SiSA: De alfabetiseringsklassen
Onderwijs, kunnen lezen en schrijven, is voor ons heel gewoon. Wie heeft niet op de lagere
school moeten zwoegen om te lezen en schrijven. Met vallen en opstaan is dat gelukt.
In het Nqutu district is dat anders. Daar wonen veel mensen die niet op jonge leeftijd
onderwijs hebben gehad. Sizanani South-Africa biedt de bewoners de mogelijkheid om
alfabetiseringslessen te volgen. Marga Baron van SiSA vertelt daarover in deze nieuwbrief.
Er zijn tevens twee verhalen van deelnemers opgenomen.
Uitbreiding in 2014
Vorig jaar kreeg Sizanani de vraag of wij in K-section een nieuwe alfabetiseringsklas konden
beginnen. Daar stonden we positief tegenover. De facilitator en de coördinator hebben vervolgens
een kennismakingsbezoek afgelegd.
De opkomst was aanzienlijk. Er waren in totaal twintig vrouwen. In deze bijeenkomst is
geïnventariseerd wat zij willen leren. Ook moet het niveau
van de leerlingen vastgesteld worden.
Praktische zaken
Nu de vrouwen lessen gaan volgen heeft dat gevolgen voor
het dagelijks leven.
Les in de morgen lijkt het meest geschikt. De kinderen zijn
dan naar school. Maar ook weer niet te vroeg, de
huishoudelijke taken moeten ook gedaan worden. De dag en
tijdstip moet vastgesteld worden. Ze krijgen twee keer per week les. In een van de hutten van de
deelnemers zullen de lessen gegeven worden.
Lesgeld
Ze worden lid en betalen een kleine lidmaatschap bijdrage per jaar. Ook moeten de leerlingen een
kleine bijdrage leveren aan de boeken die ze krijgen.
De hoofdman
Voorwaarde voor het houden van de lessen is dat de plaatselijke hoofdman op de hoogte is.
Er worden een paar vrouwen afgevaardigd. Samen met de facilitator gaan ze bij hem op bezoek.
De facilitator gaat mee dan kan zij zichzelf ook voorstellen.
Stand van zaken 2015
Waar zijn we nu met deze groep?
Tien vrouwen doen nu Zulu en zijn begonnen met rekenen. De andere tien, die al konden lezen en
schrijven, doen Engels en rekenen. Er zijn al verschillende examens afgelegd. De hoofdman is
enthousiast en heeft geregeld dat ze les kunnen krijgen in het crechegebouw. Daar mogen ze ook
een groentetuin aanleggen. Helaas is er geen water op het ogenblik en moet de tuin wachten.

De vrouwen willen ook graag iets met hun handen doen en maken nu matten met oude
maiszakken als basis en repen stof. De matten willen ze verkopen.
Zo zijn er nu 20 vrouwen bij K-section die hun leven kunnen verbeteren. Hieronder vertellen twee
vrouwen over hun ervaringen:
Ervaringen van deelnemers
Mijn naam is Sebenzile Khumalo, 56 jaar oud. Ik had
vroeger niet genoeg tijd voor school want ik moest op mijn
broers en zussen passen. En soms ook voor het vee zorgen.
Ik kan wel Zulu lezen en schrijven dus nu leer ik Engels en
rekenen. Ik heb al veel geleerd. De lessen laten me ook een
poosje van problemen thuis vergeten. Ik wil blijven gaan.
Ik ben Phiweni Khabela, 52 jaar oud. Ik heb twee kinderen en getrouwd. Toen ik jong was kon ik
niet naar school gaan maar ik ga nu naar de alfabetiseringsklas bij Sizanani. Ik heb al leren lezen
en schrijven in mijn eigen taal. Nu ben ik ook begonnen met rekenen. Dit alles maakt me erg blij
en ook trots dat ik nu zelf deze dingen kan doen.
Halfjaarscijfers St. Sizanani
We werken dit jaar met een begroting van € 102.100. In het eerste half jaar hebben we van
particulieren en kerken € 39.037 mogen ontvangen. Daar zijn we blij mee.
Dit is 42% van beoogde inkomsten. Er is dus een achterstand omdat we idealiter op 50% moeten
zitten.
De totale uitgaven voor SET en SISA zijn in totaal € 60.139 geweest. Dit is 53 % op begrote
uitgaven van € 113.952. Bij tegenvallende inkomsten koersen we dus op een verlies aan.
Hiernaast hebben we deze periode een legaat van € 60.000 mogen ontvangen. Deze wenden we
aan voor tegenvallers in de begroting, eenmalige kapitaalinvesteringen (b.v. aanschaf van
projectauto) en voor toevoeging aan eigen vermogen van de stichting
Wij willen iedereen die Sizanani de afgelopen tijd heeft gesteund hartelijk bedanken.
Ook in de komende tijd vertrouwen we er op dat U dit werk steunt, zowel financieel als met
gebed.
U kunt Uw bijdrage storten op IBAN NL15ANBA0477416038 t.n.v. Sizanani Almere
Mogen wij op U blijven rekenen!

