Stand inkomsten 1e kwartaal

EERSTE KWARTAALBERICHT SIZANANI ‘)
Veranderingen en uitbreiding bij Sizanani / Goed en slechter
nieuws arriveren vaak samen
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Vorig jaar bezochten we een aantal gemeenten in Nederland
samen met MaNgobese (alfabetiseringscoördinator) en
MaZwane ( coördinator thuiszorg). Helaas heeft MaZwane
onlangs ontslag genomen. Dat is een slag voor Sizanani . Zij was
een heel goede kracht. Toch is het voor haar fijn. Ze heeft
namelijk een andere baan aangeboden gekregen waar ze nu full
time en voor een hoger salaris kan werken. We zijn ook wel een
beetje trots dat ze dit werk kreeg. In haar nieuwe baan is ze de
coördineerder van alle ontwikkelingswerk, sociaal werk en
gezondheidszorg, gedaan door o.a. Sizanani en allerlei
overheidsdepartementen, in een grote wijk van het Nqutu
district. Ze kan dit werk doen door de ervaring en opleiding die ze
bij ons heeft gekregen, en dat is een doel van SiSA : mensen
verder helpen in hun leven.
Om het gat van haar vertrek te dichten hebben we twee van onze
beste thuiszorgers aangesteld om voorlopig de thuiszorg te
coördineren. Ook voor hen een kans om te laten zien wat ze
kunnen. Daarbij moeten ze ook de 14 nieuwe thuiszorgers , die
we onlangs konden trainen, inwerken. Deze 14 thuiszorgers
werken ook weer op plaatsen waar anders nauwelijks medische
zorg is. Daarmee bereiken we dus ook weer nieuwe
gemeenschappen.
Wij zijn dankbaar dat deze oplossing mogelijk was en dat zo het
werk voor de thuiszorg op deze wijze kan blijven voortgaan.
Hartelijk gegroet vanuit Zuid Afrika,

1e kw. 2012

Marga Baron, Sizanani S.A.

1e kw. 2013

’) vanaf dit jaar (het Sizanani jaar begint op 1 maart) is het voornemen
om per kwartaal via de kerkbladen de gemeenten die ons steunen kort
op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen. En dan tevens de
stand van de inkomsten aan te geven.

jaarbegroting 2013

