Van het bestuur

Blijf betrokken bij het Nqutu-district!
Nieuwsbrief

Er is veel aan de hand in de wereld: mensen slaan op de vlucht, er heerst armoede en er vinden rampen
plaats. Nederlanders zijn een hulpvaardig volk. Niet alleen particulieren geven veel aan goede doelen,
maar ook kerken.
Sizanani mag zich verheugen over aandacht van zowel
kerken als particulieren. Mede door uw steun kunnen
wij uiting geven aan barmhartigheid en gerechtigheid in
Zuid-Afrika.
Wij willen u vragen om bij alle hulpverzoeken die op u
afkomen, Sizanani niet te vergeten. Hoewel Sizanani al
tientallen jaren bestaat, is er nog steeds hulp nodig. Die
hulp is vooral nodig om de mensen in het Nqutu-district
te leren zelfstandig en zelfredzaam te worden.
Wij willen iedereen die Sizanani de afgelopen tijd
heeft gesteund hartelijk bedanken. Wie hulp geeft
aan ontwikkelingsprojecten heeft verbetering op de
lange termijn op het oog. Daarvoor is een lange adem
nodig. Als bestuur doen wij daarom een beroep op uw
betrokkenheid, zodat de projecten in het Nqutu-district
door kunnen gaan en de mensen daar, ook op lange
termijn, wel bij varen!
Cijfers
We hebben voor dit jaar inkomsten begroot van
€ 93.000. Per 30 september hebben we van particulieren
€ 29.294 en van kerken € 12.692 mogen ontvangen.
Daar zijn we blij mee. Dit is echter 45% van beoogde
inkomsten. Er is dus een achterstand, omdat we idealiter
op 58,33% moeten zitten.
De totale uitgaven voor SET en SISA zijn in totaal
€ 77.769 geweest. Dit is 77% van de begrote uitgaven
van € 101.252. Bij tegenvallende inkomsten koersen we
dus op een verlies aan.
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Nog veel extreme armoede in Zuid-Afrika
Extreme armoede is nog altijd een groot probleem in het Nqutu-district in Zuid-Afrika, waar Sizanani
werkt. Het aanvragen van uitkeringen duurt vaak lang. Sizanani helpt met voedsel, kleding en andere
benodigdheden en het aanvragen van uitkeringen.

Een goede dagelijkse maaltijd in het
Gemeenschapszorgcentrum Qudeni
Hiernaast hebben we deze periode een legaat van
€ 60.000 mogen ontvangen en hebben we € 9.172
betaald voor een nieuwe auto voor de veldwerker.
Het restant voegen we toe aan het eigen vermogen van
de stichting.
Ook in de komende tijd vertrouwen we er op dat u ons
werk steunt, zowel financieel als met gebed.
Mogen wij op u blijven rekenen?
namens het bestuur,
Frits Langeraar

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

Laten we elkaar helpen

Oude verfblikken zijn stoelen, een paar riempjes vormen
een matras. Borden en bestek zijn niet aanwezig. Kleding
en voedsel ook bijna niet. Deze situatie trof een van de
thuiszorgers van Sizanani aan, toen ze op bezoek ging bij
de jonge moeder Mbokiseng en haar tweejarige zoontje
Thabo.
Mbokiseng heeft geen werk, maar krijgt ook geen uitkering. In haar identiteitspapieren staat namelijk onterecht
aangegeven dat ze een man is. Maatschappelijk werk is
gewaarschuwd, maar is tot nu toe nog niet langs geweest.
Hoewel de medewerkers van Sizanani al veel armoede
en ellende hebben gezien, waren ze geschokt door de
leefomstandigheden van Mbokiseng en haar zoontje.
Wonderlijk genoeg had Sizanani net oude lakens en
keukengerei gekregen van iemand anders. Die konden ze
aan Mbokiseng geven. “Dat is een wonder,” vertelt Marga
Baron, die leiding geeft aan SiSA. “Zo kun je zien dat de
Heer voor mensen zorgt.”

Niet iedereen heeft toegang tot uitkeringen en soms
kan de aanvraag ervan lang duren. Marga haalt als
voorbeeld een middelbare scholier aan die onlangs op
jeugdwerkers van Sizanani afstapte. “Hij woont alleen
met zijn zieke vader en krijgt geen uitkering. Daarom
moeten ze bij de buren bedelen voor eten en kunnen ze
geen nieuwe kleren kopen. Maatschappelijk werk doet nu
onderzoek, maar het kan lang duren voor daar resultaten
uit komen.”

Geen uitkering
In Zuid-Afrika leven helaas velen, net als Mbokiseng, in
extreme armoede, vertelt Marga. Zeker in het gebied
waar Sizanani werkt, waar meer dan veertig procent van
de bevolking werkloos is. “Ze zijn te arm om hun dagelijkse benodigdheden te kunnen kopen.”

Bovendien werkt Sizanani met lokale medewerkers, die
ook zelf bijdragen. “Een van onze coördinatoren heeft
haar collega’s opgeroepen allemaal iets te geven. Het is
fijn om te zien dat onze medewerkers door hun werk bij
Sizanani zo ver gegroeid zijn, dat ze nu zelf naar anderen
kunnen en willen omzien.”

Absolute armoede

Het huis van Mbokiseng (midden)

Sizanani helpt
Sizanani helpt mensen als deze scholier en Mbokiseng
met het aanvragen van een uitkering, het op orde brengen van identiteitspapieren, of het waarschuwen van
maatschappelijk werk. Tot ze een uitkering krijgen, helpt
Sizanani waar mogelijk met voedsel, kleding en andere
benodigdheden. Omdat uitkeringen niet hoog zijn, is ook
daarna het werk van Sizanani nog erg belangrijk.

Laten we elkaar helpen

Deel van de ondernemersklas in Nondweni

Nieuwsbrief
November 2015

Groentetuin van alfabetiseringsgroep op schoolterrein
bij Dudela

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

Nieuws van Sizanani

Levensvaardighedencursus
Sizanani geeft op scholen de levensvaardighedencursus. Daar komen onder meer hiv en aids aan bod. Het
bleek dat hier misverstanden over bestaan. Zo dachten veel scholieren dat je je alleen kan laten testen als je
al ziek bent. Ook durfden ze niet bij zieke mensen op bezoek te gaan, omdat ze bang waren zelf besmet te
worden. Jeugdwerkers hebben uitleg gegeven over de ziekte. Na de les waren de tieners veel geruster.
Groentetuin
Een alfabetiseringsgroep bij Dudela is een groentetuin begonnen op het terrein van de school waarvan
ze lokalen gebruikt. De school koopt de groenten om te gebruiken voor de dagelijkse maaltijden voor de
schoolleerlingen.
Ondernemerschap
In Nondweni, een grote nederzetting, leert Sizanani verschillende groepen te ondernemen. Mevrouw Dlamini
geeft hen nu les in ondernemerschap. Ook is de ondernemersklas uitgebreid met vijf leerlingen van een nieuwe
kippengroep en vijf van een nieuwe naaigroep
Gemeenschapszorgcentrum
Het Gemeenschapszorgcentrum bij Qudeni heeft zijn deuren geopend. Sizanani had hiervoor een verzoek
ingediend bij het Departement van Sociale Ontwikkeling. In de middag na school krijgen 76 weeskinderen er
een maaltijd. Verder krijgen dertig gezinnen maandelijks een voedselpakket.

Hard op zoek naar werk
“Het is een wonder dat ik deze studie kon volgen,” zegt Jabu, een van de studentes van SET. Yt
Keesenberg, die het werk leidt van SET, schreef haar verhaal op.
“Mijn ouders hebben bijna niets. Ze leven van
uitkeringen, die ze ontvangen voor hun kleinkinderen.
Mijn zusjes hebben namelijk allemaal een kind, maar
de vaders dragen nauwelijks bij. Om wat extra’s bij te
verdienen, plant mijn vader maïs op zijn stukje grond en
maakt mijn moeder grasbezems.”
“Dit is echter niet altijd genoeg. Eten is er niet altijd en ze
hebben geen elektriciteit. Ze koken op een primusstoof
of een vuurtje van koeienmest, of maken bruine bonen
en rijst klaar in een zonneoven. Wasgoed wassen ze
met de hand in een grote, emaillen bak. Gelukkig is er
niet ver van het huis een kraan, maar ze hebben geen
douche en bad en moeten zichzelf wassen in een bak
water. Televisie hebben ze ook niet; gelukkig wel een
mobiele telefoon.”

"De

studie heeft mijn leven
enorm verreikt en ik heb er veel
plezier aan beleefd. Gezien mijn
achtergrond, is het een wonder
dat ik deze studie kon volgen.
Eten voor weeskinderen in Gemeenschapszorgcentrum
Qudeni

Jeugdwerker Sindy geeft les over hiv en aids

"

“Dankzij SET kon ik een studie volgen, waarmee ik op
een financiële afdeling van een kantoor kan werken. Ik
leerde er eerst theorie en heb vervolgens anderhalf jaar
praktijkervaring opgedaan. De studie heeft mijn leven
enorm verreikt en ik heb er veel plezier aan beleefd.
Gezien mijn achtergrond, is het een wonder dat ik deze
studie kon volgen.”
Grote stap
“Maar nu komt de grote stap: het vinden van een
baan. Gelukkig geeft SET me een aantal maanden de
gelegenheid om werk te zoeken. SET betaalt internet in
mijn kamer, mijn eten en het vervoer. Hierdoor kan ik
elke dag naar kantoor gaan en op internet en in kranten
naar werk zoeken. Verder zoek ik contact met mensen
die in mijn richting werk hebben gevonden. Ik kijk ook
naar ander werk, misschien kan ik in een winkel werken.
Als ik maar iets vind.”
“Helaas heb ik tot nu toe weinig reacties gehad. Ik ben
bang dat ik niets vind voor de termijn afloopt. Dan moet
ik terug naar de plaats waar mijn ouders wonen en
word afhankelijk van hen, terwijl ze zelf helemaal geen
geld hebben. Ik blijf op de Heere vertrouwen dat Hij zal
helpen, maar wilt u ook alstublieft meebidden?”

