Van het bestuur
Als we dit schrijven is het half oktober. Voor het boekjaar
van Sizanani, dat begint per 1 maart, zijn er dan zeven
maanden verstreken. In de maand mei zijn we met
Marga Baron langs een aantal kerken geweest en heeft
Tjeerd Baron bij het voorgaan in een aantal gemeenten
voor Sizanani weer de nodige aandacht gevraagd.
Dat waren goede ervaringen, waardoor de
betrokkenheid weer werd versterkt.
Beroep op kerken en donateurs
Wat betreft de financiële steun aan het werk van SiSA en
SET moeten we rapporteren dat we de afgelopen maanden
minder hebben ontvangen dan wat we als nodig begroot
hadden.
Voor het hele jaar hadden we inkomsten begroot voor
een bedrag van €104.200. Per 30 september is daarvan
45 procent ontvangen. Naar verhouding van het aantal
maanden (7/12) zou dit percentage 58 procent moeten
zijn. De bijdragen van de kerken baren ons zorgen; slechts
24 procent van de begroting is binnen.
Wij doen een oproep aan kerken, maar ook aan u
als donateur om Sizanani niet te vergeten!

Nieuwsbrief

Steun voor de bevolkding in Nqutu blijft nodig. Wij
willen, namens u, trouw zijn bij het ondersteunen
van het werk. Wilt u trouw blijven in de steun aan
ons?
Nieuw bestuurslid
Met ingang van 2015 vindt er ook een bestuurswisseling plaats: ondergetekende zal na 11 jaar
bestuurslidmaatschap het stokje overdagen aan
Frits Langeraar uit Maarssen. Wij zijn dankbaar dat
hij het voorzitterschap wil overnemen. Ik heb met veel
blijdschap dit werk mogen doen.
Piet Rietkerk, voorzitter.

Onze website is
geheel vernieuwd!
Kijk op www.sizanani.nl

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.
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
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Hiv: Cirkel van ellende
Marga Baron geeft dagelijks leiding aan het werk van SiSA in Kwazulu Natal. Daaronder valt ook de
thuiszorg aan mensen met hiv. Samen met Simangele Mabuya bezoekt zij een thuiszorger, die hulp geeft
aan mensen met hiv. Simangele heeft zelf 21 jaar als thuiszorger gewerkt en nu nu monitort ze het werk van
21 andere thuiszorgers. Omdat Simangele zelf hiv heeft, weet zij als geen ander wat mensen nodig hebben
aan kennis en zorg.
“Samen bezoeken we de plaats deze waar deze
thuiszorger werkt. In het midden van het dorp stoppen we
om onder andere voedsel af te leveren. Terwijl we door
het dorp wandelen en praten over deze gemeenschap
komen we tot de schokkende ontdekking dat er zo vijf
huishoudens aan te wijzen zijn waar hulp hard nodig is.
Onzekere toekomst
Zo is er bijvoorbeeld een familie waarin iemand hiv
heeft, maar dit nog niet durft te vertellen. Op dit moment
is alleen een thuiszorger op de hoogte van de situatie.
Zij probeert zoveel mogelijk ondersteuning te geven.
Simangele vertelt dat er een paar huizen verderop een
een gezin woont waarvan de moeder hiv heeft. Zij moet
om de dag naar het ziekenhuis voor een behandeling.
Dat reizen neemt een enorme hap uit de financiën van
dit gezin. Er zijn nog meer families waar een of meer
volwassenen hiv hebben. Gelukkig praten ze er nu wel
over en kunnen ze geholpen worden. Maar wat zal er
gebeuren als de ouders toch ziek worden? Wie zal
er dan voor de kinderen zorgen? Laten we hopen dat
medicijnen zullen helpen en dat de vaders en moeders
nog lang zullen leven.

Marga op bezoek bij een van de families in het dorp.

Hulp en toezicht hard nodig
Wanneer we bijna weer rond zijn, valt ons oog op de
hut van een familie waar een kind nu de huishouding
bestiert. De ouders zijn overleden. De oudere broer
en zus zorgen voor de jongere kinderen. Gelukkig
woont de thuiszorger vlakbij en houdt toezicht en ook een
verpleegster die in de buurt woont helpt mee. Sizanani
geeft waar mogelijk voedsel en kleding en helpt om de
nodige papieren voor uitkeringen bij elkaar te krijgen.
Onze ronde zit erop en we zijn we echt een beetje
van slag. Natuurlijk weten we van al deze problemen
maar we beseffen nu eens te meer op wat voor schaal
ze voorkomen. Misschien dalen de cijfers voor hiv
besmetting, maar toch hebben wij nog dagelijks te
maken met de gevolgen van hiv infecties die nog
lang zullen aanhouden.”

Simangele zelf hiv heeft,
"Omdat
weet zij als geen ander
wat mensen nodig hebben
aan kennis en zorg

"

Er wordt voedsel langsgebracht bij een gezin
waarvan de moeder ziek is.
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‘Zal ik een kamer vinden in Johannesburg?’
Een van de eerste dingen die een nieuwe SET student moet doen is woonruimte zoeken in de stad
waar hij of zij gaat studeren. Dat is niet altijd makkelijk. Yt keesenberg, werkzaam bij SET, sprak
met aankomend student Lindokuhle Ntuli over zijn zoektocht naar een fatsoenlijke woonplek in het
overvolle Johannesburg en schreef dit verslag namens Lindokuhle.

Thuiszorgster mevrouw Mabuya (1e rechts) met
een aantal vrouwen uit haar gemeenschap.

Veel jeugd in de kerkdienst.

Thuiszorgster mevrouw Mabuya (1e rechts) met
een aantal vrouwen uit haar gemeenschap.

Nieuws van Sizanani in 2014
• Onze alfabetiseringsklassen doen het goed. Eind 2013/ begin 2014 breidden we uit naar Barklieside en
K-section. Nu is er ook een nieuwe groep bij Ndindindi.
• In Ohaleni hebben de vrouwen een naaicursus voltooid. Nu volgt het opzetten van hun bedrijfje.
• Mevrouw Mabuya is aangesteld als thuiszorgmonitor. Zij vervangt mevrouw Zondo die in 2013 is overleden.
• Het Qudeni Care Centre heeft z’n 1e subsidie van het Departement van Welzijn ontvangen.
Het is nog niet duidelijk of ook de crèche gerenoveerd kan worden.
• De mensen die lees- en schrijflessen bijwonen in Barklieside werken nu ook mee in de groentetuin.
Daardoor wordt de groentetuin beter benut.
• Er zijn watertanks geplaatst bij de groentetuinen in Machanca en Bizanani.
• We hebben een uiterst droge periode achter de rug. Veel tuinen hadden geen water.
Gelukkig zijn nu de eerste regens gevallen. We bidden dat we regelmatig regen zullen krijgen deze zomer.
• Meneer Njilo probeert de tuingroepen een nieuwe methode aan te leren, die minder arbeid en water vraagt.
Dat gaat niet makkelijk want het is moeilijk oude gewoonten af te leren. Hij legt nu zelf een ‘voorbeeld’ tuintje
aan bij emaBhuqwini.

Meneer Njilo legt uit hoe de groentetuin verzorgd
moet worden.

Leesoefening tijdens de alfabetiseringsklas K-section.

“Ik arriveer vanuit Nqutu met de taxi in Johannesburg.
Een lange reis, met een taxichauffeur die het met de
snelheidsregels niet zo nauw neemt. De de bestuurder
is haastig; hoe sneller hij in Johannesburg is met zijn
overvolle taxi, hoe sneller hij weer terug kan om meer
geld te verdienen. De auto zit is propvol mensen;
veel jonge mensen zoals ik die ook gaan studeren.
Veiligheidsgordels dragen we niet, al is dat wel verplicht.
Ik ken de grote stad niet, en weet niet wat me te wachten
staat. Vannacht slaap ik bij Zamawandla Dlamini, die
ik van thuis ken en die ook in Johannesburg studeert.
Ik moet een kamer gaan zoeken en daar zie ik tegenop
want ik heb er vreselijke verhalen over gehoord.
De universiteit zelf heeft maar een beperkt aantal kamers
ter beschikking. Mijn verzoek voor een kamer werd dan
ook afgewezen. Er studeren in Johannesburg meer
dan 49.000 jonge mensen die een verblijfplek
moeten vinden. Ik ga nu eerst naar mijn vriend en
morgen kijk ik weer verder.
Piepkleine vuile kamers
Wat een ervaring was het zoeken naar een kamer.
Mijn vriend ging gelukkig mee. Ik kon niet geloven wat
ik zag: hoge flatgebouwen, soms wel 25 etages hoog.
Afval langs de straten, piepkleine kamers waarin 12
studenten wonen en studeren met enkel een matras
om op te slapen. Omdat veel studenten geen geld
hebben zoeken ze naar heel goedkope kamers, waar
ze dan met een hele groep in één kamer verblijven,
ook met mensen die niet studeren. De gebouwen
werden jarenlang niet gebruikt en zijn verwaarloosd. De
sanitaire voorzieningen zijn slecht en worden niet
onderhouden en het afval wordt niet opgehaald.
Het was er zó vuil, schokkend! Ik kom zelf niet uit
een rijke familie; ik woon in een hut in Nqutu, maar ik
houd mijn hut netjes. We zorgen samen dat het afval
opgeruimd wordt en gelukkig hebben we een wc, ook al
is die buiten mijn hut. Mijn indruk was niet erg positief,
maar toch moet ik hier ergens wonen want ik moet
studeren. Samen met mijn vriend gingen we verder
op zoek, bij elk huis zag je wel een bord: “Student
Accomodation Available” maar die plekken bleken
vaak illegaal. Onze zoektocht was die dag tevergeefs.

Eindelijk succes
De volgende dag gingen we weer op zoek, nu niet meer
vlak bij de universiteit maar ver uit het centrum en daar
vonden we een plekje! Een medestudent gaf ons een tip
over deze kamer. Ik kan er samen met iemand anders
wonen. Er staat een bed, een tafel plus stoel en er is
een aanrecht waarop een elektrische kookplaat staat.
Er is zelfs een klein koelkastje en de elektriciteit is bij
de huurprijs in begrepen. Het is er rustig en netjes. Het
betekent echter wel dat ik elke dag met een taxi naar
de universiteit moet rijden. Wat ben ik blij dat de SET
financieel kan bijspringen voor een kamer en transport
en dat ik geld heb om eten te kopen. Ik moet zuinig
zijn, verstandig en gezond eten. Ik kan een boterham
meenemen voor tussen de middag, er zijn overal wel
handelaars waar ik mieliepap, brood en wat vruchten
kan kopen. Dank u wel in Holland voor alle hulp.
Ik ben erg dankbaar!”

"Wat

ben ik blij dat
de SET financieel kan
bijspringen voor een
kamer en transport

"

