
Het is moeilijk om de geïnfecteerde vrouwen hulp te 
bieden, met name als het gaat om tienermoeders, ziet 
Marga Baron. Marga is de vrouw van zendeling Tjeerd 
Baron en geeft leiding aan het werk van SiSA. ‘Veel 
zwangere vrouwen laten zich niet op tijd testen op hiv,’ 
vertelt ze. ‘Een zwangerschap vraagt veel van je lichaam. 
Als je hiv positief bent en dan geen medicijnen slikt, is de 
kans op ziekte groot.’

Overdragen hiv via borstvoeding
Bovendien bestaat het risico dat de moeder hiv overdraagt 
op haar kind. Dit kan ook gebeuren via borstvoeding. 
‘We zien dat veel tienermoeders hun baby zowel 
borstvoeding geven als voeding uit de fles. Dat is echter 
gevaarlijk,’ vertelt Marga. ‘In borstvoeding zit het hiv-
virus, maar dat komt niet in aanraking met het bloed van 
de baby. Flesvoeding zorgt vaak voor krampen, diarree, 
of verstopping en dat beschadigt de darmpjes. Als een 
moeder daarnaast ook borstvoeding geeft, komt het virus 
wel in het bloed van het kind terecht.’

Het bereiken van deze tienermoeders voor zorg en 
voorlichting is echter lastig. ‘Tienermoeders laten hun 
baby vaak niet testen of vaccineren. En veelal zijn ze niet 

thuis, omdat ze werken of naar school gaan. Bovendien 
vertellen ze niet aan hun omgeving en de oppas dat de 
baby het hiv virus heeft. Dan moeten ze namelijk vertellen 
dat ze zelf ook besmet zijn.’

Medicijnen blijven belangrijk
Ook in het algemeen blijft voorlichting over hiv belangrijk. 
Zo zijn er veel mensen die stoppen met hun medicatie, 
omdat ze geen symptomen van het hiv-virus vertonen. 
‘Het is echter belangrijk om medicijnen te blijven slikken,’ 
zegt Marga. ‘Want het virus blijft in het bloed en wordt 
door het stoppen van medicatie resistent. In dat geval 
zijn er nog sterkere medicijnen nodig om mensen te 
helpen. Bovendien lijden veel mensen met het hiv-virus 
aan tuberculose. Wij willen graag dat al onze thuiszorgers 
goed op de hoogte blijven zodat ze de de mensen om 
hen heen goed kunnen informeren.’ 

Tienermoeders met hiv moeilijk te bereiken
Hiv blijft een groot probleem in KwaZulu-Natal. Volgens een schatting in 2011, was veertig procent van 
de vrouwen in deze regio geïnfecteerd met hiv. Mevrouw Mabuya, coördinator van de thuiszorg, ervaarde 
verschillende problemen op dit gebied, waaronder het bereiken van jonge tienermoeders met hiv. Sizanani 
biedt deze vrouwen zorg en voorlichting in KwaZulu-Natal. 
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"Een zwangerschap vraagt veel 
van je lichaam. Als je hiv positief 
bent en dan geen medicijnen slikt, 

is de kans op ziekte groot" 

Behalve een certificaat krijgen de nieuwe thuiszorgers ook 
een kit met o.a. een masker en handschoenen.

Nieuwe thuiszorgers breken spontaan uit in zang en dans 
als ze hun certificaten krijgen.

‘Op expeditie met je geloof’!
Graag willen we jonge mensen betrekken bij onze broers 
en zussen in het Nqutu-district en hen vragen: wat zou jij 
kunnen doen voor de mensen die daar wonen en voor de 
studenten in Zuid-Afrika? 

Veel jongeren willen graag meer van de wereld zien; 
misschien is een werkvakantie in het Nqutu-district 
in Zuid Afrika iets voor jou of jouw jeugdgroep in de 
kerk? Een mooie kans om met eigen ogen te zien wat er 
in Zuid-Afrika aan ontwikkelingswerk en zending gedaan 
wordt. Ontmoeten en samenwerken met Zulu’s – broers 
en zussen in het geloof - en te ervaren hoe God daar met 
Zijn liefde aan het werk is. 

Voor meer informatie over een werkvakantie of andere 
manieren om het werk van Sizanani te ondersteunen, 
neem contact op met Sizanani via 
frits.langeraar@gmail.com

namens het bestuur,
Frits Langeraar

Oproep aan jongeren in Nederland: 
help jij de studenten in Zuid-Afrika?

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.

LATEN WE elkaar helpen

Sizanani  biedt kleinschalig ontwikkelingswerk gerelateerd 
aan het zendingswerk van de NGZN (Nederlands Gere-
formeerde 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

Sizanani  biedt kleinschalig ontwikkelingswerk gerelateerd 
aan het zendingswerk van de NGZN (Nederlands Gere
formeerde 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 

Het gaat financieel niet goed met Sizanani. Een groot gat in de begroting zorgt ervoor dat onder andere de 
taallessen, groentetuinen en de studiebeurzen in gevaar komen. Het bestuur doet een dringende oproep 
om het werk van de stichting te ondersteunen, met name aan jongeren in Nederland. 

De jongeren van Barklieside kregen de 1e prijs voor 
hun groenten en aardappels op de jaarvergadering.



LATEN WE elkaar helpen

We geven haar een kans omdat ze zo lang moest 
wachten, maar financieel gezien is het haast niet meer 
mogelijk. Onze studenten doen, als ze gaan studeren, 
een verzoek om een beurs van de staat te ontvangen. 
Dat betekent dat ze na hun studie voor de staat moeten 
gaan werken. Twee van de SET-studenten hebben zo’n 
beurs gekregen, maar er is te weinig geld beschikbaar 
om al deze studenten een beurs te geven. 

Privé bijspringen
Op dit moment helpen we dertien studenten; de studie 
van elf van deze leerlingen wordt volledig door de 
SET betaald, de andere twee ontvangen staatshulp. 
Deze twee studenten helpt SET financieel met vervoer, 
eten en onderdak. Om voor een staatsbeurs in aan-
merking te komen, mag een gezin/ouder niet meer 

dan 759,08 euro per maand verdienen. Helaas heeft 
maar een echtpaar van de dertien studenten een baan; 
de rest van de ouders/voogden zijn werkeloos. Al de 
kinderen van deze werkeloze ouders/voogden komen in 
principe in aanmerking voor een staatsbeurs, maar daar 
is te weinig geld voor. Ouders van studerende kinderen 
zijn tevens verplicht om te zorgen voor maandelijks 
zakgeld, waarmee toiletwaren en dergelijke gekocht 
kunnen worden. Door werkloosheid is daar vaak ook 
geen geld voor en moeten de studenten zelf voor het 
grootste deel van de kosten opdraaien. Er zijn duizenden 
behoeftige studenten en op drie campussen zijn al 
voedselprogramma’s ingesteld.  
SET heeft steeds minder middelen om deze 
studenten te helpen een toekomst op te bouwen. 
Daarom vragen we dringend uw hulp uit Nederland!
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‘Wie helpt ons onze studies te betalen?’

Het is een noodkreet van de SET-studenten uit Zuid-Afrika. Veel studenten moeten vier jaar lang 
wachten voordat ze kunnen studeren. Dat overkwam bijvoorbeeld Ntheboheng Motloung. Ze moest 
eerst een paar jaar wachten omdat ze in huis moest helpen. Toen ze eindelijk de mogelijkheid had 
om te studeren, werden de aanvraagformulieren niet doorgegeven en kostte het haar nog een jaar. 
Inmiddels is ze door SET aangenomen en kan ze gaan studeren in Eshowe aan de Universiteit van 
Zululand.  

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

Nieuws van Sizanani in 2014

Tuin
De tuingroep is uitgebreid met jongeren die in deze tuin werken: ze verbouwen aardapplels en verkopen die in 
Nqutu.  Op de algemene jaarvergadering hebben deze jongeren de 1e prijs gewonnen voor hun groenten.

Droogte
Door de hete zomer en een droge winterperiode zijn veel groenten en maïs in Zuid-Afrika verbrand. 
De voedselprijs zal daardoor stijgen. Dit is slecht nieuws voor de armen. De droogte heeft onze tuin ook 
aangetast. We proberen nu water naar de tuin te pompen.

Kippen
Bij Qudeni, Kwazulu-Natal, zijn twee groepen inwoners toegerust om een kippenboerderij te starten.

Alfabeteringsklas
Eind vorig jaar is Sizanani een nieuwe alfabetiseringsklas begonnen. Deze bestaat uit een enthousiaste groep 
van 12 vrouwen die ook een naaicursus doen. Ze dragen zelf bij aan de cursus.

Weeskinderen
Voor de kerst konden we 350 weeskinderen blij maken met een schoenendoos vol school- en toilet 
benodigdheden, iets lekkers en een kledingstuk.

Barklieside tuin; meneer Njilo geeft advies.

elkaar helpen

Barklieside tuin; meneer Njilo geeft advies. Door de zon verbrande groenten.

Kuikens van het nieuwe kippen project. Een aantal dames van de nieuwe alfabetiseringsklas, 
ze maken een grondwet voor hun groep.

Met uw hulp hebben we sinds 2003 

47 leerlingen geholpen met cursussen en 

opleidingen, zodat ze vaardigheden konden 

leren om zichzelf te onderhouden en hun 

familie en gemeenschap te ondersteunen. 

We hopen en bidden dat we op uw 

steun kunnen blijven rekenen! 




