereformeerde Kerk Nqutu 

een mogelijkheid om te studeren. SET betaalt 

dan de studie-en verblijfskosten. Zo mogelijk 

betalen de studenten 10% van die kosten terug.  

Sinds de oprichting in 2004 zijn er al vele 

studenten geholpen op deze manier.  

Yt Keesenberg, begeleidt de studenten.  

Zij zal dat in 2018 beëindigen.  

Op dit moment worden er ook geen studenten 

meer aangenomen. 

Toch wil het bestuur van SET doorgaan en 

tevens willen zij kijken naar studie fondsen 

vanuit de overheid. Op die manier kan 

Sizanani Nederland aanvullend zijn. 

Het zou fantastisch zijn als SET kan doorgaan 

en kinderen in het district studiemogelijkheden 

kan blijven geven en daarmee kans op een 

baan en inkomen. 

 

Wanneer u dit werk wilt steunen 

IBAN NL15ABNA0474416038 t.n.v. 

Sizanani Almere 

 

Wilt u de voor- en najaar nieuwsbrief ook 

digitaal ontvangen, stuur dan een bericht aan 

secretaris@sizanani.nl 


