Ervaring van een SET student
Even voorstellen
Ik heet Senamile Mdlalose en ik ben bezig met de studie
Audiologie. Ik ben met mijn laatste, dat is mijn vierde jaar
bezig. Ik studeer aan de Universiteit van kwaZulu –Natal.
Voor dat ik verder schrijf, wil ik eerst zeggen hoe dankbaar
ik ben dat u mij financieel gesponsord heb, ik zou anders al
in het tweede jaar uitgevallen zijn.
Ik heb een aantal vrienden verloren omdat ze de niet mochten verder studeren vanwege het tekort
aan financien. Anderen hadden goede uitslagen maar kwamen niet in aanmerking voor het
studenten financiële hulpschema. Zij moesten als gevolg daarvan ook met hun studie ophouden.
Hoewel de ouders van deze kinderen wel een baan bij de staat hebben, was er geen mogelijkheid
om hun kinderen financieel ondersteunen. Ik mocht via SET wel financiële steun krijgen.
Mijn ondervinding op de universiteit was een opwindende maar tegelijkertijd een moeilijke weg.
Vanaf het tweede jaar, dat was voor mij in 2014, deden we praktisch werk en theorie. Zo werden
we voorbereid op de praktijk.
We werken met kinderen en volwassenen in verschillende leeftijdsgroepen, en dat vraagt voor
iedere patiënt een andere benadering. Zo doen wij heel veel ervaring op wat ons weer zal helpen in
de praktijk.
In ons land zijn heel wat verschillende culturen en er worden
verschillende talen gesproken. Elke cultuur en taal heeft eigen
manieren van omgang en beleefdheidsvormen. Wij als
gezondheidswerkers hebben ook elk een eigen culturele
achtergrond, maar ons werk mag door die culturele achtergrond
niet beïnvloed worden.
Zonder uw sponsorgeld, zou ik mijn droom niet hebben kunnen
uitleven. Mijn vader werd in 2013 blind en dat bracht in mijn familie een groot litteken en ik
voelde mij hopeloos. Mijn moeder was altijd een bron van kracht voor mij maar kon me niet
langer ondersteunen in deze situatie, en de ziekte bracht ook financiële consequenties. Gelukkig
dat een andere ondersteuner, mevrouw Keesenberg van de SET, zonder dat ze alles wist, mij bleef
bellen en bemoedigen.
Ik ben u allen heel erg dankbaar dat ik de kans heb gekregen om de beurs/lening te ontvangen.
Mijn woordenschat is te klein om u allen te kunnen bedanken. Mag de Here alle ondersteuners van
de beurs/studielening heel rijk zegenen.
Wij willen een beroep op u doen om het werk van de studenten te blijven steunen. Met uw gebed
en met uw financiële bijdrage!
U kunt u bijdrage storten op NL15ABNA0474416038 t.n.v. St. Sizanani Almere

