SiSA: Weeskinderen, schoenendozen en een jaarvergadering
Zoals U weet richt SiSA zich op scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine
bedrijven en aidspreventie en zorgverlening. Dat SiSA medewerkers ook scholen bezoeken
en contact hebben met weeskinderen is voor u wellicht nieuw. Iets wat u wellicht ook niet
wist is dat SiSA een jaarvergadering houdt waarvoor alle leden van heinde en ver bij elkaar
komen.
Kerst en schoenendozen
Een paar maanden voor kerst worden overal in het dorp Vryheid schoenendozen verzameld. Die
worden dan gevuld met iets lekkers, schoolbenodigdheden en een speeltje of een T-shirt.
De schoenendozen gaan naar de weeskinderen met wie de
thuiszorgers van Sizanani contact hebben. Zo krijgen ook zij
een kerstcadeau.
Een paar jaar geleden begon dit project met 105 dozen,
eind 2015 kregen 415 weeskinderen een doos.
Twee meisjes schreven een bedankbriefje.
Sphesihle schreef dat ze zich met dit cadeau deel van een
familie voelde, zoals andere kinderen in een gezin.
Philani kreeg vorig jaar ook een doos en daar zat een bijbel
in. Dat geschenk heeft haar leven veranderd. Ze gaat nu naar de kerk en is christen.
Jaarvergadering
Een ander terugkerende gebeurtenis is de jaarvergadering waar de leden van Sizanani uit alle
hoeken van het gebied bij elkaar komen. De leden zijn de mensen waar SiSA voor we rkt. Zij
volgen de lessen en vaardigheidsklassen en werken in naaigroepen, met kippen en in de
groentetuinen. Op deze vergadering wordt verslag gedaan over het werk in het afgelopen jaar. De
nieuwe begroting is besproken en de leden van het
Management Comité zijn (her)kozen. Tijdens deze
vergadering mogen er allerlei vragen gesteld worden. In
groepen wordt zelf over zaken besloten.
Competitie
Na het officiële deel is er de jaarlijkse competitie, de
wedstrijd om de beste producten. Dit jaar won de naaigroep
van Munywana de 1e prijs voor naaiwerk. Een hele prestatie
want zij zijn nog niet zo lang bezig. Zij ontvingen een paar
lappen stof. In de categorie kippenboeren won de nieuwe
groep Ithubalethu. Zij stelden twee leeftijden kippen tentoon. Belangrijk, want als je verschillende
leeftijden aanhoudt heb je een meer doorlopend aanbod. De prijs was kippenvoer.
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Groenteverbouwers
Bij de groenteverbouwers waren er maar twee groepen want als gevolg van de droogte kan er
maar weinig verbouwd worden. Maar de groep van Dudela had een voorraad paprika’s. Deze
groep gaat ook naar lees- en schrijflessen en planten nu ook samen groente.
Dit komende jaar hebben ze meer tuingereedschap en water dichterbij nodig. Nu kregen ze nieuwe
plantjes en mest. Na alle verrichtingen wordt er ook samen geluncht en bijgepraat. We eten dan
vaak de Zuid Afrikaanse bonen salade. In Nederland ook bekend geworden tijdens de presentaties.
Toen is naar het recept gevraagd. Deze bonensalade is
goedkoop, goed houdbaar, en erg lekker!
Recept Zuid Afrikaanse bonen salade (dag van te
voren maken):
1 blik sperziebonen,1 blik witte bonen in tomatensaus en
1 blik bruine bonen of jonge kapucijners, 1 grote(rode) ui
en 1 rode paprika fijnsnijden en bij elkaar voegen. In een
pannetje even opkoken (ruikt wat vreemd maar toch
doen!) 100 ml olijfolie met 100 ml appelazijn en 2 flinke
eetlepels bruine suiker, goed roeren en af laten koelen.
Alles goed mengen en zeker een nacht laten staan, mag langer.
Eet smakelijk !
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 NL15ABNA0474416038 t.n.v. Sizanani
Mogen wij op U blijven rekenen!
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