
‘We vertrokken vroeg in de ochtend om een paar 
projecten te bezoeken. In de groep die wij bezochten, 
werd uitgelegd hoe een stoplicht werkt: wanneer je mag 
doorlopen of moet stoppen. Voor een Nederlander 
uiteraard hoogst ongebruikelijk, want in ons dichtbevolkt 
landje kom je in je omgeving tientallen stoplichten tegen. 
Maar niet het gebied waar Sizanani werkt. Mensen die 
nauwelijks hun omgeving verlaten, komen niet vaak 
in aanraking met stoplichten. Maar ook daar worden 
plaatsen groter en is er inmiddels in iedere  grotere plaats 
een stoplicht gekomen.

Daarna begon de les in ‘lezen en schrijven’.  Ik vond het 
ontroerend om te zien hoe trots men keek als men in 
staat was om de woorden te kunnen schrijven. De leeftijd 
van de volwassenen waren verschillend. De jongeren 
gaan naar school, dat wordt deels gefinancierd door de 
overheid. Ze moeten hiervoor schoolgeld en hun uniform 
betalen. Het is voor die jongeren niet makkelijk als ze op 
de middelbare school zitten. Na school moeten ze 

namelijk eerst een aantal uren helpen in de huishouding 
en kunnen ze pas ’s avonds bij kaarslicht aan de studie. 
Voor een opleiding na de middelbare school is vaak geen 
geld. Sizanani heeft hiervoor een programma om een 
paar studenten te kunnen laten studeren. Het was een 
bijzondere dag, waarbij ik veel bewondering heb voor de 
mensen die met elkaar aan het opbouwen zijn.’

Les over stoplichten in KwaZulu Natal

Linda Nijholt, Grants Officer bij Tear bezocht in september projecten van Sizanani. 
‘Ontroerend om te zien hoe trots volwassenen waren op het leren van lezen en schrijven.’
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Overstappen op SEPA
Het betalingsverkeer in Nederland verandert. Binnen de Eurolanden wordt de regelgeving met betrek-
king tot het betaalverkeer per 1 februari 2014 gelijkgetrokken. Een onderdeel daarvan is dat we alle-
maal overstappen op IBAN. U hoeft hiervoor zelf niets te doen! Dit ligt geheel bij de overheid, banken 
en bedrijven. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht onze donateurs met een doorlopende machtiging te informeren over de 
overstap naar de SEPA-incasso. Hieronder hebben we de informatie voor u op een rijtje gezet:
• Sizanani stapt in december 2013 over naar de SEPA-incasso. 
• Het IBAN wordt NL15ABNA0474416038
• Het incassomoment valt in de laatste week van de maand:
• Ons incassant ID is: NL16ZZZ411773850000;
• Met de invoering van SEPA ontvangt u ook een kenmerk dat als referentie dient voor uw afgegeven machtiging. 
Dit kenmerk vindt u in december op uw bankafschrift.



Met het geld dat mijn moeder verdiende konden we het 
redden. Zij betaalde daarmee het schoolgeld en het 
eten. Maar toen raakte mijn moeder betrokken bij een 
auto-ongeluk en beschadigde haar arm en haar hand. 
Dat is nooit meer goed gekomen. Het betekende wel 
dat mijn moeder niet meer kon naaien en dat er minder 
inkomsten waren.
Ik groeide op en haalde redelijk goede cijfers op school. 
Ik bedacht dat ik na de hoge school een studie zou 
willen doen, om uiteindelijk mijn ouders te kunnen 
helpen. Mijn broer en zusje waren ook uit de school en 
konden niet verder studeren. Ik vond uit dat er bij de 
kerk een organisatie was die leerlingen kon helpen met 
een beurs. Zo hoorde ik van de Sizanani Education Trust.  
Daar deed ik een aanvraag en die organisatie heeft me 
geholpen om een studie te kiezen. Ik ging studeren in 
een richting die me heel interessant leek en waarvoor ik 
goedgekeurd werd. 

IT cursus
Ik kwam terecht vlak bij Durban op de Mangusuthu 
University of Technology en begon met de cursus 
Information Technology. De cursus duurde drie jaar 
en de vakken waren een uitdaging. Wat wist ik van 
computers en websites, helemaal niets! Maar ik heb 
mijn diploma gehaald met goede cijfers. In mijn 
vakanties heb ik veel gewerkt aan projecten op de 
universiteit, zodat ik wat extra geld kon verdienen. Na 
mijn diploma deed ik nog een extra cursusjaar om te 
leren programmeren.  Nu werk ik als vrijwilliger op 
de universiteit om ervaring op te doen, want zonder 
ervaring wil men mij niet in dienst nemen. Sizanani 
helpt me nog een klein beetje, zodat ik eten kan kopen. 
Ik verdien net genoeg om mijn kamer huur te kunnen 

betalen. Zodra ik vast werk heb kan ik mijn studie  
lening afbetalen, en mijn ouders gaan helpen. Ik ben 
heel dankbaar dat ik zoveel kansen heb gekregen.’

‘‘Ik heb mijn diploma gehaald met goede cijfers!’’

‘Mijn naam is Siphelele Zondo. Toen ik een klein meisje was, dacht ik dat ik net zoals mijn moeder zou 
worden. Zij onderhield ons gezin. We woonden in een klein huisje op kwaMachanca. Mijn vader heeft 
nooit vast werk gehad, zolang ik me kan herinneren. Mijn vader had zijn school niet afgemaakt en werkte 
in de groentetuin bij ons huis. 

LATEN WE elkaar helpen

Alfabetiseringswerk 
In mei  hebben 90 leerlingen officiële  tests gedaan en 
zijn daarvoor geslaagd. In november volgen verdere tests. 
Er is een nieuwe groep op Barklieside met 17 leerlingen. 

Kippenboerderij
De nieuwe groep bij kwaNyezi doet hetgoed. Na twee 
keer een aflevering kuikens gemest en verkocht te heb-

ben kunnen ze al uitbreiden van 50 naar 100 kuikens. Bij 
Bizanani zijn we begonnen om een groter kippenhuis te 
bouwen.

Naaiwerk
De Munywana groep heeft de hele naaicursus doorlopen.  
Ze onderhandelen nu met scholen voor bestellingen voor 
schooluniformen. De vrouwen van Dudusini  hebben een 

Nieuwtjes van Sizanani in 2013

"Zodra ik vast werk heb 
kan ik mijn studielening 
afbetalen, en mijn ouders 

gaan helpen."



Hal� aarrapport september

Alfabetiserings-onderwijs: 
• 186 leerlingen op 13 plaatsen in 18 groepen. 
• 90 leerlingen hebben in één vak de eindtoets goed gemaakt.  
• Meer leerlingen die in Zulu of Engels niveau 1 hebben afgerond lezen nu boeken. 
• Kwakkelgroep nu op orde (2 keer per week); nieuwe groep van 17 personen in Barklieside gestart.

Boekhouden en ondernemerschap: 
• 33 leerlingen voor ondernemerschap; vaak vindt onderwijs plaats in de praktijk van een klein bedrijf.

Praktische beroepstraining en begeleiding kleine bedrijven: 
• Groentetuinen: 75 personen in 11 groepen. 
• Introductie nieuwe plantmethode.   

Kippenfokken: 
• 49 personen in 10 groepen. 
• Nieuwe schuur in Bizanani.
• Op één locatie (kwaNyezi) groei naar 100 kippen. 
• Winsten variëren van 290 rand tot 1600 rand.  

Naai-ateliers: 
• 79 vrouwen in 11 groepen. 
• Toename omzet in schooluniformen.   
• De meeste groepen kunnen nu hun administratie tonen. 
• Er wordt aan gewerkt om 3-4 groepen in 2013 zelfstandig te maken.

Het geven van thuiszorg aan de hele gemeenschap: 
• Thuiszorgcoördinator naar andere baan; twee thuiszorgmonitoren zijn aangesteld.
• 15 nieuwe thuiswerkers getraind; aantal is nu 37. 
• Veel inspanning voor opzetten Community Care Centres met de overheid.
• Grote moeite bij de aanbieden van zorg in de families door taboe op Aids. 
• Verzorging van ca 550 patiënten per maand. 
• Begeleiding van wezen door de thuiswerkers varieert van 10 tot 30 wezen per thuiszorger. 
• Uitdelen van versterkende pap voor de kinderen.

Levenslessen en –vaardigheden onder de jeugd van school en kerk:
• Door gerichte steun weer opgestart. 
• Lessen worden gegeven op 3 scholen en 1 jeugdgroep. 
• Voor het eerst toestemming nodig van de education officers op één high school.
• 345 jongeren worden bereikt.    
• Aids bewustwording en voorlichting. 

paar vrouwen van de Masakhane bouwgroep geholpen 
om gordijnen te naaien voor een nieuwe pastorie. En de 
Nederlandse vrouwen hebben hen geleerd om eenvoudi-
ge knuffeldieren te naaien. Een paar vrouwen leerden ook 
een groep bij Nondweni om Bijbelhoezen te haken.
Een groep vrouwen bij Nkande, die allerlei dingen maken 
van onder andere plastic zakken, heeft aan een paar 
vrouwen geleerd om matjes van plastic zakken te maken.

Thuiszorg werk
Er zijn 15 nieuwe thuiszorgers opgeleid. Helaas heeft 
MaZwane, de thuiszorgcoördinator, ons verlaten. We heb-
ben haar werk verdeeld over twee thuiszorgers die nu de 
anderen aansturen. Samen zorgen onze 36 thuiszorgers 
nu voor ongeveer 550 patiënten. 

Wij hopen dat deze 
positieve ontwikkelingen 
voor u aanleiding zijn 
om ons te blijven 
steunen met een 
(periodieke) gift.

LATEN WE elkaar helpen



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
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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 NL15ABNA0474416038 t.n.v. 
Stichting Sizanani te Almere. ANBI geregistreerd. 
Voor meer informatie, zie www.sizanani.nl

Financiële ondersteuning blijft dringend nodig

In het eerste halfjaar is slechts 45 procent van de begrote inkomsten behaald. Zowel kerken als 
particulieren hebben in het eerste halfjaar het werk van SIzanani gedragen en daar zijn we bijzonder 
dankbaar voor. Maar helaas zijn we halverwege niet op 50 procent van de begrote inkomsten 
uitgekomen maar op 45 procent. 

Activiteiten moesten weer afnemen.
De steunaanvragen  door SiSA en SET voor de periode maart 2013 tot februari 2014 zijn lager begroot 
dan voor dezelfde periode 2012/2013. Dit was helaas weer nodig omdat in het boekjaar 2012/2013 de 
ontvangsten niet voldoende waren om de uitgaven te dekken en opnieuw  onze reserve daalde. In nauw overleg 
zijn we tot een begroting gekomen van €97.000 voor nog niet gedekte uitgaven in het lopende boekjaar. 

Wij vragen de ontvangers van deze nieuwsbrief ons de komende maanden niet te vergeten. 
Uw bijdrage is onmisbaar voor het werk dat we mogen steunen. U kunt uw bijdrage storten op 
bankrekeningnummer NL15ABNA0474416038 ten name van Stichting Sizanani, Almere


