
Onderneming of groep
Bijzonder aan dit bezoek was de aanwezigheid van 
twee medewerkers uit Nqutu, MaZwane en MaNkosi. Zij 
maakten kennis met de vele donateurs en sympathisanten 
van Sizanani uit Nederland. Hoewel het voor sommigen 
de eerste ontmoeting was, leek het door de verslagen en 
verhalen van het werk alsof ze elkaar al jaren kenden. 

Sizananidag
Ontmoeting, informatie en spel waren de ingrediënten 
die de Sizananidag tot een bijzonder dag maakten. 
De gasten vertelden over het werk als coördinator van 
de thuiszorg en van de lessen die worden gegeven. 
Uitgedost in de lokale kledij waren ze niet te missen 
tussen de andere gasten. Indrukwekkend was het om te 
horen hoe zij betrokken raakte bij SiSA. Vaak hebben 
kleine gebeurtenissen grote gevolgen. De presentatie die 
vertoond werd, bracht ons op de hoogte van de stand 

van zaken van SiSA, SET en het werk van ds. Tjeerd Baron 
die ook in het Nqutu-district werkt.

Zondagen
De zondagen waren gereserveerd voor bezoeken aan de 
kerken. Daar werd een presentatie gegeven en verteld 
wat er dankzij de financiële bijdrage uit Nederland tot 
stand is gekomen. Behalve voor ontmoeting was er ruimte 
voor verhalen en informatie over SiSA en SET uit de 
eerste hand. Het leverde interessante vragen op en een 
levendige discussie. 

Sizanani mag een instrument zijn van de Here God om 
de bewoners van het Nqutu-district bij te staan in noden 
op velerlei gebied.  Dit bezoek heeft weer eens duidelijk 
gemaakt dat Nederland en Nqutu sterk verbonden zijn, 
ondanks de grote afstand.

Nqutu bezoekt Nederland

‘Sizananidag was een groot succes’

Eind september tot begin oktober was er bezoek uit Zuid-Afrika. Marga en Tjeerd Baron 
bezochten Nederland en maakte kennis met vele donateurs, gemeenteleden die het werk 
in Nqutu al jaren steunen. Een belangrijk onderdeel van dit bezoek was de Sizananidag, 
die door zeventig belangstellenden werd bezocht. 
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...de activiteiten van SiSA inhouden dat:
• SiSA opleidingen en training geeft aan 169 mensen in   

13 plaatsen en 16 alfabetiseringsklassen.
• 5 tuinonderhoud cursussen en 6 kippenfok cursussen   

afgerond zijn in 2012.

...onder begeleiding van SiSA
• 61 personen werkzaam zijn op 10 kippenfarms.
• 110 personen werken op 14 groentetuinen. 
• 87 personen werkzaam zijn in 12 naaigroepen. 

• het werk van 27 thuiszorgers, die samen 380 patiënten 
verzorgen, wordt gecoördineerd en geregeld. 

Wist u dat...



Retha Rohrs bezocht als bestuurslid van SET in 
juni de cursus ‘Engels en levenswaarden’ (ook wel 
carrièredagen genoemd), die SET gaf aan jongeren 
van de middelbare school. Een bijzondere week, 
vertelt ze: ‘De jongeren leerden niet alleen Engels 
maar ontwikkelden ze zich ook op geestelijk en 
persoonlijk vlak.’

Het enthousiasme voor het volgen van de cursus was 
enorm. ‘Op de eerste dag schreven veel meer kinderen 
zich in dan wij van tevoren hadden verwacht. Na de 
registratie werden de 41 jongeren verdeeld in groepen: 
een senior of een juniorgroep. Zo werkten ze op 
verschillende niveaus. De kinderen deden ontspannen 
mee met de lessen, maar voelden zich vaak nog niet 
vertrouwd genoeg met de taal om gesprekjes aan te 
gaan met elkaar.’

Deze week werden er niet alleen lessen gegeven. ‘Samen 
met de kinderen hebben we ook Bijbelstudie gedaan, 
samen gegeten en gedronken en gezellige dingen 

gedaan. De jongens voetbalden graag, terwijl de meisjes 
stonden te kletsen. De jongens vertrokken ’s avonds 
weer, terwijl de meisjes bleven slapen.’

Bijzondere kans
Volgens Retha was deze cursus op meerdere manieren 
een bijzondere kans voor de kinderen. ‘Niet alleen zullen 
hun vaardigheden op taalgebied sterk verbeteren, maar 
door deze week ontwikkelen ze zich ook op persoonlijk 
en geestelijk vlak. Een bijkomstig voordeel van deze 
week is dat de kinderen voor tenminste één week 
dagelijks een goede maaltijd kregen. Ieder kind kreeg 
voor de lunch een overvloedige maaltijd met groenten 
en kip.’

‘Carrièredagen bijzondere kans voor kinderen’

''Het enthousiastme was enorm. 
Op de eerste dag schreven 

veel meer kinderen zich in dan 
we hadden verwacht.''

Er zijn al veel kerken die Sizanani steunen.Wilt u 
uw kerk ook kennis laten maken met Sizanani? 
Adopteer dan een project of vraag een presentatie 
aan in uw kerk!

In de afgelopen elf jaar zijn er veel goede relaties 
opgebouwd met de kerken die ons werk steunen. 
De meeste kerken zijn lid van de Nederlands 
Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu, maar er zijn 
ook kerken die getroffen zijn door het mooie werk dat 
Sizanani in het Nqutu-district doet en die daarom ons 
werk steunen.

We bieden kerken graag een bijeenkomst aan, waar we 
door middel van een presentatie meer vertellen over het 
werk van Sizanani. Ook is het mogelijk om een specifiek 
project te adopteren. De Nederlands Gereformeerde 
kerk in Amsterdam-Centrum is u hierin al voorgegaan.

Doet uw kerk ook mee?

Voor meer informatie, neem 
contact op met de secretaris 
Ibo Janse. Hij is te bereiken 
via telefoonnummer (070) 
2202607 of per email: 
ijanse@hotmail.com

Meer weten?



Nog één laatste examen en Sivikele Nene is 
elektricien. Na een opleiding van drie jaar en twee 
jaar stage lopen is hij dan officieel ambachtsman. 

Met behulp van een studiebeurs van SET kon hij de 
opleiding volgen. Als hij slaagt voor zijn examen, 
verdient hij met zijn werk in Vryheid een beter salaris. 
Ook helpt hij in het Nqutu-district, waar hij lid is van de 
kerk, mensen met de elektriciteitsvoorziening.

‘Ik ben geboren in Greytown, een dorpje vlakbij Pieter 
Maritzburg in KwaZulu Natal. Omdat mijn moeder niet 
voor mij kon zorgen, ging ik wonen bij mijn oma in het 
Nqutu-district. Daar ging ik naar school en kwam ik in 
aanraking met de mensen van de Gereformeerde Kerk 
die op eQudeni diensten hielden. Ik vond het fijn om 
naar de kerk te gaan en heb daar de Here Jezus leren 
kennen. Door de hulp via de cursussen van SET heb ik 
mijn opleiding gekozen.  Ik ben vooral geïnteresseerd 
in het ontstaan van elektriciteit en licht. In 2006 vroeg 
ik een studiebeurs aan bij SET. Die werd goedgekeurd, 
waar ik heel dankbaar voor was! 

Opleiding en stage
In 2007 volgde ik in Durban een driejarige opleiding tot 
elektricien. In 2010 begon ik met mijn stage bij een firma 
in Vryheid. Inmiddels heb ik er ontzettend veel geleerd en 
ik krijg een salaris. Ik heb nu in Durban de voorbereiding 
voor mijn laatste examen gedaan en wacht op een 
goedkeuring dat ik door mag gaan. Als ik hiervoor slaag, 
ben ik een ambachtsman. Dan word ik officieel door 
mijn werk in dienst genomen en verdien ik ook beter. 

Dankbaar
Ik woon dichtbij de mensen van Nqutu en blijf 
actief lid van de kerk van Bhekuzulu. Ik ben nu 
in staat de mensen in Nqutu te helpen met de 
elektriciteitsvoorziening. Omdat ik nu een salaris 
ontvang, kan ik ook mijn lening (een klein deel van 
mijn studiebeurs van SET), terugbetalen. Het was een 
lange weg en ik ben er nog niet, maar ik ben vol van 
dankbaarheid omdat de Here me beschermde en zo 
goed voor me zorgde!’

Elektricien dankzij studiebeurs van SET

''Ik vond het fijn om naar de 
kerk te gaan en daar heb ik de 

Here Jezus leren kennen''

...met studiebeurzen van SET

• 4  studenten zijn afgestudeerd in 2011. 
• 5 studenten bezig zijn met hun studie. 
• 4 studenten begonnen zijn in 2012.
• SET een bijzondere sponsoring voor 1 (ex)student (L. Ngobese) 

heeft geregeld. 
• SET ook ondersteuning geeft aan 3 afgestudeerden. 
• SET een jaarlijkse trainingsweek organiseert in Engels, 

beroepsvoorlichting en levenswaarden.
• studerende kinderen van kerkelijke werkers ondersteunt.

Wist u dat...

LATEN WE elkaar helpen



Aan het einde van 2012, is het de vraag of 
de begrote inkomsten van dit jaar worden 
gerealiseerd. Begroot is €115.000, terwijl er 
eind oktober € 63.870 is ontvangen. Voor 
ons reden tot zorg. 

We konden de budgetaanvraag van 
€144.200 uit Zuid-Afrika helaas niet 
honoreren. De ondersteuning daarvoor was 
in alle redelijkheid niet te verwachten. We 
zijn uitgegaan van €106.400. En om ook 
de kosten van fondswerving in Nederland 
en de extra kosten van het bezoek van onze 
medewerkers in Zuid-Afrika aan Nederland 
te kunnen dekken, hebben wij  de inkomsten 
dit jaar begroot op €115.000. 

Van dit bedrag is tot en met september 
€63.870 ontvangen; dit is  55 procent van 
wat we begroot hebben.

Nu komt er in het laatste kwartaal naar 
verhouding meer binnen dan in de 
kwartalen daarvoor, maar toch zijn we wel 
van deze stand geschrokken en zijn we 
ernstig bezorgd over de voortgang van het 
werk. 

Mogen we een ernstig beroep doen op u 
om ons de komende tijd met een (extra) gift 
te steunen? U kunt uw bijdrage storten op 
bankrekeningnummer  47.44.16.038 ten 
name van Stichting Sizanani te Almere.

Gat in begroting van 2012

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. 

Mogen we de komende tijd weer op u rekenen?

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

LATEN WE elkaar helpenLATEN WE elkaar helpen

Sizanani  biedt kleinschalig ontwikkelingswerk gerelateerd 
aan het zendingswerk van de NGZN (Nederlands 
Gereformeerde 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. Voor meer informatie, zie www.sizanani.nl

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Sizanani
Stand inkomsten 2012

Begroot Ontvangen

Voor 2012 hebben SiSA en SET ondersteuning aangevraagd voor 
€136.347. Op basis van onze inkomsten en de noodzakelijke kosten 
was duidelijk dat deze aanvragen niet gehonoreerd konden worden. 


