(Aids)voorlichting op school
Al vroeg in het bestaan van de NGK zending en hulpverlening (SiSA) in het Nqutu-district is er
aandacht voor de scholen en schoolgaande kinderen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Voorlichting en bewustwording zijn een belangrijke opdracht voor SiSA. Dat daarvoor de scholen
een uitgelezen plek is mag duidelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat zoiets makkelijk gaat. De structuren
en verhoudingen op scholen zijn vaak zo dat de leerlingen moeilijk openlijk met onderwijzers praten.
Met SiSA medewerkers is dat gelukkig anders. Marga Baron van SiSA vertelt erover.
Cindy Nkosi en Nothando Motloung geven een keer per week les op de lagere school op eDudusini. Het is
geen grote school. De hoogste klas heeft dit jaar acht leerlingen. Aan hen geeft Cindy Nkosi les. Dat kan
ook gedeeltelijk in het Engels. Zij gebruiken het boekje‘Jika Generation’ ( Omkeer generatie). Dat gaat
over allerlei onderwerpen uit hun leven. Veranderen en goede besluiten nemen. Deze kinderen gaan straks
naar de middelbare school. Daar komt veel op hen af. De lessen kunnen zorgen voor een betere wapening
tegen allerlei zaken die op hen af komen.
De lagere klassen van de lagere school krijgen les van mevrouw
Nothando Motloung. Deze klassen hebben samen elf leerlingen.
Deze klassen lezen het boekje ‘Adventure Unlimited’ ( eindeloos
avontuur). Daarin gaat het over wat je in het leven nodig hebt. En
een ander jaar volgen dan een serie lessen over gezond leven,
HIV/AIDS en soortgelijke onderwerpen.
De kinderen van de laatste klas van de lagere school hebben een
vragenlijst ingevuld vóór de cursus. Hieruit kwam naar voren dat ze
onzeker zijn over aspecten rondom AIDS, emoties en misbruik.
Verder waren ze ook een beetje bang voor de cursus. Het zijn hier geen dagelijkse gespreksonderwerpen.
Ook op de lagere school Ntshangase is weer
lesgegeven in de hoogste klas. Dat is te
vergelijken met de brugklassers in Nederland.
In totaal gaat het in die hoogste klas om
vijvenzeventig leerlingen.
Hier wordt ook het boekje ‘Jika Generation’
gebruikt. Naast de middelbare school jeugd
bereiken we op Ndlangamandla middelbare
school ook oudere jeugd en dat is ook het
geval bij de jeugdgroepen op vrijdag- en
zaterdagmiddag.
Op Ndlangamandla school wordt lesgegeven
aan vijfenzestig leerlingen. Ze komen zeer
trouw naar de lessen.
Die leerlingen gebruiken het boekje ‘All the Right moves’, dat voornamelijk gaat om hoe je kiest en goede
keuzes maakt in je leven.

Op vrijdag doet Nothando Motloung samen met de evangelist Musa Hlatshwayo de jeugdgroep op
Munywana.
Zij gebruiken het boekje ‘All the Right Moves’. Er zijn tien jongeren bij deze groep.
Op zaterdagmiddag is er ook een nieuwe groep. Ze onderwijzen
samen een groep meisjes van middelbare school leeftijd. Deze
groep wordt door tien meisjes bezocht, die allen uit dezelfde
woonbuurt bij Vryheid (Bhekuzulu) komen.
Zowel aan het begin als aan het eind van de cursus worden er
vragenlijsten ingevuld waarin de cursisten verwachtingen en
ervaringen kwijt kunnen. Het geeft ons een goed beeld wat er leeft
bij de jongeren. Tevens zijn de lessen een goede manier om
betrokken te raken bij het dagelijks leven van de jeugd. De lessen
worden erg gewaardeerd door de jeugd.
Wilt U bidden voor de jeugd van Nqutu?
Dat ze ook de kracht zullen krijgen om toe te passen wat ze leren? In Zuid-Afrika is een cultuur waarin het
heel gewoon is om meerdere sexuele partners te hebben.
Gevolgen zoals tienerzwangerschappen komen daarom ook
veel voor. De impact op de gezondheid en de toekomst is
groot.
Hiernaast is de stand van de financiën in een tabel zichtbaar
gemaakt.
U weet dat de voorgang van het werk van SiSA en SET
mede afhankelijk is van uw bijdrage. Velen van u kennen
het werk door en door. U steunt het met gebed en gaven.
U doordringen van de noodzaak om door te gaan met dit
werk hoeft dus eigenlijk niet. Daarom doen wij vrijmoedig
een beroep op u, die het Nqutu-district en zijn bewoners een
warm hart toedragen.
Mogen wij ook in het nieuwe jaar weer op u rekenen?
U kunt u bijdrage storten op NL15ABNA0474416038 t.n.v.
St. Sizanani
Bij voorbaat hartelijk dank!
Namens het bestuur
Ibo Janse, secretaris

