
Op een middelbare school geven ze elke week aan 
verschillende klassen les en werken ze op twee lagere 
scholen. Ook geven ze de cursus aan kerkjeugd 
op vrijdagmiddag. Zo bereiken ze elke week  280 
middelbare scholieren en 80 lagere school leerlingen.   

Verkracht
Marga Baron vertelt over de ervaringen van de 
jeugdwerkers: “Met de jongeren wordt gepraat over 
intimidatie, baas zijn over je eigen lichaam maar ook 
over misdaad, drugs- en alcohol gebruik, verkrachting, 
aids en seks. Al bij de eerste les op een middelbare 
school plukten we de ‘zure’ vruchten van dit werk. In de 
les stak een meisje haar vinger op en vroeg hoe je ooit  
je verkrachter kan vergeten. Ze is een paar jaar geleden 

verkracht en heeft er nog nooit over durven praten. 
Ze droomt er over en ziet soms haar verkrachter nog. 
We hebben een paar gesprekken met haar gehad en  
ondersteunen haar nu om haar verhaal aan haar moeder 
en zus te vertellen. Ook zijn we op zoek naar iemand 
die haar hierin kan begeleiden. We zien dat kinderen 
graag praten over onderwerpen die hun leven raken. We 
merken dat dit werk nodig is en zijn dankbaar dat we dit 
werk kunnen voortzetten.”

Nieuwe jeugdwerker en vrijwilliger aangesteld

Na een stilte van een jaar vanwege gebrek aan fondsen, konden in maart weer 
een jeugdwerker en een vrijwilliger worden aangesteld. Cindy Nkosi en Nothando 
Motloung kregen de opdracht om nieuwe scholen te zoeken waar zij het programma 
‘levensvaardigheden voor jeugd’ kunnen draaien. 
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''We merken dat dit 
werk nodig is.''

Verrassing in een doos
Een kerstgeschenk voor 120 weeskinderen

In december kwamen een aantal vrouwen van de Gerefor-
meerde kerk in Vryheid in Zuid-Afrika in actie. Er werden meer 
dan 100 schoenendozen ingezameld, die werden geverfd door 
middelbare scholieren. In de tussentijd werden er artikelen 
verzameld om de schoenendozen mee te vullen. Zo kwam het 
‘skoenboks’ project tot stand.

Met dit project konden we 120 weeskinderen een een kerstgeschenk 
geven. Sommigen van deze oudere kinderen zorgen voor hun broers 
en zussen. Velen leven van een kleine uitkering en cadeaus kopen 
is er niet bij. In de dozen kregen de kinderen schrijfmaterialen voor school, iets lekkers, een T-shirt , de 
kleineren speelgoed en de ouderen een paar sokken. Verder kregen we van een donor het Nieuwe Testament 
in Zulu,  die we ook in de dozen deden. Zo konden we veel kinderen blij maken. De vrouwen in Vryheid 
willen dit project voortzetten en ook voor 2013 weer schoenendozen samenstellen. We hopen dan nog meer 
weeskinderen te kunnen bereiken.



Als ik uitkijk op de vlaktes vlak bij de hut waar mijn 
familie woont en waar ik geboren ben, zie ik in de verte 
nog een beetje van de Bloedrivier die voorbij stroomt. Ik 
heb net water gehaald bij de gemeenschappelijke pomp 
en natuurlijk gepraat met de andere meisjes en vrouwen 
die er ook stonden te wachten. We hebben elkaar een 
aantal maanden niet gezien, want ik woon niet meer 
thuis, maar werk in een grote stad.

Moeilijke stageperiode
Ik ben vandaag thuis bij mijn ouders want het is Goede 
Vrijdag. Het is een wonder dat ik werk heb gekregen in 
Soweto, want het was een lange zoektocht. In 2007 heb 
ik een aanvraag ingediend bij Sizanani Education Trust, 
voor financiële ondersteuning bij mijn studie.  Ik vraag 
me af waar ik anders geweest zou zijn. Waarschijnlijk 
nog in Ohaleni, zonder werk en opleiding. SET heeft 
me geholpen om naar New Castle te gaan, waar ik 
een opleiding gedaan heb in Financial Management. 
Het was niet makkelijk omdat de Engelse taal moeilijk 
was om te leren. Maar ik slaagde voor mijn theorie en 
liep anderhalf jaar stage in een ziekenhuis vlakbij mijn 
ouderlijke huis. 
Mijn stage was geen makkelijke periode: mijn moeder 

stierf in deze maanden plotseling. Ze was een paar 
dagen ziek en last van haar maag. Helaas kwamen 
we te laat in het ziekenhuis en ze overleed heel vlug. 
We weten niet wat ze precies heeft gemankeerd. Ik 
probeerde die situatie te verwerken, toen vlak daarna 
mijn oudste broer ziek werd. Na een paar dagen 
overleed hij ook en hij was de degene die financieel 
voor ons gezin zorgde. Dat was verschrikkelijk, we wisten 
niet hoe we financieel moesten overleven. Gelukkig 
was ik was toen net klaar met mijn stage en kon naar 
werk gaan zoeken want ik had nu een diploma. Ik heb 
gebeden of de Heere me zou helpen werk te vinden!

Dankbaar
IIn Nqutu dorp kon ik CV’s uitsturen en toen reageerde 
iemand uit Soweto die een fabriek heeft. Hij zocht 
een dame die de administratie voor hem kon doen 
en door hem werd ik aangenomen. Wat was ik blij! 
Mijn werkgever stuurde me zelfs nog naar extra 
computercursus. Hoewel mijn salaris maar klein is, kan 
ik elke maand een bedrag naar huis sturen om mijn 
familie te helpen. Ik wil iedereen bedanken die me 
geholpen heeft zodat ik mijn opleiding kon doen. Ik ben 
de Heere heel erg dankbaar!”

‘‘Ik ben de Heere heel erg dankbaar!’’

''Mijn stage was 
geen makkelijke 

periode: mijn moeder 
stierf in deze 

maanden plotseling.''

“Mijn naam is Landiwe Mhkiz en ik woon in Soweto, Zuid-Afrika. Hier werk ik als 
administrateur in een fabriek. Door de beurs die ik kreeg van SET, kon ik een opleiding 
volgen en heb ik nu werk. Iedere maand stuur ik een deel van mijn salaris naar mijn familie.

Studenten van SET



Na overleg met SiSA en SET is, in het licht van de 
te verwachten inkomsten de begrote aanvraag voor 
hulp vastgesteld op € 97.000. Voor SiSA 60.000 en 
voor SET 37.000. De totale uitgaven van Sizanani 
worden, incl. de kosten in Nederland, begroot op 

€104.100. Met reeds in 2012 ontvangen geld voor 
een bedrag van €11.100 voor projecten in 2013, 
zijn de benodigde bijdragen in Nederland in 2013 
€ 93.000. Wij hopen oprecht dat dit mogelijk zal 
blijken te zijn. 

Begroting 2013

LATEN WE elkaar helpen

2013 heeft een goede start. Zo werd het jeugdwerk weer opgestart, dat wegens gebrek aan 
middelen in 2012 werd gestopt. Ook krijgen thuiszorgmedewerkers weer een vergoeding en 
is hun aantal uitgebreid van 14 tot 60. Daarbij is geld voor een nieuwe auto ontvangen, die 
broodnodig is in het Nqutu district om het werk te kunnen doen. 

We ontvingen €100.625 van onze sponsors, waarvan 
€11.085 specifiek voor projecten die in 2013 zullen 
worden uitgevoerd. Resteerde €89.800 voor besteding 
aan projecten in 2012. We zijn allen dankbaar die het 
mogelijk hebben gemaakt dat we in 2012 voor het aan-
gegeven bedrag steun konden verlenen aan SiSA en SET. 

SET en SiSA
Het aantal studenten dat SET in dit jaar ondersteunde is 
gedaald van 15 naar 13 studenten. De oorzaak hiervan 
is dat minder studenten in aanmerking komen voor een 
beurs vanwege hun studieprestaties. Hierdoor daalde 
het bedrag voor verleende beurzen van €22.300 naar 
€19.932.

De activiteiten van SiSA zijn vanwege onzekere inkomsten 
in Zuid-Afrika, voor een bedrag van €8.800 uitgesteld, 
onder andere op het gebied van opleiding van de mede-
werkers en de vergoeding aan de thuiszorgmedewerkers. 

Uiteindelijk zijn de inkomsten in Zuid-Afrika €4.800 lager 
uitgekomen. Hierdoor was €4.000 minder bijdrage uit 
Nederland nodig.

Financiële jaar 2012: minder ontvangen dan begroot

In 2012 heeft veel van het werk van Sizanani goede voortgang kunnen maken. De inkomsten én uitga-
ven waren lager dan verwacht. De lagere inkomsten daalden meer dan de uitgaven,  waardoor we het 
jaar 2012 afsloten met een tekort. De exacte hoogte ervan is op dit moment nog niet bepaald. Wel is 
duidelijk dat door het tekort de statutaire minimumgrens van de Algemene reserve is bereikt.

Grafi ek ontwikkeling van de laatste jaren.

Wij hopen dat de 
geschetste ontwikkeling 
voor u aanleiding is om 
ons meer dan voorheen 
te steunen met een 

(periodieke) gift.

Inkomsten en uitgaven
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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

Nederlands bezoek aan Gereformeerde kerk in Zuid-Afrika

Twee groepen Nederlandse vrijwilligers reizen half juli af naar het Nqutu district in Zuid-Afrika, om daar 
de lokale kerken van de Gereformeerde kerk van Zuid-Afrika te ontmoeten. Doel van de reis is om ken-
nis te maken met elkaar, maar ook om praktische hulp te bieden bij renoveren van kerkgebouwen en 
helpen bij projecten.

De vrijwilligers gaan deze weken ook kennismaken met SET en SISA. Zo bezoeken zij een school, waar studenten 
zitten die een beurs van SET hebben gekregen. Ook ontmoeten zij zusters die een modeopleiding hebben gevolgd. 
In samenwerking met SiSA worden ABET cursussen bezocht en een tuin-, naai- en kippenproject. 

Steun deze reis 
Er is voor deze vrijwilligersreis veel geld nodig. De deelnemers betalen de reissom geheel en de verblijfskosten 
grotendeels zelf. Er is echter meer nodig, deels om het restant van de verblijfskosten te financieren, deels om de 
projecten uit te kunnen voeren. Om al dat geld binnen te krijgen worden tot aan het vertrek in juli 2013 tal van 
acties gevoerd. 

Wilt u bijdragen aan dit project? Maak dan uw bijdrage over op 
bankrekening 65.62.49.145 t.n.v. NGZNqutu o.v.v. Masakhane-4.

Meer weten?
Meer informatie over het 
project is te vinden op 
www.masakhane.info.


