Sizanani

krant

Laten we elkaar helpen

Deze krant is een speciale gezamenlijke uitgave van de
zendingsvereniging NGZN en Sizanani, ter gelegenheid
van het bezoek aan Nederland van Marga en Tjeerd
Baron en twee voorgangers van de kerken in Nqutu.

Al meer dan 40 jaar zendings- en
ontwikkelingswerk in het Nqutu district

Zondagschool in de kerk draagt vrucht
Het zondagschoolwerk in de kerk draagt vrucht.
We zien veel kinderen naar de kerkdienst komen,
omdat ze er in hun eigen (Zulu)kinderbijbel kunnen
lezen. Er zijn maar weinig boeken voor kinderen in
Zulu. Terwijl er wél leeshonger is. Aan die honger
kunnen we op zondag iets doen. En we hopen
natuurlijk dat hun geestelijke honger dan ook
gestild kan worden, dat ze iets van de liefde van
God en de Heer Jezus in die bijbel zullen ervaren.
Zondagschool- en kinderwerk is echt ongelooflijk
belangrijk voor de opbouw van de Reformed
Churches in Nqutu (RCN).

Bid voor toegewijde zondagschoolteachers.
Veel van hen zijn jong. Als ze klaar zijn met de
middelbare school zie je ze verdwijnen naar de
grote stad, op zoek naar werk. Dat speelt parten bij
een gezonde voortgang van de zondagschool. Blijf
bidden voor dit belangrijke werk!

''Er zijn maar weinig boeken voor
kinderen in Zulu. Terwijl er wél
leeshonger is. Aan die honger
kunnen we op zondag iets doen.''

Nehemia-cursus

Even voorstellen
Evangelist Aleck Khumalo en dominee Patrick
Motloung zijn in mei in Nederland. Ze zijn
namens de Reformed Churches in Nqutu (RCN)
afgevaardigd om de voortgang van het werk in
Nqutu te laten zien en erover te vertellen. Ze zullen
in een aantal kerkdiensten in Nederland voorgaan.
Verder zullen ze besprekingen voeren met de
partner van de RCN in Nederland, de NGZN.
Bid voor een goede en vruchtbare tijd! Want voor
Khumalo en Motloung is het geen vakantietrip,
maar een echt werkbezoek.

In de gemeenten Nkande en Haladu wordt het
kerkenwerk voor het leeuwendeel door vrijwilligers
gedaan. Dat is een nieuwe ontwikkeling.
Het zijn mensen die een betaalde baan hebben,
maar in hun vrije tijd helpen bij de opbouw van
de kerk. De dames Dlamini en Buthelezi staan
preekhulp/ouderling Molefe bij in het reilen en
zeilen van de kerk. Molefe doet de zondagse
diensten, mevrouw Dlamini kijkt waar pastorale
zorg nodig is, en miss Buthelezi, zelf lerares, houdt
een oogje op het zondagschool- en jeugdwerk.
Samen met anderen volgen zij de Nehemiacursus voor gemeenteopbouw. Petje af voor deze
vrijwilligers die naast hun gewone werkzaamheden
zich zo voor Gods Koninkrijk willen inzetten!

Nieuws uit de zending
Vrouwelijke diakenen in Nqutu

In Nederland zijn vrouwelijke ambtsdragers inmiddels heel gewoon. In Nqutu is het een revolutie!

We leven in Zuid-Afrika, en zeker in KwaZulu (land
van de Zulu’s), in een samenleving die gedomineerd wordt door mannen.
Toch doen vrouwen het leeuwendeel van het werk;
in het gezin, op het land, en zeker in de kerk.
Wat fijn dat de kerk van iSandlwana zover is dat
er twee vrouwelijke diakenen gekozen konden
worden. Mevrouw Sylvia Ngoza, de weduwe van
evangelist Ngoza, en Nokuthula Ngobese, stafmedewerkster van Sizanani zijn in maart in het
ambt bevestigd. Allebei meelevende leden die echt
pilaren van de kerk in iSandlwana zijn.
De kerkenraad heeft er twee sterke medewerkers
bij. Wat een zegen van de Heer!
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Vanaf 2014 gaan de Gereformeerde kerken in
Nqutu meer financiële verantwoordelijkheid krijgen.
Salarissen en autokosten, die een behoorlijke hap
uit het budget vertegenwoordigen, worden nu door
de RCN zélf beheerd. Een hele uitdaging. Jimmy
Khanye, de administrator en dominee Tjeerd Baron
begeleiden de kerkenraden in dit proces.

In 2013 zijn er twee bouwgroepen in Nqutu
gekomen om te helpen bij opknapwerk
aan gebouwen van de zending. In Nkande,
KwaLanga en iSandlwana is veel werk verzet:
vervangen van dakplaten, planken, zetten van
omheining, verven. En dan de ontmoetingen
met de plaatselijke bevolking natuurlijk, en
bezoeken van kerkdiensten. Fijn om elkaar in
werk en kerk beter te leren kennen.

''Fijn om elkaar in werk en kerk
beter te leren kennen.''

Nieuws over SiSA
‘SiSA creëert werk’

Nieuwe medewerkers
2013 was een moeilijk jaar voor de RCN. Door
het overlijden van twee medewerkers (evangelisten
Kunene en Ngoza), het ontslag van een ander, en
het pensioen van evangelist Hlatshwayo zagen we
het personeelsbestand in een half jaar tijd met een
derde teruglopen. Van 12 naar 8 medewerkers,
terwijl de omvang van het werk hetzelfde bleef!
Nu hebben we in de zending wel vaker crisissen
meegemaakt, gelukkig. Iedere keer weer gaf
onze goede God uitkomst. En zo was het ook in
dit geval. Amos Ngobese, Mzwandile Ndlovu en
Thulani Mdladla konden 3 van de 4 opengevallen
plaatsen opvullen. Bid voor deze nieuwe
medewerkers. Ze hebben nog veel begeleiding
nodig.

Meer verantwoordelijkheid

Bouwgroepen knappen werk op

SiSA is de zelfstandige organisatie voor
ontwikkelingswerk in het Nqutu gebied,
onder leiding van Marga Baron. Ze werkt
met en naast de zendingsgemeenten.
Mevrouw Ngobese, de allereerste medewerker van SiSA kijkt terug en vooruit...

Medewerker Thulani Mdladla

''We hebben in de zending wel
vaker crisissen meegemaakt en
iedere keer weer gaf onze
goede God uitkomst''

Ik werk al sinds 1999 voor de organisatie die nu
SiSA heet. Het begin was niet gemakkelijk. Eerst
focusten we op gemeenteleden die hun bijbel niet
konden lezen. Ik deed een cursus voor onderwijs
aan volwassenen. Ik had groepen leerlingen op 2
plaatsen. Het werk groeide, we zagen steeds meer
noden en begonnen de mensen vaardigheden te
leren zoals: een groentetuin aanleggen, naaien en
kuikens houden voor de slacht.”

Onder de indruk

SiSA is er voor de hele gemeenschap. Veel gemeenschappen zijn al geholpen door ons. Ik ben
onder de indruk van mensen die van nul af aan
beginnen: niet kunnen lezen, schrijven en rekenen.
Maar die dan later wel een kleine onderneming
kunnen beginnen. Wij leren ze ook ondernemersvaardigheden bijvoorbeeld winstberekening, zo
wordt er werk gecreëerd. Ook ben ik blij en dank
God als ik de groepen hun eigen leden zie helpen.
Men helpt bijvoorbeeld een arm gezin met voedsel
of regelt een begrafenis.
SiSA doet ook AIDSwerk. Er zijn jeugdwerkers die
jeugd op scholen en bij jeugdgroepen levensvaardigheden aanleren. Dat is dan vooral gericht op
het voorkomen van besmetting met het HIV virus.
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Nieuws over Sizanani Education Trust
SET helpt kiezen!
Als je klaar bent met de middelbare school moet kiezen waar je naar toe gaat. De Sizanani
Education Trust (SET) helpt jonge mensen uit de Gereformeerde kerken van Nqutu om de beste
keuze te maken. Ook helpen wij hen financieel na het verlaten van de middelbare school.
We beginnen al met interviews in het voorlaatste jaar van het eindexamen om leerlingen te
identificeren.

hebben we daar niet genoeg fondsen voor.
En helaas krijgen onze thuiszorgers ook steeds
nieuwe patiënten. Ik hoop dat SiSA door zal
kunnen gaan met het creëren van werk in onze
gemeenschappen.

Ook hebben we 33 thuiszorgers die zieken thuis
verzorgen en helpen met bijvoorbeeld het gebruik
van medicijnen, regelen van officiële papieren en
rolstoelen. Er wordt gezondheidsvoorlichting gegeven, ook aan de familie van de patiënt als men dat
wil. Weeskinderen krijgen eten en kleding als dat
beschikbaar is. Ook worden ze geholpen om een
uitkering te krijgen.

Bidden en danken

“We vragen gebed voor de thuiszorgers, om
gezondheid en zegen op hun werk maar ook om
wijsheid en doorzettingsvermogen, omdat het werk
niet altijd even gemakkelijk is. We vragen gebed
voor de weeskinderen en de zieken en we danken
voor geslaagde projecten!

Hoop op voortgang SiSA

SiSA is gegroeid: ik stuur 8 andere faciliteerders
aan die nu les geven in de alfabetiseringsklassen.
Ik werk ook samen met meneer Njilo, onze veldwerker. Hij doet vooral het praktische werk in de
tuinen en kuikenboerderijen en helpt de groepen
met hun boekhouding. Toch wachten er nog steeds
mensen op onderwijs, training en projecten en

''Ik ben blij en dank God als
ik de groepen hun eigen
leden zie helpen''

SiSA in cijfers:
•
•
•
•
•
•
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20 Alfabetiseringsklassen voor 186 personen
11 Kippen onderneminkjes voor 83 personen
14 Groentetuinen voor 115 personen
11 Naaigroepen voor 102 vrouwen
33 Thuiszorgers verzorgen 550 patiënten en elk
10 tot 25 weeskinderen
345 jongeren worden elke week bereikt

Na het eindexamen gaan we verder met dit proces.
We hebben uw hulp nodig voor de financiering van
de studiebeurzen. Zo hebben we Lindokuhle Ngobese kunnen helpen. Zijn tante hielp in zijn eerste
voorbereidende jaar, maar financieel was het te
zwaar. Lindokuhle wil de mensen in Nqutu leren
huizen en scholen te bouwen. Hij heeft een talent
van de Heere gekregen en dat talent wil hij gebruiken.
Mpho koos onderwijs

Mpho Lepotho, heeft plezier in zijn onderwijs studie
en is erg blij dat hij binnenkort weer voor de klas
kan staan als hij met zijn stage begint. Hij behaalde
prima uitslagen in zijn eerste jaar. We hopen hem
te gebruiken als een motiveringsspreker tijdens de
SET carrièredagen.
Cursussen bijwonen

Ook daarvoor moet je kiezen. SET probeert,
samen met werkers van SiSA, de kinderen in de
gemeenschap te helpen door het organiseren van
carrièredagen. Er wordt dan bijvoorbeeld een
cursus Engels gegeven omdat dat voor de vervolgopleiding heel belangrijk is. Ook geven we tijdens
die dag voorlichting over het kiezen van banen en
leren we hen om op een christelijke manier keuzes
te maken.

Lindokuhle Ngobese

''We geven voorlichting over het
kiezen van banen en we leren
hen om op een christelijke
manier keuzes te maken''

Studenten 2014

We zijn op weg met 12 studenten. Drie meisjes
volgen een technische studie, drie kozen het onderwijs, twee de verpleging en één student koos
de studie audiologie; ook de bouwkunde en de
administratieve studenten ontbreken niet. Wat zou
het fantastisch zijn als deze christelijke jongeren
in scholen en bedrijven geplaatst kunnen worden
waar ze hun christen zijn kunnen uitdragen.
Wilt u ons helpen met bijdragen voor hun studie?

Groep studenten die dankzij SET konden studeren.
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Nieuws over Sizanani in Nederland
Financiële stand van zaken.

Onze opdracht is om de fondsen te werven die
het werk van SiSA en SET mogelijk maken.
Dit heeft geleid tot de volgende uitkomsten.
Giften maart 2013- februari 2014
Begroot

Particulieren
Kerken		
Totaal		

€ 57.200
€ 46.800
€ 104.000

Werkelijk

€ 59.800
€ 33.900
€ 93.700
Groentetuin

Van de begrote inkomsten is dus 90 % binnengekomen. Dat is een mooi resultaat. We mochten van
de particuliere donateurs 4,5 % meer ontvangen
dan begroot, de kerken daarentegen bleven achter. Daarvan werd slechts 72 % van de begroting
ontvangen.

Particulieren
		
€ 56.200
Kerken				€ 46.000
Totaal 			
€ 102.200

Afdrachten maart 2013- februari 2014

Afgesproken afdrachten

SiSA		
SET		
Totaal		

Begroot

Werkelijk

€ 59.900
€ 37.000
€ 96.900

€ 48.500
€ 31.600
€ 80.500

Omdat de steunaanvraag van SiSA en SET samen
circa 83% was van wat door hen begroot was (niet
alle plannen konden doorgang vinden), konden
we het jaar afsluiten met een positief saldo van de
inkomsten en de uitgaven (incl. de kosten in Nederland) van €8.800.

SET studente die na afronding van haar studie
een naaiatelier kan beginnen.
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Vooruitblik
Te ontvangen giften

Begroot 2014/15

Begroot 2014/15

SiSA				€ 60.700
SET				€ 36.400
Totaal			
€ 97.100
Kijken we vooruit, dan hebben we de moed om de
aangevraagde ondersteuning van SiSA en SET voor
het reeds begonnen jaar te honoreren.
Dit betekent dat we hopen op 9% meer inkomsten;
bijna hetzelfde bedrag aan donaties van particulieren en een hoger bedrag van de kerken.
Dit laatste bedrag is gebaseerd op het feit dat dit
jaar een aantal kerken weer bezocht gaan worden
door Marga en Tjeerd Baron, hetgeen in het verleden in de jaren van deze bezoeken altijd tot hogere
opbrengsten leidde. Zo hopen we dat het werk
door de gaven van allen die ons steunen voortgang
kan vinden. Wij zijn de Heer dankbaar dat Hij het
werk via uw gaven weer mogelijk heeft gemaakt.
Ook is er nieuws vanuit het bestuur: de vacature die
zal ontstaan als gevolg van het aftreden eind 2014
van de voorzitter, Piet Rietkerk, die na 10 jaar niet
herkiesbaar is, zal vervuld gaan worden door de
heer Frits Langeraar uit Maarssen. Ook daar zijn
we dankbaar voor.

Zendingswerkers
in het
Nqutu-district wor
den dagelijks
geconfronteerd me
t de armoede
van de lokale bevolk
ing. Samen met
medewerkers van
lokale kerken
werken ze daarom
aan betere
levensomstandighed
en en aan het
geestelijke welzijn
van mensen.
Helpt u mee?

Het bestuur
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Wat kunt u doen?
Bidden
Denk in uw gebeden aan de medewerkers en aan
de mensen die door de projecten bereikt worden.
Geven
Ons werk groeit. Uw steun, éénmalig of
periodiek, is dan ook hard nodig. U kunt
ook een student adopteren. Zo kunt u zelf meemaken hoe jongeren groeien,
intellectueel en geestelijk.

Stichting Sizanani
Telefoon (secretaris) 070 2202607
Bankrekening: NL15ABNA0474416038
t.n.v. Stichting Sizanani, Almere
secretaris@sizanani.nl
www.sizanani.nl

Nalaten
Help Sizanani door middel van een legaat. Dit is
een bepaling in uw testament die aangeeft dat
u een bepaald bedrag nalaat aan de Stichting
Sizanani. U kunt Sizanani ook benoemen tot
(mede-)erfgenaam van uw bezit.

Laten we
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elkaar helpen

