
 

 

 

 

 

 

 

SiSA (Sizanani South/Africa) biedt oplei-

ding en scholing in klasverband,  

bijvoorbeeld lezen en schrijven maar ook 

basisvaardigheden om een klein bedrijfje 

te starten. Ook biedt SiSA verschillende 

cursussen, zoals naaien en breien.  

 

Meten is weten 

St. Sizanani (SiSA) werkt naast projecten om 
kleine ondernemingen te vestigen ook met pro-
gramma’s over levensvragen. Het is niet altijd 
gemakkelijk in ons werk om resultaten te me-
ten. Vooral niet als het om veranderingen in 
levensstijl gaat. 

Toch probeert SiSA  in het jeugdwerk, op scho-
len, een evaluatie te doen. Het jeugdwerk pro-
gramma bestaat uit lessen, met activiteiten, 
over goede keuzes in je leven maken. Zaken als 
groepsdruk, pesten, en echte vriendschap ko-
men aan de orde. Maar ook zaken als seks, ken-
nis van hiv/aids en plannen voor je toekomst. 
Gedurende 1 schooljaar zijn de kinderen hier 
elke week een uur mee bezig. De lessen zijn erg 
populair.  

 

 

 

 

Aan het begin van het programma laten we de 
leerlingen een evaluatieformulier invullen en 
aan het einde weer. Uit de antwoorden kunnen 
we toch veranderingen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paar voorbeelden van vragen waarin we de 
meeste positieve verandering zien. Ik vind het 
gemakkelijk om mijn eigen besluiten te nemen, 
eerst: nee of weet niet, nu: ja. 

Om van mijn vriend(in) te houden betekent dat 
we seks hebben: eerst werd over het algemeen 
ja of weet niet geantwoord, en nu: nee. 

Ik ben bezorgd om hiv+ te worden. Voor de cur-
sus werd nee of weet niet geantwoord, na de 
cursus: ja.  Dat betekent dat ze er nu meer over 
weten en voorzichtiger zijn. 

Ik weet dat aids niet genezen kan worden. Voor 
de cursus: nee of weet niet en na de cursus: ja. 

Ik hou ervan om een jongen/meisje te zijn. 
Daarover zijn ze na de cursus positiever, het 
zelfbeeld veranderde en ze hebben geleerd dat 
ze kostbaar zijn zoals ze zijn. 
 
Zo kunnen we zien dat ons programma een 
positieve uitwerking heeft en we hopen en bid-
den dat deze leerlingen het geleerde zullen 
uitleven en dat dit een betere toekomst voor ze 
zal betekenen. 
Marga Baron 
 
Steun het werk van Sizanani éénmalig of perio-
diek, door een bijdrage over te maken op  
rekeningnummer NL15ABNA0474416038 ten 
name van ‘Stichting Sizanani’, Den Haag 


