
Onderneming of groep
In totaal zijn er dit jaar 1093 mensen direct bereikt met 
ondersteuning en hulp. ‘Indirect is  daardoor vaak ook 
een groot verschil gemaakt voor de familie en omgeving.
Het afgelopen jaar volgden 182 mensen een cursus: 
alfabetisering (lezen/schrijven/rekenen/Engels) of onder-
wijs in het opzetten en leiden van een klein bedrijfje en de 
boekhouding daarvan. 

Van deze deelnemers zijn er 116 ook daadwerkelijk bezig 
in een eigen kleine onderneming of groep. Zo werkten 45 
mensen in  tien ondernemingen aan een kippenfokkerij. 
Er waren twaalf naaigroepen met 98 vrouwen. Verder 
werd op veertien plaatsen een groententuin onderhouden 
door 110 mensen. In het dorp Machanca zijn twee kip-
penboerderijen, waar tien mensen werken.

Home Based Care
Belangrijk was ook de Home Based Care: thuiszorg door 
lokale vrijwilligers. Dit werd gedaan door 28 vrouwen 
die door SiSA zijn opgeleid. Zij worden begeleid door de 

coördinator mevrouw Zwane. Zij is het afgelopen jaar 
een tijd lang erg ziek geweest maar recent weer met haar 
werk begonnen. Ze zorgden dit jaar voor 380 patien-
ten en regelden vaak ook opvang van hun kinderen bij 
overlijden.

In het jeugdwerk zijn 394 kinderen bereikt door wekelijks 
contact op scholen en in jeugdgroepen.  De kinderen 
leerden levensvaardigheden en kregen aidsvoorlichting.  
Oorspronkelijk waren er drie betaalde jeugdwerkers en 
vier opgeleide vrijwilligers voor dit werk, nu zijn er nog 
twee vrijwilligers.  

In dienst
Parttime in dienst van SiSA zijn Marga als leiding, een 
administratieve kracht, twee coördinatoren en een veld-
werker,  acht docenten en drie jeugdwerkers.Afgezien van 
Marga en de administratieve kracht, behoren de mede-
werkers tot de lokale bevolking. Zij verdienen hiermee 
een vast inkomen om hun gezinnen te onderhouden.  
Dat maakt echt verschil! 

‘Meer dan 1000 mensen geholpen door SiSa in 2011’

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de mensen in het Nqutu district in 
Kwa-Zulu Natal in Zuid-Afrika., om hun omstandigheden en gezondheid te verbeteren. Marga 
Baron, vrouw van zendeling Tjeerd Baron, geeft leiding aan het werk van Sizanani South- Africa 
(SiSA) en schreef een verslag.
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Links mnr. Njilo: veldwerker, 3e van links mw. Ngobese: ABET 
coordinator, zittend links: evangelist Ndaba: jeugdwerker;
de anderen zijn docenten met in het midden Marga Baron.

Nieuw voer voor de kippen, met de kruiwagen aangereden, 
bij een recent gebouwde kippenfokkerij.



Voor sommige studenten was 2011 een moeilijk jaar. 
Eén van de studenten werd plotseling geconfronteerd 
met TBC, een ziekte die hier nog tamelijk veel voorkomt. 
Het ouderwetse woord tering is wel heel sprekend voor 
het ziektebeeld, want haar lichaam en geest teerden als 
het ware weg. Gelukkig kon ze na een verblijf van meer 
dan een half jaar thuis en door gebruik van goede me-
dicatie, gezond eten en geestelijke hulp weer aan haar 
studie beginnen. 

De nieuwe studente die met een studie journalistiek 
begon past zich goed aan in Durban. Haar uitslagen 
zijn goed en ze kreeg zelfs een kans om aan een radio 
uitzending deel te nemen in Natal voor de Zoeloe zender 
als onderdeel van haar stage.  Een paar dames volgden 
een cursus om eerste hulp te kunnen toepassen op een 
ambulance auto. Daarnaast haalden ze hun rijbewijs, 
zodat ze ook later zelf zo’n auto kunnen besturen. Ze 
zoeken nu werk bij verschillende ziekenhuizen.

Ontwerpen
Lungeleni Ngobese, ontving een diploma nadat ze twee 
jaar bezig was geweest met het ontwerpen van kleding. 
Ze kreeg les van een beroemde modeontwerper en nam 
deel aan verschillende openbare gelegenheden, waar-
onder de klimaattop in Durban maar ook een mode-
show waar ze haar  creaties kon vertonen. Nu is ze thuis 
in Nqutu en dat is niet eenvoudig, want eigenlijk moet 
ze een eigen zaakje starten. We hebben een kostenbera-
ming van haar ontvangen, en we hopen dat er sponsors 
in Nederland zijn die haar kunnen helpen om een begin 
te maken met een eigen winkeltje in Durban. 

Diploma
Onze drama student Vuzimuzi Hoffman heeft ook zijn 
studie afgerond. Hij presteerde bijzonder goed, ontving 

een diploma en vele trofeeën. Graag zou hij verder wil-
len studeren aan een privé academie, maar de kosten 
zijn voor SET niet te betalen. Hij heeft zijn CV nu opge-
geven bij een agentschap, en hoopt op die manier werk 
te vinden. 

Inkomen verdienen
Een groepje meisjes probeert met naaien een extra in-
komen te verdienen, maar dat gaat heel moeizaam. De 
klanten betalen een deposito maar komenlater het vol-
tooide werk niet ophalen. Dat maakt de naaisters nogal 
moedeloos. Zo zijn er ups waar we dankbaar voor zijn 
en de downs die we in onze gebeden mogen opnemen. 
We bidden dat de jonge mensen hard blijven werken en 
niet zullen opgeven.

Wat gebeurde er in 2011 met de SET studenten?

"Sizanani helpt met ons inkomen"
‘Ik ben mevrouw Zondo. Ik woon op Machanca en ben 40 jaar oud. 
Ik heb twee dochters, Minenhle en Siyanda. Hun vader is overleden. 

Ik heb de basisschool en de middelbare school afgerond. Toen mijn ouders 
stierven, werd mijn leven moeilijk. Ik besloot om werk te zoeken en ging naar 
Johannesburg. Daar bediende ik twee jaar lang de benzinepomp. In 2005 
ging ik naar huis omdat ik een beroerte heb gehad. Ik werkte een poosje als 
verzorgster. Ik hielp zieke mensen, gaf hen medicijnen en maakte hun hutten 
schoon.

Ik stopte met dat werk, want ik verdiende niets. In juni 2008 begon ik met 
naaien bij Sizanani. Ik naai schooluniformen en joggingpakken en T-shirts 
voor school. Sizanani gaf ons naaimachines en stof. Sizanani heeftons erg 
geholpen, want nu ben ik een professionele naaister en verdien ik geld. Ik 
ga naar de taallessen en verder leer ik rekenen en Engels. Zo kan ik mijn 
tweede taal verbeteren en makkelijker communiceren met andere mensen. 
Ik dank Sizanani  voor de hulp.’

Laten we bidden dat de jonge 
mensen hard blijven werken en 

niet zullen opgeven.



Algemeen 
Centraal in 2011 stond de samenwerking met Tear. We 
schreven u daarover al in de vorige nieuwsbrief.  We 
hopen en verwachten dat deze samenwerking uiteinde-
lijk merkbaar en zichtbaar wordt in de voortgang van 
activiteiten van Sizanani, SiSA en SET.

Verrichtingen van het bestuur
Het bestuur vergaderde in 2011 zeven keer. Naast de 
reguliere zaken stond ook de toekomst van het werk 
regelmatig op de agenda. Door de nauwere samenwer-
king met de NGZN was er in 2011 geen aparte verga-
dering gepland. We hebben een vergadering bezocht 
met interkerkelijke besturen van NGK en CGK. 

Eind 2011 is de samenwerkingsovereenkomst met Tear 
getekend. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de 

opvulling van de laatste vacature door Martin Herlaar 
van Tear Per januari 2011 is de samenstelling als volgt: 
Piet Rietkerk te Doorn (voorzitter), Ibo Janse te Den 
Haag (secretaris), Wim Jansen te Almere (penningmees-
ter), Netty Vreugdenhil te Doorn - lid (SET-zaken)
Olga Zwarts te Breukelen – lid (SiSA-zaken)
Beppie Langeraar – lid (PR-zaken)
Martin Herlaar (Tear) als lid

PR, communicatie en fondswerving.
Beppie Langeraar heeft veel aandacht gegeven aan het 
up-to-date houden van onze website. 
Reguliere communicatie met de achterban heeft ook dit 
jaar weer plaatsgevonden door onze nieuwsbrieven en 
enkele korte stukjes voor de lokale kerkbladen. Verder 
is er een nieuwe folder gemaakt, evenals antwoord- en 
machtigingskaarten. 

Het werk in Nederland

Wij ontvingen €102.800, terwijl we €116.232 uit-
gaven, te weten €111.604 aan steun van het werk 
van SiSA en SET en €5.028,- (4,3 %) aan (algemene) 
kosten. Zowel de inkomsten (- 11%) als de uitgaven 
( -7,5 %) bleven achter bij de begroting. 

SET en SiSA
Hoewel het aantal van zeventien studenten gelijk 
bleef, waren de uitgaven bij SET lager. Dit komt door 
de lagere ondersteuning op basis van werkelijke be-
hoefte en door en besparing op de jaarlijkse training 

lifestyle en Engelse taal. SiSA moest om meer mid-
delen vragen dan begroot omdat een grote spon-
sor vooralsnog slechts de helft van het toegezegde 
bedrag heeft uitgekeerd.

Door het tekort is de reserve, die nodig is om enige 
continuïteit in de financiële steun mogelijk te maken, 
per eind 2011 gedaald naar €46.000,-. Grafisch kan 
de ontwikkeling in de laatste jaren als volgt worden 
weergegeven. 

Financiën: Goede voortgang van het werk; 
achterblijven van de inkomsten in 2011

LATEN WE elkaar helpen

In 2011 heeft het werk van SiSA en SET door onze financiële steun goede voortgang kunnen 
maken. We danken allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Helaas moest het jaar 2011 worden 
afgesloten met een tekort van €13.847!



Voor 2012 hebben  SiSA en SET ondersteuning aan-
gevraagd voor €136.347. Op basis van onze inkom-
sten en de noodzakelijke kosten was duidelijk dat 
deze aanvragen niet gehonoreerd konden worden. 

Het bestuur heeft het wel aangedurfd om de inkomsten 
dit jaar opnieuw op €115.000 te begroten, maar er bleef 
een te groot verschil van € 31.000. 
We hebben SiSA en SET gevraagd in het licht van deze 
cijfers de begroting te herzien. Hierop is zeer constructief 
gereageerd. 
De SET begroting is met € 4.000 verlaagd en de SISA met 
€ 25.850. Totaal circa € 30.000. 

Belangrijke posten opgeschort
Het gaat ons zeer aan het hart dat de volgende belang-
rijke posten moeten worden opgeschort:

• Bij SET werd het bedrag voor de jaarlijkse voorberei-
dende training voor studenten met 1/3 verlaagd.
• Bij SISA moest de vergoeding voor de thuiszorgmede-
werkers worden gestopt tot definitief de toegezegde bij-
drage van de lokale sponsor is ontvangen en een nieuwe 
toezegging binnen is. De vrijwilligers werken dus weer 
zonder vergoeding! U weet niet wat dat betekent als het 
gezinsinkomen toch al minimaal is.
• Bij SiSA is ook het belangrijke jeugdwerk opge-
schort. Voorlichting op scholen over aidspreventie en een 
christelijke levensstijl: het kan voorlopig niet meer!

Tenslotte
Hartelijk dank aan iedereen die Sizanani het afgelopen jaar heeft gesteund in financiële zin en met gebed. 
Uw steun voor het werk in het Nqutu district verandert het leven van mensen. Vaak denken we dat het 
een druppel op de gloeiende plaat is. Het tegendeel is waar. Maar we kunnen dit werk alleen doen als u 
beseft, dat wij met onze financiële rijkdom een wending kunnen geven aan armoede en mogelijkheden 
kunnen bieden voor persoonlijke ontwikkeling. We doen dus een dringend beroep op onze giftgevers om 
extra aan Sizanani te denken.

Mogen we de komende tijd weer op u rekenen?

We danken onze God die al dit werk mogelijk maakt.
Het bestuur

Forse bezuinigingen in 2012 nodig

"De vrijwilligers werken nu weer 
zonder vergoeding! U weet niet 
wat dat betekent als het gezins-

inkomen toch al minimaal is."

LATEN WE elkaar helpen

Sizanani biedt kleinschalig ontwikkelingswerk gerelateerd 
aan het zendingswerk van de NGZN (Nederlands Gere-
formeerde Zendingsvereniging Nqutu). Sizanani S.A. geeft 
cursussen op het gebied van ondernemen en alfabetisering. 
Ook geeft ze startkapitaal aan beginnende ondernemers. 
De stichting zet zich in voor aidspatienten en hun kinderen. 
Door EducationTrust (SET) worden studiebeurzen toegekend. 
Als u dit werk financieel wilt steunen, stort dan een bijdrage 
op bankrekeningnummer 4744.16.038 t.n.v. Stichting 
Sizanani te Almere. ANBI geregistreerd. 
Kijk voor meer informatie op www.sizanani.nl


