
Tweede kwartaalbericht Sizanani  

Carrière dagen op kwaLanga 2013 

De afgelopen jaren konden we regelmatig gedurende 5 dagen in juli een paar gevarieerde 

cursusdagen verzorgen voor de jeugd van 15 t/m 16 jaar op kwaLanga. In 2012 waren er 46 

leerlingen, dit jaar 51. De animo groeit. Er een verzoek binnen gekomen om de cursus dagen te 

verlengen en er een 10 dagen cursus van te maken zodat er wat meer tijd beschikbaar is. 

Door twee leerkrachten worden Engelse modules aangeboden. De kinderen moeten (ook) 

proefwerken maken, het grootste deel van de kinderen slaagt daarvoor. We hebben geprobeerd 

om dit jaar de groepen kleiner te maken.    

Naast de twee facilitators zijn er twee andere personen die de Life Skills cursus aanbieden. 

Inhoud van de cursus: opbouwen van zelfvertrouwen, goede keuzes maken en wat is echte liefde. 
Het contact met de jonge mensen was heel positief. De leerlingen waren vrijmoedig en stelden 

veel vragen. Ze vertelden hoe moeilijk het is om met groepsdruk om te gaan en je eigen 

standpunt te verdedigen. Seksuele onthouding is voor velen moeilijk, een advies was om elkaar te 

blijven bemoedigen.  

Mw. Dlamini had als huismoeder weer een hele taak om de kinderen te verzorgen. Een van de 

meisjes werd ziek, ze voelde dat boze geesten bezit van haar hadden genomen. Er werd uitvoerig 

met haar gebeden en Bijbel gelezen. Ze kon daarna rustig slapen. De demonenwereld is een 

werkelijkheid in het leven van de mensen hier.  

We hopen en bidden dat de christelijke invloed van kwaLanga ook bevrijdend mag werken in het 

leven van de kinderen die een cursus bijwonen. 

Oproep: Een aantal SET studenten heeft dringend een eigen laptop nodig. Wie kunnen studenten 

aan een (deel van een) laptop helpen?  

Een bijdrage kan overgemaakt worden op de rekening van St. Sizanani, Almere 47.44.16.038 

o.v.v. laptop student.  

Bij voorbaat hartelijk dank! 
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