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Wereldwijd

TEKST MARGA BARON

Messen, pornografie en gebroken gezinnen vormen de achtergrond waarin

Thokozani Ndaba les geeft in levensvaardigheden. Hij praat met jongeren

over hun leven. Thokozani is jeugdwerker van SiSa en wil deze jongeren

Gods weg wijzen.

Het is donderdagmorgen. Met z’n
drieën zitten we bij schoolhoofd
Nkosi in zijn kantoor. We bespreken
het lesschema voor de cursus levens-
vaardigheden die we in twee klassen
op zijn school aanbieden. Maar Nkosi
heeft nog meer op zijn hart. Hij laat
ons twee messen zien die de afgelo-
pen week in beslag genomen zijn. Op
een groot bord bij het schoolhek
staat, dat wapens verboden zijn, maar
het personeel ziet ze toch steeds meer
op school. Het hoofd is bang voor een
gevecht met messen tussen de jon-
gens. Maar wanneer hij de familie laat
roepen komen ze niet of zeggen ze
dat het hoofd de jongens maar moet
aanpakken. In zijn kantoor staat ook
een schoolbank die niet meer in de
klas kan staan. Meisjes uit de 2e klas (
middelbare school) hebben er een ge-
sprek in uitgekerfd. Wanneer je dat

gesprek leest stijgt het schaamrood je
naar de kaken. Je kunt het pornogra-
fie noemen.

In de eerste twee klassen zijn steeds
meer ‘drop-outs’ onder de meisjes.
Velen hebben een relatie en kiezen er-
voor om voor hun ‘man’ te koken en
te wassen. Wanneer er met de ouders
gepraat wordt, zeggen velen: ‘Ach, als
zij ervoor kiest om een vrouw te zijn
is dat best.’ Soms lukt het de meisjes
weer terug te krijgen op school, maar
dan vertellen ze hun verhalen aan de
anderen: ‘Was jij alleen nog maar op
school? Dan weet je niets van het
leven.’ Genoeg om andere meisjes te
verleiden ook zo’n relatie aan te gaan.

In deze atmosfeer werken Thokozani
Ndaba en Nokwazi Nwenya. De eer-
ste is jeugdwerker en de ander vrijwil-

ligster voor Sizanani Zuid Afrika
(SiSA). Elke donderdag geven ze op
deze school in twee klassen les in le-
vensvaardigheden. Ze praten met de
jongeren over Gods plan voor je
leven, over groepsdruk en keuzes
maken, seksualiteit, relaties en na-
tuurlijk over Aids. De jeugd is en-
thousiast: thuis wordt nergens over
gepraat en op school wordt erg sta-
tisch les gegeven. Thokozani en No-
kwazi gebruiken juist allerlei
interactieve vormen zoals groeps-
werk, spelletjes en rollenspel. Dan
komen de tongen wel los. Ook probe-
ren ze in de pauzes meer contact met
de jeugd te maken zodat er een band
ontstaat voor vertrouwelijke gesprek-
ken. ‘Om ons werk goed te kunnen
doen moeten we weten wat er in de
harten van de jongeren leeft,’ zeggen
Thokozani en Nokwazi.

Tienerproblemen in Zuid Afrika
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Gebed
Dat we de levens van jongeren
mogen aanraken met ons pro-
gramma en Gods liefde.

Sizanani  S .A.
SiSA is een organisatie voor kleinschalig ontwikkelingswerk in en rond het Nqutu-district in KwaZulu-Natal, Zuid
Afrika. Dertien medewerkers en 38 vrijwilligers houden zich bezig met alfabetisering en vaardigheidstraining van vol-
wassenen en bewustwording en zorg rondom HIV/Aids problematiek. Mogelijke betrokkenheid bij het Aids-wezen
vraagstuk wordt onderzocht.

Thokozani is jeugdwerker voor SiSA. Hij faciliteert ook volwassenenonderwijs. Samen met Musa Hlatshwayo, ook
jeugdwerker van SiSa en evangelist, geeft hij de levensvaardighedencursus op donderdag op scholen en op vrijdag en
zaterdag in jeugdgroepen van kerken in Nqutu. Op zondag preekt hij en geeft zondagschoolles.


