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       Nieuwsbrief Najaar 2008 

November 2008 
In deze brief treft u een overzicht van de werkzaamheden over de afgelopen 
periode van Sizanani South Africa (SiSA) en Sizanani Education Trust (SET). 

  
Inleiding 
 

In deze nieuwsbrief geven we u een beknopt overzicht van de ontwikkelingen van 
het werk van Sizanani over de afgelopen periode. De nadruk ligt daarbij uiteraard 
op SiSA en SET,  de zusterorganisaties in Zuid-Afrika. Meer informatie is te lezen 
op de website van de stichting: www.sizanani.nl, o.a. ook het artikel van Marga 
Baron in Opbouw over de voortgang van het aidswerk.  
 

Sizanani South-Africa (=SiSA) 
 
SiSA zit nu in een periode waarin Marga Baron op medisch advies niet mag 
werken en daarmee mist SiSA de spil in het werk. Gelukkig is het werk zo 
ingericht dat al het veldwerk op het gebied van naaicursussen, groentetuinen, 
alfabetiseringscursussen, kippenmesterijen  z’n normale voortgang kan hebben. 
Inmiddels heeft het bestuur van SiSA besloten dat er weer een fulltime 
medewerker naast Marga Baron moet komen voor de begeleiding en coördinatie 
van deze activiteiten. Met de uitbreiding van het aidswerk is de taak voor Marga 
te veel omvattend aan het worden.  
Een nieuwe financieel medewerkster is aangesteld; de vorige kracht kreeg een 
volledige baan en stopte met deze taak bij SiSA. 
Ook het werk in het kader van de aidspreventie en –bestrijding kan grotendeels 
gewoon doorgaan. Slechts een enkel onderdeel van de training van de staf moest 
worden uitgesteld. 
In totaal zijn er tot nu 57 mensen, vooral jongere vrouwen en ook enkele jonge 
mannen, getraind  in Home Based Care, thuiszorg dus. Dat gebeurde in twee 
groepen, in een cursus van twee weken. Deze mensen  werken nu in het gebied 
waar ze wonen. Ook de HBC-coördinator, mw. Zwane,  is volop actief. 
 
Onderstaand laten we nu een impressie volgen van het werk van enkele van de 
thuiszorgers van SiSA (uit een artikel van Marga Baron). 

Thuiszorg in de praktijk 

Samen met de coördinator voor dit werk, mevr. Landiswa Zwane, bezochten we 
twee van deze werkers. Zandile Ndimande en Nonhlanhla Zulu werken op 
Nondweni. Nondweni is een van de grotere nederzettingen. 
 Voor ze hun werk begonnen zijn ze samen met Landiswa naar de stamoverheid 
gegaan. De hoofdman was blij met het initiatief en gaf toestemming in zijn gebied 
te werken. Daarna werd de plaatselijke kliniek bezocht. Op een flink aantal 
plaatsen in het district zijn klinieken die zich richten op eerste lijnszorg, zoals 
uitgifte van medicijnen en verbandmiddelen, maar ook op algemene gezondheids-
voorlichting over aids. Voor  ernstiger zaken moeten de mensen naar het 
hospitaal waar een dokter is. Mensen moeten soms ver lopen om bij de kliniek te 
komen; op sommige plaatsen komt één maal per maand een mobiele kliniek. 
Met de kliniek bij Nondweni is afgesproken dat de verzorgers bij de kliniek 
verbandmiddelen e.d. kunnen halen als ze de kliniekkaart voor hun patiënt 
meebrengen. 
In januari zijn ze begonnen met hun werk en gingen eerst rond in de buurt om 
zich voor te stellen. Nu komen de mensen zelf hun hulp inroepen. 
Na drie maanden heeft Zandile al 36 patiënten en Nonhlanhla liefst vijftig. Een 
minderheid bestaat uit oude mensen die ziek zijn (10 tot 20%), maar het 
overgrote deel  is hiv+ en wordt begeleid of heeft aids en moet worden verzorgd. 
Wat vinden ze nu van hun werk? Nonhlanhla:  ”Ik houd ervan om met mensen te 
praten en ze bedanken me ook en dan weet ik dat ik iets goeds doe”. Zandile: ”Ik 
vind het fijn om mensen te kunnen helpen. Het is wel moeilijk als je ziet dat de 
mensen geen eten hebben”.  
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Beiden zijn blij dat er op Nondweni ook een Drop In Centre is. In zo’n centrum 
wordt elke dag eten gekookt en kunnen families, aidswezen en anderen 
voedselpakketten krijgen (maïspap en bonen). Ook kunnen weeskinderen  na 
school in het centrum eten en worden geholpen met hun huiswerk. 
Het centrum heeft ook verbandmiddelen en soms kleding voor weeskinderen. Er 
zijn twee zulke centra in het Nqutu district. Het centrum bij Nondweni zal 
Nonhlanhla en Zandile ook helpen met plastic schorten, handschoenen en luiers 
voor de verzorging van mensen met b.v. diarree. 
 
Phindile Dlamini is ook bij ons tijdens dit bezoek. Zij werkt in een kleinere 
gemeenschap een eind verderop,  Barklie side.  Zij verzorgt  25 patiënten.  Barklie 
side heeft geen Drop In Centre  of kliniek. Wel komt  de mobile kliniek er eens per 
maand langs. 
Ze zit met een probleem rond een gezin dat bestaat uit een 17 jarige jongen, die 
zorgt voor zijn drie broertjes en zusjes. Hij kan nu niet meer naar school en er is 
niet genoeg te eten. Gelukkig is er een kantoor van de Christelijke Maatschap-
pelijke Dienst waaronder haar gemeenschap valt. Op kantoor helpen ze de jongen 
met de nodige papieren en het aanvragen van een uitkering voor dit gezin. 
 
Zo is er veel werk te doen in het Nqutu district. We zijn blij dat we deze 
thuiszorgers konden opleiden. Landiswa zal ze ook nog verder toerusten met de 
nodige kennis en vaardigheden. 
Alleen met de hulp van onze achterban kunnen wij  deze ondersteuning blijven 
verlenen. 

Sizanani Education Trust (=SET) 

 
Vooruit kijken 

Augustus is de maand waarin de SET de verzoeken voor studiebeurzen  voor het 
volgend jaar binnen krijgt.  Dit jaar was er een record aantal van 22 aanvragen 
voor 2009. Daarvan zijn acht studenten uitgenodigd voor een interview met het 
bestuur van SET. Uiteindelijk heeft het selectieproces geleid tot de toezegging van 
een beurs voor 2009 aan vier jongelui. 
Samen met de negen studenten die in 2008 al bezig waren aan een studie zullen 
dan in 2009 dertien studenten door de SET worden ondersteund. 
Ook SET heeft een nieuwe financieel medewerkster: in combinatie met SiSA is 
mw. Irene Lombard daarvoor aangesteld.  
Belangrijk  te vermelden is nog dat Yt Keesenberg in het voorjaar het district 
heeft verlaten en is verhuisd  naar Pretoria. Wel blijft ze betrokken bij SET en zal 
ook vanuit haar nieuwe woonplaats nog taken voor SET blijven uitvoeren. 
Natuurlijk is SET bezig de gevolgen van het vertrek van Yt voor de verdeling van 
het werk binnen het bestuur te bezien.  
 
Ook van dit onderdeel van het werk in het Nqutu-district een impressie (van de 
hand van Jansje Krüger).  
 
Onverwachte mogelijkheden 

Het is de droom van Sibonginkosi Moloi om mode 
ontwerpster te worden. Vorig jaar heeft ze met 
succes een naaicursus gevolgd in Nqutu. We waren 
onder de indruk van haar handwerk en daarom 
vonden we het goed als ze zou starten met een 
opleiding voor het maken van kleding in 
Pietermaritzburg, met het vooruitzicht dat als ze 
goede resultaten zou laten zien, door mocht gaan 
met een ontwerp opleiding. Helaas waren er niet 
genoeg studenten in januari en moest ze wachten. 
Eén van onze andere studenten, Lungeleni 
Ngobese, is bij een naaigroep van Sizanani gaan 
werken in Vrijheid, nadat ze haar computercursus                Lungeleni Ngobese 
en cursus Engels in mei heeft afgerond. Dit doet ze in afwachting van haar 
opleiding die in Januari gaat beginnen. Het is altijd goed om op deze manier bezig 
te zijn. Tegelijkertijd heeft ze zich door deze ervaring gerealiseerd dat dit is wat 
ze graag wil doen. 
          
Toen gebeurde er iets heel moois: Mevrouw Moodley van het Ungugundlovu 
College in Pietermaritzburg belde en liet weten dat  niet alleen Sibonginkosi Moloi 
mocht beginnen met de opleiding voor kleding maken, maar dat er meer plaatsen 
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waren voor studenten. Het is een door de overheid gesubsidieerde opleiding en 
dus hoeven we als SET alleen maar de kosten voor huisvesting, vervoer en eten 
te betalen.  
 
Naast Lungeleni waren er nog twee jonge vrouwen uit de naaigroep van Sizanani 
geïnteresseerd in de opleiding. Met de hulp van Sizanani in Nederland konden we 
vier studenten naar deze opleiding sturen. Wat een geweldige kans voor 
Sibonginkosi, Lungeleni, Nothando and Jennet! 

 
Pietermaritzburg, we komen er aan! 

 
Het was de bedoeling dat ze alle vier gezamenlijk 
naar Pietermaritzburg zouden gaan, want 
Sibonginkosi wist de weg. Helaas kwam 
Sibonginkosi terecht op de eerste hulp in 
Newcastle en moest ze drie weken in het 
ziekenhuis blijven. De andere drie moesten nu 
zelf uit zoeken hoe ze op de plaats van 
bestemming zouden komen. Met de geweldige 
hulp van mevrouw Moodley waren ze gauw 
gesetteld in hun nieuwe woonplaats. Het studie 
avontuur kon beginnen. 

Sibonginkosi Moloi           

 
Niet alles verliep even voorspoedig. Een van de studenten, Jennet Mohlomi, 
verwondde haar been ernstig terwijl ze uit een rijdende taxi wilde klimmen. Maar 
we kunnen nu toch wel zeggen dat alles goed gaat met de vier jonge vrouwen. 
Naast praktische lessen hebben de studenten ook les in Eerste Hulp en Business 
Planning. Misschien zal een van hen een modeontwerpster worden. Een ding is 
zeker: na deze opleiding van 1,5 jaar, zullen ze zelf kleding kunnen maken en 
daardoor zichzelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  
 

Het werk in Nederland  

 
In onze vergadering in juli hebben we Yt Keesenberg mogen ontvangen, die in 
Nederland op bezoek was. We hebben met haar gesproken over de veranderingen 
in haar leven en de gevolgen voor de SET. 
In 2008 zijn er ook de nodige veranderingen aan het thuisfront geweest, of zullen 
spoedig komen. Ons bestuurslid Fina Schilthuis die belast was met de publiciteit, 
moest haar functie neerleggen omdat ze met haar man (weer) naar het 
buitenland ging om een nieuwe zendingstaak op zich te nemen. We vonden snel 
een vervangster, maar die moest zich vanwege gezinsomstandigheden na enkele 
maanden weer terugtrekken. Daarnaast zal ook onze voorzitter Jan van Bolhuis 
per 31 december dit jaar aftreden.  
Besloten is dat Piet Rietkerk, de zittende penningmeester per die datum zijn 
functie als voorzitter zal overnemen. Voor penningmeester hebben we een 
opvolger gevonden in de persoon van Wim Jansen uit Almere. Wim Jansen 
verstaat het vak van financieel beheer en zal per 2009 zijn taak als 
penningmeester op zich nemen. 
Financieel verloopt het jaar gedeeltelijk voorspoedig. Uitgaande van de 
particuliere giften die we gemiddeld ieder jaar aan het einde van het jaar nog 
mogen ontvangen, zullen we dit jaar het begrote bedrag aan inkomsten van 
particulieren, naar verwachting binnen krijgen. 
Over de kerken zijn we minder optimistisch. Daarvan was eind oktober nog min-
der dan de helft van het begrote bedrag ontvangen (en dat was al minder dan wat 
we in 2007 ontvingen!). Wij hopen en verwachten dat de steunbiedende ker-ken 
hun bijdragen zullen blijven geven en dat dit aan het eind van het jaar nog goed 
zal komen. 

 

 


