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       Nieuwsbrief Najaar 2009 

November 2009 
In deze brief treft u een overzicht van de werkzaamheden over de afgelopen peri-

ode van Sizanani South Africa (SiSA) en Sizanani Education Trust (SET). 

  
Inleiding 
 
We mogen u weer een nieuwsbrief aanbieden. Hierin leest u de ervaringen van Landiswa 

Zwane als Home Based Care coördinator en maakt u kennis met de nieuwe veldwerker.U 

wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond studiebeurzen van SET. Uw bijdragen 

voor SiSA en SET hebben weer veel mogelijk gemaakt. Tevens vindt u een kort overzicht 

van PR werkzaamheden in Nederland. Meer informatie over financiën en het werk van onze 

stichting vindt u op de website www.sizanani.nl. 

Het werk in Zuid-Afrika 

1. Sizanani South-Africa (=SiSA) 

►Nieuwe veldwerker.  

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de noodzaak van een nieuwe veldwerker. We 

hoopten dat hij in de loop van dit jaar aangetrokken kon worden. Inmiddels is onze nieuwe 

man aan het werk.  

Zijn naam is Nkosinathi Njilo en hij  is 36 jaar oud en opgegroeid in het zuiden van Kwa-

Zulu Natal. Hij is getrouwd met “a lovely lady” zoals hij zelf zegt en heeft 3 kinderen. Na de 

middelbare school heeft hij eerst voor een Security company 

gewerkt maar zag dat hij daarmee zijn gezin niet goed kon 

verzorgen. Hij is weer gaan leren en heeft een diploma in 

Landbouw gehaald en een jaar praktisch werk gedaan onder 

mentorschap van het Landbouwcollege. Ondernemerschap en 

financieel- en risicobestuur waren onderdeel van deze 

opleiding. Wij hebben hem leren kennen als een man vol 

humor, toegewijdheid en werklust. ”Ik heb een nieuw huis 

gevonden”, zijn zijn eigen woorden. 

Op 11 Augustus begon Nkosinathi Njilo te werken voor Sizanani S.A. Hij werd meteen in het 

diepe gegooid en woonde een vergadering van de facilitators bij waarop alle problemen en 

nieuws van de plaatsen waar SiSA werkt besproken werden.Natuurlijk ontmoette hij zo ook 

meteen de andere werkers waarmee hij zou gaan 

samenwerken.Het bleek dat mevr. Ngoza zijn familie wel kent. 

Beide hebben banden met de Gereformeerde kerk van Ndaleni ( 

nabij Richmond). Zij was het dan ook die hem na de vergadering 

vroeg iets meer over zichzelf te vertellen. Hij antwoordde door 

eerst te zeggen dat hij kon zien in de vergadering dat ons werk 

en de mensen waarvoor we werken ons na aan het hart liggen 

en dat hij graag voor zo’n organisatie wil werken. Een opsteker voor onze werkers dus.  

Inmiddels hebben we al onze plaatsen en projecten met hem bezocht en is mr. Njilo 

ingewerkt. Hij is druk bezig met het starten van de grotere groentetuin- en fruitprojecten bij 

Barklieside en emaBhuqwini. Alsook de groentetuin bij Machanca. Hij zal ook training geven 

bij deze projecten en de mensen begeleiden. De kippenprojecten vallen ook onder zijn zorg 

evenals alle al werkende groentetuinen. Verder houdt hij de boekhouding van al onze 

projecten in de gaten en geeft advies waar nodig. Aids is een werkelijkheid voor ons 

allemaal. Alle medewerkers van Sizanani en een groot aantal van de kerkelijke gemeenten 

zijn ingedeeld in areagroepen om aan aids bewustzijn en voorlichting te werken. Mr. Njilo 

wilde ook graag deel van zo’n groep zijn en is ingedeeld bij de groep die rond Nqutu dorp 

gaat werken. 
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►Thuiszorg voor Aidspatienten (Home Based Care) 

Er zijn in Zuid Afrika en ook in het gebied rond Nqutu zoveel patiënten met AIDS die niet 

allemaal in het ziekenhuis verzorgd kunnen worden. Daarom is er thuiszorg nodig. Veel 

families weten niet hoe ze voor deze patiënten moeten zorgen. Veelal zijn het ook kinderen 

die hun ouders dan moeten verzorgen of een oma die bijvoorbeeld een 

dochter moet verzorgen en een rits kleinkinderen van haar. Landiswa 

Zwane is de Home Based Care coördinator voor Sizanani Suid-Afrika 

(SiSA) sinds oktober 2007. Ze was eerder werkzaam bij het 

departement van gezondheid. Hieronder haar verhaal.  

Vrijwilligers zijn de basis. Het is mijn taak onze thuiszorgers -allemaal 

vrijwilligers -te organiseren, begeleiden en verder toe te rusten. Bij 

mijn bezoeken aan de vrijwilligers en hun patiënten kom ik bij de 

mensen allerlei verschillende problemen tegen. Die proberen we 

samen op te lossen. Onze vrijwilligers hebben de taak om terminaal 

zieke patiënten te verzorgen en hun families daarbij te helpen. Daarbij wordt allereerst de 

nadruk gelegd op aidspatiënten.  

Oma’s zorgen voor kleinkinderen. Zo kwamen we in Nondweni in contact met een oma die 

een kleindochter in huis heeft. Het meisje is een “aids-weesje” en is zelf ook ziek. De oma 

schreef dit toe aan de vooroudergeesten. Samen met de thuiszorgster daar hebben we de 

oma ervan overtuigd om met het meisje naar het centrum voor vrijwillige testing en 

counseling te gaan. Uiteindelijk deed ze dat, maar de thuisverzorgster moest mee. Haar 

kleindochter krijgt nu anti-retrovirale middelen en er is ook een ongeschiktheiduitkering  

aangevraagd. Oma werd geleerd haar kleindochter op een goede manier te verzorgen.     

Een ander meisje, 10 jaar, en ook een aids-weesje, dat zelf ook aids heeft, is te zwak om 

naar school te gaan. Ze woont bij haar oma en die moest haar werk opgeven om voor haar 

te zorgen. Oma is nog te jong om een staatspensioen te krijgen, dus zijn er geen inkomsten 

meer. Met hulp van onze vrijwilligster krijgt het meisje nu antiretrovirale middelen en is er 

bij het kantoor van sociale zaken ook een ongeschiktheiduitkering aangevraagd. Laten we 

bidden dat ze zover opknapt dat ze weer naar school kan. 

Cursus verzorgen voor medicijngebruik.Een andere vrijwilligster is door de plaatselijke 

kliniek gevraagd patiënten die antiretrovirale middelen moeten krijgen, te helpen. Voordat 

de mensen deze middelen mogen gaan gebruiken moeten ze een cursus doen over het 

gebruik ervan. HIV is een virus dat snel muteert. Resistentie bij verkeerd gebruik van 

middelen is een groot gevaar. Onze thuiszorgster geeft die cursus en begeleidt de patiënten 

daarna.  

Aids draagt altijd nog een stigma. In Silonjane woont Nkele Ntseng. Zij is deel van 

Sizanani’s naaigroep daar. In 2003 had ze symptomen die wezen op aids. De vrouw die nu 

onze thuisverzorgster is op deze plek, Ceceilia Motloung, adviseerde haar toen al om zichzelf 

te laten testen. Ze testte positief. In hetzelfde jaar kon ze beginnen met behandeling. Nkele 

heeft last van bijwerkingen van de medicijnen en ze is mager geworden maar met de steun 

van Cecilia kan ze nog voor haar 4 kinderen en 3 kleinkinderen zorgen. Inmiddels krijgt ze 

ook een ongeschiktheiduitkering. Aan haar kinderen heeft ze (nog) niet verteld dat ze aids 

heeft, ze wil niet dat ze zich zorgen maken. Een familielid moet 

het wel weten vindt ze. Om te voorkomen dat de familie denkt 

dat er toverij in het spel is als ze overlijdt. Dus heeft ze haar 

moeder ingelicht. Ze kent Sizanani al wat beter en stond ons 

toe om een foto van haar te nemen, als we die maar aan 

niemand in het Nqutudistrict laten zien, de foto mag alleen 

overzee gebruikt worden. Behalve hulp aan HIV-positieve en 

aids-patiënten wordt er ook in andere gevallen geholpen. Dat is belangrijk want anders 

zeggen de mensen al gauw dat overal waar een van onze mensen komt er altijd iemand aids 

heeft. Aids draagt nog altijd een stigma. Ook in Silonjane woont een zeer gezette vrouw die 

suikerziekte heeft. Ze kan niet zelf naar de mobiele kliniek lopen. Taxi’s willen haar niet 

meenemen. Als je zo gezet bent neem je twee plekken in en je betaalt maar voor één, dat is 

onvoordelig! In de auto van Sizanani past ze wel en zo geven we haar een lift naar het 

hospitaal. Daar krijgt ze medicijnen en een rolstoel. Nu kan ze zelf naar de mobiele kliniek 

die haar gemeenschap regelmatig bezoekt. 

Sociaal vaak moeilijke situaties. Bij Nkande is een familie met een geestesgestoorde vrouw. 

Ze is nogal agressief naar de familie toe en neemt ook haar medicijnen niet in. Het is de 

thuisverzorgster gelukt haar mee te nemen naar de plaatselijke kliniek waar ze een injectie 
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kreeg. De medicijnen die voorgeschreven zijn, worden nu door onze thuisverzorgster 

opgehaald. Zij ziet er op toe dat die ingenomen worden. Het gaat nu veel beter met deze 

vrouw en haar familie. We stuitten nog op een ander probleem: twee oudere vrouwen, in 

dezelfde plaats, hebben hun dochters gemachtigd om hun pensioen op te halen. Deze 

dochters gebruiken dit geld vervolgens voor zichzelf. Sizanani en een plaatselijk 

toezichthoudend comité bespraken dit samen en hebben dit geval gerapporteerd. De oude 

dames hebben andere mensen gemachtigd en ontvangen nu maandelijks zelf hun 

pensioengeld. Zo heb ik u een indruk gegeven van ons werk. 

► Drop In Centra. 

Er zijn inmiddels gesprekken gaande met het departement van gezondheid over een goede 

opvang van weeskinderen en Drop In centra. Bij een Drop In centrum wordt elke dag eten 

gekookt en kunnen families, vooral gezinnen bestaand uit aids wezen, maar ook anderen, op 

een lijst gezet worden om voedsel- pakketten te krijgen (maïspap en bonen). Ook kunnen 

weeskinderen na school naar het centrum gaan dan krijgen ze eten en ze kunnen geholpen 

worden met huiswerk. Onderdeel van het gesprek met het departement is om het aantal 

Drop In centra uit te breiden. 

►Relatie(s) met andere ZuidAfrikaanse kerken. 

In juni jl. bezochten Marga Baron, Jansje Kruger, Tokhozani 

Ndaba, en Musa Hlatshwayo Nederland. Ze hebben in 

verschillende kerken presentaties gehouden, misschien was u 

daarbij wel aanwezig. Hierin werd verteld over het werk van 

Sizanani. Deze presentatie is inmiddels ook in het Afrikaans 

vertaald en is vertoond in de Gereformeerde Kerk van Vryheid, 

de thuisgemeente van Marga Baron en Jansje Kruger. Er werd 

erg positief op gereageerd. Een ouder echtpaar besloot om een pot in de kerk te plaatsen 

waar iedereen klein geld in kwijt kon voor SiSA en SET. Een zakenman uit de gemeente gaf 

meer dan 20.000 Rand (geen gering bedrag) om SiSA te sponseren.  

In de maand oktober bezochten een paar mensen van de kerk van Benoni (een buitenwijk 

van Johannesburg) een kerkdienst in Nqutu. Ze hadden een actie op touw gezet om met de 

opbrengst bijbels te kopen voor de kerk van Nqutu. In de dienst waar ds. Baron voorging 

werden ze aangeboden. SiSA is uitgenodigd om de presentatie ook in de kerk van Benoni te 

houden. Tevens is het idee van een kinderkledingactie voor SiSA meegegeven aan de 

broeders en zusters van Benoni. 

2. Sizanani Education Trust (= SET) 

Aanvraag van 16 studenten. Elk jaar in juni worden er 

aanvraagformulieren voor studiebeurzen aan 26 gemeenten in Nqutu 

gestuurd. Kinderen in hun laatste jaar van de middelbare school 

kunnen een aanvraag doen. Ze wachten met spanning op deze 

formulieren, omdat zo’n studiebeurs de deuren naar de toekomst 

opent! Dit jaar ontvingen we 16 aanvragen. De cijfers van de laatste 

examens zijn zorgvuldig bekeken, maar zeggen niet altijd alles. Soms 

zijn er markante brieven bij, die wat meer vertellen van de persoon zelf. Uiteindelijk worden 

er zes jonge mensen uitgenodigd voor een interview van wie SET denkt dat ze een kans 

maken voor het hoger onderwijs. Hoewel deze zes allemaal goede cijfers voor engels hebben 

gekregen, kunnen ze niet allen goed engels spreken. Vaak zijn hun meest recente cijfers ook 

veel zwakker dan in het formulier aangegeven is.  

Selectie is een moeilijk proces.Dit maakt het allemaal niet gemakkelijk om een goede keus 

te maken. Bij twee van de meisjes zijn er zeker mogelijkheden om een studie te gaan 

volgen. Nomthandazo wil graag een studie Agricultural Science doen; haar cijfers zijn goed 

genoeg. Jabulile, een echte doorzetter, kan goed Engels spreken, hoewel ze beslist geen 

fantastische cijfers heeft. Zij mag een opleiding gaan doen in een buurdorp van Vryheid, 

waar ze haar cijfers kan verbeteren. Als we geen beurs kunnen geven voor de aangevraagde 

cursus, proberen we alternatieven voor te stellen. Sommige meisjes mogen een naaicursus 

gaan volgen. Van daaruit kunnen we hen dan verder helpen. Ook nu weer zijn we blij dat we 

met een paar jongens en meisjes op weg kunnen gaan en we een verschil kunnen maken in 

de levens van deze studenten en hun gezinnen. Goed nieuws! Ook is er fantastisch nieuws 

over één van de studenten. Vusimusi (Reginald) Hoffman studeert drama, en doet zijn 

eerste jaar aan een universiteit in Durban. Hij heeft een mooie prijs gekregen. Hij is 

namelijk aangewezen als “best newcomer”, beste vertolker van een “cameo role” en als 
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meest hardwerkende en professionele student. We zijn vanzelfsprekend erg trots op 

Vusimusi!    

Het werk in Nederland   
 
Toekomstvisie 
In juni mochten we weer Jansje Krüger en Marga Baron ontmoeten en met hen het werk 
doorspreken. We hebben hen gevraagd met de besturen van SET en SiSA te overleggen om 
te komen tot een visie op de toekomst van het werk. Met hun inbreng hopen wij de 
komende maanden te komen tot een beleidsplan voor een aantal jaren.  
Samenstelling bestuur 
Het bestuur is nu weer volledig bezet.  Na een aantal mutaties in 2008 en 2009 is er nu 
weer een bezetting van zeven personen. Voor informatie over wie het zijn verwijzen we 
graag naar de website. Helaas is er tot nu toe nog geen bestuurslid die voldoende technische 
kennis heeft om zich in het bijzonder met onze PR uitingen (Website, nieuwsbrief, folder 
etc.) bezig te houden. Daarvoor zoeken we nog externe ondersteuning.  
 
PR en communicatie blijft voor ons een belangrijke taak. We ontwikkelen plannen om tot 
een goede en effectieve PR te komen. Hiervoor hebben we contact met externe instanties. 
Er wordt ook hard gewerkt aan een vernieuwde website. Deze zal binnenkort te zien zijn. 
Kort geleden verscheen in Opbouw 53/21 een artikel van Marga Baron in de rubriek 
“Wereldwijd”. Hierin vertelt ze over tienerproblemen in Zuid-Afrika. 
 
De financiën blijven onze bijzondere aandacht opeisen. Het dit jaar begrote bedrag aan 
inkomsten ad € 75.000,- was per half november nog voor slechts 63 % binnengekomen. 
Aanvullende giften zijn bitter noodzakelijk om ons werk te kunnen blijven doen. 
 
Ten slotte 
 
Het jaar is zeer snel gegaan. Er mocht ook dit jaar weer gewerkt worden aan 
kennisoverdracht en hulp op allerlei terrein. In het Nqutu district is onder de zegen van de 
Here weer vruchtbaar werk verricht. in een donkere, heidense omgeving.  
Alle betrokkenen van de NGZN en Sizanani, in Zuid-Afrika en Nederland, zetten zich met 
hart en ziel in voor dit mooie werk. U hebt dit met gebed en financiële middelen gesteunt.  
Mogen we voor de komende tijd ook weer op uw steun rekenen? 
 
Het bestuur. 

 


