
 

 

 

 

 

 

De wereld van SET 

Zoals u weet is SET, de organisatie die beurzen toekent aan studenten. De studenten doen 

uiteenlopende studies op universitair en/of HBO niveau en beroepsopleidingen. De kosten 

voor de opleiding zijn bedoeld voor huisvesting en levensonderhoud, lesgelden, studieboeken 

en reiskosten. De studenten moeten aan het eind van de studie 10 % terugbetalen. Hieronder 

leest u een impressie van een bijeenkomst met alle studenten door Yt Keesenberg, begeleider 

en adviseur van SET. 

 

Uit alle windstreken 

Op 28 februari jl. was het moment dat de resultaten van de studenten besproken werden. Dat 

gebeurde in Vryheid. Dat is gemakkelijker geschreven dan gedaan. Vele studenten moeten van ver 

komen. Sommigen komen van Durban (± 240 km), of uit Johannesburg (±330km), Pretoria 

(±440km). Weer anderen uit Empangeni (±200 km). Gelukkig zijn er ook die relatief dichter bij 

Vryheid studeren bv. in NewCastle (±116 km) of in Vryheid zelf.  

 

De bijeenkomst 

De studenten zijn verplicht om naar de bijeenkomsten te komen. Het is belangrijk dat ze elkaar 

regelmatig zien. 

Het is altijd weer een bijzonder ogenblik om de jongens en meisjes te ontmoeten die je een aantal 

maanden niet gezien hebt. We praten elkaar bij over de dagelijkse dingen die de studenten bezig 

houden; komen ze rond met het kostgeld wat ze van ons ontvangen en hoe is de situatie met hun 

gezondheid? Sommigen hebben het beter dan ze het thuis hadden, anderen vinden het moeilijk om 

tijd te maken om te koken. In de meeste gevallen wonen ze samen met een andere student en 

maken op een elektrische kookplaat het eten klaar. Niet elke student woont in een kosthuis van de 

universiteit. Er zijn overal in de buurt wel kamers beschikbaar maar verkeren soms in een 

erbarmelijke staat en zijn te huur tegen hoge prijzen. 

 

Nieuwe studenten  

Tegen het einde van de dag waren we toe aan een gesprek met een paar nieuwe dames studenten 

die we in 2014 ontmoet hadden en die zouden gaan studeren. Nondumiso had een aanbod 

gekregen om naar Durban te gaan. Maar we wilden van haar meer inlichting  omdat de door haar 

gekozen studierichting psychologie, volgens ons geen goede werkmogelijkheden ging opleveren 

(vanwege zeer sterke keuringen). We adviseerden haar om voor meer accurate informatie te 

zorgen, voordat we haar definitief een positief advies zouden kunnen meegeven.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theboheng Motloung 

Het volgende meisje Theboheng Moloung was goedgekeurd om aan de universiteit van Zululand 

in Richards Bay (`± 214 km van Vryheid), onderwijs te gaan studeren. We hadden in een vorig 

gesprek al een goede indruk gekregen. Ze is al wat ouder. De wachttijd, van een jaar, door een 

fout van een ander, had haar niet ontmoedigd. Ze was zo dankbaar dat ze met haar studie had 

kunnen beginnen.  

 

Een oud student 

Nadat we haar gegroet hadden, kwamen we een bekende tegen, Sivikele Nene. Ik heb in een brief 

van november 2012 ook over hem geschreven; Sivikele is elektricien en werkt in Vryheid en 

omstreken. Hij vertelde hoe goed het met hem ging. Hij zorgt voor 

zijn moeder en voor de studie van een jongere broer, en hij had een 

tweedehandse auto kunnen kopen. Hij is actief in de kerk. Met wat hij 

verdient als elektricien betaalt hij ook zijn studieschuld af. 

 

Groot geschenk 

Sivikele had een groot geschenk ontvangen, met dank aan de Here! 

Zijn gebeden zijn verhoord. Hij heeft een christelijk meisje ontmoet. 

Wat waren we blij voor hem. Maar natuurlijk ook heel nieuwsgierig 

wie dat meisje nu zou zijn? Buiten zagen we het. Het meisje was Theboheng Motloung, de 

studente die we net ontmoet hadden, wat een verrassing! Sivikele vertelde dat ze samen lang 

hadden gepraat over het feit dat zij nu ver van huis ging studeren. In de komende tijd is het hard 

studeren en sparen voor de ilobolo. Wat was dat een bijzonder en verheugend einde van deze dag, 

en wat zullen deze twee jonge mensen veel kunnen betekenen voor andere jonge mensen in hun 

omgeving. 

 

Financiën 

Wij zijn u dankbaar voor de gebeds- en financiële steun in de afgelopen periode. Het werk van 

SET en SiSA kan niet zonder! Voor het werk van SET is jaarlijks 40.000 euro nodig.  

Afgelopen jaren zien wij een enorme daling van bijdragen van de kerken. Dat heeft effecten op het 

werk van SiSA en SET. 

 

Het bovenstaande verhaal illustreert wat er onder de zegen van de Here en de wil van mensen tot 

stand kan komen.  

 

Daarom willen wij een dringend beroep op u doen om dat werk in Nqutu district te blijven 

steunen. Met uw gebed en met uw financiële bijdrage! 
 

U kunt u bijdrage storten op NL15ABNA0474416038 t.n.v. St. Sizanani 
 

Namens de bewoners van het Nqutu district, hartelijk dank! 

Het bestuur 


