
 1 

 Nieuwsbrief Najaar 2010 

oktober 2010 

In deze brief treft u een overzicht van de werkzaamheden over de afgelo-

pen periode van Sizanani South Africa (SiSA) en Sizanani Education Trust 

(SET). 

  
 
Inleiding 
 

In deze nieuwsbrief kunt u een uitgebreid verslag lezen van de SiSA 

activiteiten. Daarna van SET het trieste verhaal van het overlijden van 

een student en het voorstellen van een veelbelovende student die met 

zijn gaven voor drama nu ook al meewerkt aan jongeren bijeenkomsten 

waarin elementaire beginselen van een christelijke levensstijl worden 

overgedragen. We sluiten af met ontwikkelingen in Nederland. Meer 

informatie over financiën en het werk van onze stichting vindt u op de 

website www.sizanani.nl  

 
Nieuws van Sizanani South Africa ( SiSA ) 
 

Het verslag van Marga Baron over het werk van SiSA in de laatste zes 

maanden vertelt veel over allerlei activiteiten in het Nqutu gebied. Veel 

werk werd er verricht, veel mensen bereikt, grote en kleine successen 

behaald maar ook waren er dingen die niet lukten en plannen die niet 

uitgevoerd konden worden omdat er niet genoeg geld voor was. Het leven 

is er vaak hard en moeilijk en er is veel armoede, ziekte en dood. Maar 

daar middenin klinkt het evangelie, bestaan er vele kleine kerkjes met 

een eigen predikant of evangelist en is SiSA bezig met haar taak op 

velerlei gebied in de gemeenschappen. Een aantal punten uit het verslag: 
 

CURSUSSEN  

Er zijn cursussen op het gebied van taal en rekenen, vaardigheden in het 

dagelijkse leven  

( bv. klokkijken) en in ondernemen 

en eenvoudig boekhouden. 

Cursussen zijn er op 12 plaatsen, er 

functioneren 16 groepen waarin 183 

mensen les krijgen. De leerkrachten 

(facilitators) worden begeleid door 

een coördinator (mevr.Ngobese, zie 

foto) en ze volgen zelf ook 

cursussen. 

De leerlingen (van alle leeftijden!) 

komen soms niet als er testen afgenomen worden om een vak af te 

sluiten of naar een hoger niveau door te gaan, omdat ze niet durven… 

Soms wordt een taalklas dan omgezet naar een leesklas en beleven de 

leerlingen daar veel plezier aan. 

 

AIDSWERK 

Er zijn op dit gebied verschillende activiteiten: 

Home Based Care ( HBC ) is een soort thuiszorg door getrainde 

vrijwilligers die bij patiënten in hun eigen buurt langs gaan en helpen. Er 

zijn nu 36 opgeleide vrouwen als HBC werkers. Ze worden begeleid door 

hun coördinator (mevr.Zwane) en ze zorgen voor ongeveer 300 patiënten 

Veel patiënten lijden aan AIDS en/of TBC of een chronische ziekte als 

suikerziekte.  

Een andere activiteit op dit gebied zijn de bijeenkomsten met informatie 
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over AIDS: besmetting, kenmerken en behandeling.. 

Een ander moeilijk punt is de zorg voor weeskinderen: de HBC-werkers 

komen vaak kinderen tegen die wees zijn, , en proberen ze zo goed 

mogelijk onder te brengen of te laten begeleiden. Er zijn enkele Drop In 

Centers van de overheid, maar die zijn onvoldoende. Daarom zijn er al 

langer plannen voor een Drop In Center van Sizanani, een soort 

naschoolse opvang, waar weeskinderen te eten krijgen. Ze krijgen er ook 

aandacht en begeleiding.Via de Gereformeerde Kerk in Vrijheid werd er 

kinderkleding ingezameld en ook eten en vitamineverrijkte pap via een 

zuivelbedrijf. 

 

NAAIGROEPEN 

Er zijn op vele plaatsen naaigroepen waar vrouwen samen naaien. Ze 

maken hun eigen kleding, maar ze werken ook in opdracht (bv 

schooluniformen of schorten of traditionele feestkleding). Hier zijn nu 94 

vrouwen bij betrokken. Vaak naaien ze 

op mechanische naaimachines, soms 

is er stroom en kunnen ze elektrisch 

naaien (de lokale naaimachines 

kunnen vaak beide). Er zijn na het 

Masakhane-3 project in juni/juli drie 

naaimachines aan verschillende 

naaigroepengeschonken.  

 

GROENTETUINEN 

Onze zomermaanden zijn in Nqutu de 

wintermaanden, met overdag wel aardige temperaturen en zon maar in 

de nachten kou, vaak rond het vriespunt. In het najaar is goed geoogst 

op veel plaatsen. In de winter mogen de dieren overal loslopen en worden 

de tuinen zonder hekwerk eromheen soms leeggegeten door het vee. Op 

veel plaatsen staat op het verlanglijstje dan ook een hek rond de 

groentetuin. Er zijn nu 16 groentetuinen in bedrijf, waarbij 141 mensen 

betrokken zijn. Een paar tuinen zijn voor het kweken van groenten en 

aardappels speciaal voor AIDS patiënten. Sommige tuinen liggen vlak bij 

water, andere gebruiken een waterleidingspijp (of ze moeten die nog 

hebben) die water van een in de buurt gelegen bron kan vervoeren. Soms 

werkt de kraan bij de tuin alleen ‘s nachts en moet er iemand opstaan om 

water in containers te laten lopen… Ook daar zijn nog wat wensen op 

lijstjes. 

 

KIPPENFOKKERIJTJES 

Er draaien nu 10 kleine kippenfokkerijen, waarbij 46 mensen betrokken 

zijn. Ze moeten niet alleen op een goede manier voor de kuikens zorgen 

en ze in acht weken opkweken tot eetbare kippen, maar ook een klein 

bedrijfje runnen, met inkoop en verkoop en een kleine boekhouding. 

Daarin worden ze geschoold en begeleid door de veldwerker (dhr.Njilo ). 

De kippenfokkerijtjes beginnen vaak 

heel eenvoudig in een oude 

overgeschoten rondavel maar als het 

goed loopt en er geld voor is wordt er 

later een stenen kippenhok voor 

gebouwd. Er zijn dit jaar 4 

kippenfokkerijen gebouwd. Bij 

sommigen moet nog het canvas 

aangebracht worden ter afsluiting 

voor regen en kou. Tijdens het 

Masakhane-3 project werd er door de jongeren ook meegewerkt aan de 

bouw van een kippenhok. Op twee plaatsen staat nog een stenen 

kippenfokkerij op de wensenlijst. Soms is er teleurstelling bij de fokkers 

als er door ziekte opeens veel kuiken sterven. Vaak lukt het opkweken 

wel en hebben veel mensen een aanvulling op hun bescheiden inkomen  
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JEUGDWERK 

Er wordt nu op drie scholen gewerkt met drie jeugdwerkers en twee 

vrijwilligers. Ze bespreken met de leerlingen vele onderwerpen op het 

gebied van levensvaardigheden en het maken van goede keuzes. Ook 

functioneren er vier jeugdgroepen in de kerken. Er worden zo wekelijks 

434 jongeren bereikt. Helaas is het houden van een jeugdkamp dit jaar 

niet mogelijk geweest vanwege gebrek aan fondsen. De kampen die in de 

afgelopen jaren gehouden werden waren steeds een geweldige happening 

en erg inspirerend voor de jeugd. 

 

PLANNEN  

Er zijn al langer wensen om de projecten uit te breiden met een 

cateringcursus (nuttig bij feesten en begrafenissen), een fruitbomen 

aanplant en een betonblokken fabricage project. Ook een aantal 

(her)startplekken voor basiscursussen en uitbreiding van bestaande 

cursussen staan op de wenslijst. En natuurlijk de verbetering, uitbreiding 

en irrigatie van de groentetuinen en de bouw van goede kippenfokkerijen 

(evenals de daarbij horende opleiding in ondernemerschap) en het 

stimuleren en begeleiden van de naaigroepen. 

 

Voor de bekostiging van het werk van SiSA worden ook in Zuid Afrika zelf 

fondsen gezocht . 

In de afgelopen maanden zijn er contacten geweest met een nieuwe 

mogelijke sponsor: Touching Africa, een fonds dat streeft naar 

verbetering van leefomstandigheden in lokale gemeenschappen. Ook 

werd er contact gezocht door een organisatie die kleine leningen verstrekt 

en de daarbij behorende training geeft of wil laten geven, mogelijk door 

SiSA. Er wordt met spanning gewacht op de reacties. In de tussentijd is 

de voortgang van het werk toch geheel afhankelijk van de giften uit 

Nederland aan Sizanani.  

Het is zegenrijk werk: er werden 1085 mensen bereikt en de mensen en 

kinderen rond deze mensen zijn een veelvoud daarvan. Een goede reden 

tot dankbaarheid en gulheid!  

 
 
Nieuws van Sizanani Education Trust (SET) 
 

Onlangs bereikte ons het tragische bericht van het overlijden van 

één van de studenten die door een beurs van SET wordt 

ondersteund. Lindokuhle Ntuli is 25 jaar geworden. 

 

Lindokuhle was een van eerste studenten bij de SET. Hij wilde graag arts 

worden, maar zijn schoolopleiding was niet voldoende hiervoor. Sociaal 

maatschappelijk werk was zijn tweede keus, en 

hij pakte deze studie aan de Universiteit van 

Zululand enthousiast op. 

Hij had het niet altijd gemakkelijk tijdens de 4 

jaren van zijn studie. Hij is beroofd. Hij maakte 

verschillende stakingen mee waarbij vaak zijn 

docenten niet kwamen opdagen. Tijdens een 

van de stakingen is een goede vriend van hem 

om het leven gebracht – een zware slag voor 

Lindokuhle. Toch ging hij altijd weer met goede moed terug naar de 

universiteit om zijn studie af te maken. Hij had altijd een glimlach op zijn 

gezicht, en verloor nooit de moed.  

Dit jaar had hij nog een korte stage om af te maken voor zijn 

eindexamens. In augustus zou hij in Nqutu beginnen aan een baan als 

sociaal werker, maar op 14 augustus verdween hij spoorloos. Niemand 

wist waar hij was of wat er gebeurd is. Op 25 augustus werd zijn lichaam 

in het veld buiten Nqutu gevonden. Er kon geen oorzaak voor zijn dood 

worden gevonden. 

Onze harten gaan uit naar zijn moeder, broer en familie. We begrijpen 
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niet wat er gebeurd is. Nqutu is een enthousiaste, bekwame sociale 

werker kwijt, en de SET een waar ambassadeur. We bidden dat de Heer 

ons allen, maar vooral de familie van Lindokuhle, zal troosten. 

 

Vusimuzi Hoffman 

 

Onder onze groep studenten die via de SET studeren is een jongeman die 

drama studeert. Het is eigenlijk heel bijzonder voor een jongeman uit 

onze plattelandse gemeenten om zo’n studie keuze te willen maken. 

Vusimuzi of Reggie zoals hij genoemd wordt, was al op 

jonge leeftijd bij koren of toneelgroepen op school 

betrokken. Zijn achternaam Hoffman doet vermoeden 

dat er in zijn voorgeslacht waarschijnlijk niet Zoeloe 

sprekenden betrokken waren, maar hij is opgegroeid in 

een Zoeloe sprekend gezin.  

 

In deze nieuwsbrief wil hij zichzelf graag voorstellen. 

Ik ben Reginald Hoffman en geboren op 28 december 

1980 in het Nqutudistrict. 

Als één van de SET studenten, ben ik erg trots op het 

feit dat de gereformeerde kerk een grote rol in mijn leven heeft gespeeld. 

Ik studeer nu drama aan een belangrijke Universiteit in Africa en dat is de 

universiteit in Durban. Ik ben erg dankbaar dat ik mogelijkheid tot 

studeren heb gekregen en ik bedank de kerk, het SET bestuur en God 

voor deze kans. Ik begon in 2009 met mijn studie, en het gaat bijzonder 

goed. Ik krijg de mogelijkheid om veel praktisch werk te doen, en dat 

houdt in dat ik acteer, dans, zing en tevens regisseer ik de te spelen 

stukken. Ik kreeg aan het einde van het eerste jaar 3 bijzondere 

waarderingen voor mijn werk, oa beste nieuwe student voor 2009.  

Ik heb in de afgelopen bijna 2 jaar in 19 shows gespeeld, en dank God 

voor de talenten die hij mij heeft gegeven. In the drama’s die ik speel 

worden schrijvers zoals Shakespeare en Christopher Durang behandeld. 

Ik probeer ook audities te doen, om in Grahamstown (Oost Kaap) , aan 

een heel belangrijk wereld festival mee te kunnen doen. Ik hoop in 2011 

klaar te zijn met mijn studie, en misschien kan ik in het buitenland gaan 

spelen. Wie weet kan ik dan in Nederland voor u optreden, dan zouden 

mijn dromen waar worden. Ik bedank u allen die mij sponsoren. Ik groet 

vooral de jeugd van de kerk, hopende dat we elkaar kunnen ontmoeten 

en God ons vreugde zal geven op die dag.  

Reginald Hoffman 
 
Nieuws van de Stichting Sizanani 

 

Het jaar 2010 zal een belangrijk jaar worden voor het werk dat wij mogen 

steunen. In de voorjaarsbrief hebben we de sterk stijgende kosten in Z. 

Afrika als gevolg van inflatie en de stijgende koers van de Z. Afrikaanse 

munteenheid aangegeven. Dit betekende een grote stijging van de vraag 

om hulp in euro’s. Naast het feit dat we het mes hebber moeten zetten in 

de uitgaven, hadden we ons ook tot taak gesteld de ontvangen giften te 

doen stijgen van € 71.000 naar € 100.000. Wij moeten nu melden dat 

van de het begrote doel ad € 100.000 per 1 nov. pas 60 % is 

gerealiseerd. Dit betekent dat we in twee maanden nog € 40.000 

zouden moeten ontvangen. We doen een ernstig beroep op kerken en 

donateurs dat we in komende maanden dit bedrag nog zullen mogen 

ontvangen.  
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De grafiek geeft de huidige stand van inkomsten aan. 

Het zou toch bijzonder jammer zijn als volgend jaar een deel van ons 

werk door gebrek aan middelen zou moeten worden beëindigd. 

Medio dit jaar hebben we ons gebogen over de huidige situatie en 

toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is gebleken dat zonder toename van 

activiteiten de vraag om ondersteuning van het werk toch verder zal 

stijgen. Een stijging van de Z. Afrikaanse rand met 37% sinds begin 2009 

is voor ons werk bijzonder moeilijke ontwikkeling. Voor hetzelfde werk 

moeten 37 % meer euro’s betalen!  

Dit betekent dat gericht op de toekomst een verdere groei van het werk 

voorlopig niet mogelijk is. Daarvoor is versterking van de staf, zowel bij 

SiSA als bij SET nodig. We zitten nu in een fase dat met de huidige 

medewerkers het plafond is bereikt wat betreft de te ontplooien 

activiteiten. Willen we aan de stijgende hulpvraag blijven voldoen dat zal 

er ook in Nederland een structurele groei van inkomsten moeten komen. 

Er is daarom contact gelegd met enkele organisaties die misschien 

projecten van Sizanani willen subsidiëren en ook met een organisatie die 

ons wil ondersteunen om op een meer professionele wijze fondswerving 

te gaan doen. De komende maanden zal blijken of wij daar ook resultaat 

mee zullen boeken. We hopen dat we dit jaar mogen afsluiten door uw 

onmisbare steun. 

Bijvoorbeeld steun in de vorm van een sponsorloop zoals de NGK 

gemeente van Zeist op 4 september jl. heeft georganiseerd. Lees het 

verhaal hieronder. 
 
CHICKEN RUN  

 

Zeist organiseerde de loop tijdens de startdag voor het nieuwe kerkelijke 

jaar. Ze hadden Sizanani als doel gekozen met het plan om zo veel 

mogelijk geld bijeen te lopen voor de bouw van kippenfokkerijen in het 

Nqutu district. Dat is gelukt ! 

Rond de 20 jongeren (en iets 

ouderen..) hebben enorm veel 

gelopen, aangemoedigd door 

jong en oud  en veel mensen 

hebben gesponsord. Bij elkaar is 

er het  

prachtige bedrag van 3150 euro 

bijeen gelopen !! Met elkaar 

hebben ze veel plezier gehad en 

een geweldig resultaat geboekt. 

Het geld gaat gebruikt worden 

voor de bouw en afbouw van verschillende stenen kippenhokken. 

 

Een project dat navolging verdient!  

Het Bestuur. 
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