zodat we nog vele jaren op een duurzame en effectieve
manier actief kunnen blijven. Om dit goed te doen zullen
we het werk in Zuid-Afrika helemaal doorlichten door
middel van een evaluatieonderzoek. We kijken naar de
sterke en de zwakke kanten, maar ook naar de kansen
en de bedreigingen voor dit werk. Met oog op de kwaliteit
van het onderzoek laten we dit uitvoeren door een ervaren
consultant. De kosten hiervoor zullen apart begroot
worden en niet ten koste gaan van de bijdragen aan het
programma van SiSA en SET.
Werkbezoek aan Zuid-Afrika
Na het evaluatieonderzoek gaan we in het najaar met
een aantal leden van het bestuur naar Zuid-Afrika om
met Marga Baron en Yt Keesenberg te spreken over de
uitkomsten van de evaluatie, en om het werk van SiSA en
SET zelf te bekijken. Deze gesprekken zijn nodig om tot
een goed en verantwoord meerjarenplan te komen dat
door beide partijen gedragen wordt. Wilt u met ons mee
bidden voor wijsheid en inzicht?
Jaarverslag SiSA
Begin april mochten wij als bestuur het jaarverslag
2015 van Marga Baron ontvangen. In dit uitgebreide
jaarverslag komen alle projecten aan de orde: de
thuiszorg, de zorg voor weeskinderen, de levensvaardig-
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heden voor jongeren, voorlichting over aids en hiv,
volwasseneducatie (zoals de ondernemerscursus
en leesvaardigheid) en ten slotte de klein inkomen
genererende activiteiten (zoals tuinieren, naaien, fokken
van pluimvee). De aanhoudende droogte die Zuid-Afrika
teistert, heeft grote nadelige gevolgen voor het tuinieren
en de kippenfokkerijen.
In het jaarverslag wordt ook vermeld dat de lokale
overheid een kippenschuur met 200 kippen geschonken
heeft aan SiSA. Met ACAT (Africa Co-operative Action
Trust) wordt samengewerkt voor het gebruik van boeken
voor de alfabetisering van volwassenen.
De belangrijkste donor van het werk in Zuid-Afrika is
Stichting Sizanani, maar SiSA zoekt ook naar andere
fondsen.

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.
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.
Stichting Sizanani is ANBI geregistreerd.
Voor meer informatie zie www.sizanani.nl

‘Je kunt je ogen niet sluiten voor wat er nodig is’
Ruim tien jaar geleden startte Sizanani met het geven van lees- en schrijflessen in KwaZulu Natal.
Inmiddels is Sizanani uitgegroeid tot een organisatie die op veel meer gebieden ondersteunend is.
Marga Baron vertelt waarom de organisatie zich zo heeft ontwikkeld: ‘Je kunt je ogen niet sluiten voor
wat er nodig is.’
‘Als je mensen leert lezen en schrijven, krijg je al gauw
ook gesprekken over andere zaken. Op die manier zijn
de projecten van Sizanani gegroeid. Mensen vertelden
over blijde en verdrietige zaken; zo leer je de noden en
behoeften kennen. Je hoort dat een leerling niet naar
de cursus kan komen omdat ze een zieke thuis moet
verzorgen of een moeder die een hele dag nodig heeft
om haar kind naar de dokter te brengen. De kliniek is
namelijk vaak ver weg. Geregeld gebeurt het ook dat
vrouwen een paar dagen niet komen opdagen; dan is
er een begrafenis. Die wordt voorbereid door de hele
gemeenschap.’
Oma begint groentetuin
Marga vervolgt: ‘Ook hoorde ik dat men graag wil
leren lezen en schrijven om werk te kunnen vinden.
Maar tegelijkertijd is er bijna geen werk te vinden in de
omgeving. De kleine uitkeringen die er zijn, zijn niet
genoeg. Daarom worden er nu trainingen gegeven
waarmee een kleine onderneming opgezet kan worden.
Zo kan een oma, die voor haar kleinkinderen moet
zorgen omdat ze wezen zijn geworden, zich aansluiten
bij een naaigroep die schooluniformen maakt. Of ze kan
bijvoorbeeld leren om zelf haar groenten te verbouwen.
Tijdens deze cursus wordt ze geholpen om een tuin op
te zetten of neemt ze deel aan een gemeenschapstuin.
Het zelfde geldt voor een klein kippenbedrijfje; er kan
worden voorzien in onderhoud en inkomen. Meneer
Njilo, de veldwerker van Sizanani begeleidt al deze

ondernemingen zodat ze zelfredzaam worden en ook
kunnen groeien.’
Zorg en bewustwording
Sizanani richt zich ook op de zieken en voorlichting.
Marga: ‘Natuurlijk kun je ook de zieke mensen niet
links laten liggen. Families weten vaak niet hoe ze
voor een aidspatiënt moeten zorgen. Dat leren ze nu
van de thuiszorger van Sizanani. Die licht hen meteen
ook in over allerlei andere gezondheidszaken. Ook
kan de familie aangemoedigd worden om deel te
nemen aan een project zodat er gezonder gegeten
kan worden. Dat is heel belangrijk voor iemand die
medicijnen slikt. Het voorkomen van besmetting met
HIV heeft ook onze aandacht. Daarom werkt Sizanani
aan de bewustwording, onder andere door op scholen
levensvaardigheden te onderwijzen.’
We zijn dankbaar dat we met steun van sponsors al
dit werk kunnen doen. Maar we hebben ook nog een
wachtlijst. Mensen uit verschillende gemeenschappen
vragen of we ze kunnen helpen met projecten.
Helpt u ons helpen?

Een oma die voor haar
"
kleinkinderen moet zorgen
kan nu haar eigen groente
verbouwen en verkopen.

"

Laten we elkaar helpen
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Laten we elkaar helpen
School

over onze projecten

‘Experimenteren tijdens chemie klas, wat was dat fijn!’
Het gebeurt zelden dat ik de bovenstaande uitspraak hoor van studenten uit Nqutu, eigenlijk kan ik
me er niet één herinneren. Maar Makgotso Olifant (Olifant is haar Se Sotho achternaam) ontdekte
op de hogeschool dat ze het heerlijk vond om te experimenteren in de chemie klas, vooral omdat
het praktisch werk was. Ondanks het feit dat ze beperkte toerusting op de school hadden om alle
experimenten te doen, was het voor haar heel duidelijk dat ze een chemie studie zou kiezen.
Makgotso komt van Nkande in Nqutu, waar ze
opgroeide in een gezin van zes kinderen; vier broers en
een zus. Haar vader had een baan toen hij jong was
maar werd een traditionele genezer en droeg daarna
geen geld meer bij voor het onderhoud van het gezin.
Die taak nam de moeder op zich, door het verkopen
van groente en vruchten in de weekeinden en door
het werken door de week in een winkel. De financiële
situatie werd beter toen de jongens opgroeiden en werk
vonden, maar niemand ging studeren.
Het bijzondere van Makgotso is dat zij als eerste in
het gezin gelovig werd. Ze ging als jong meisje naar
de kerk op Nkande, waar de broer van haar moeder
dikwijls preekte. Ze ging naar de zondagsschool en was
heel actief betrokken bij de kerkelijke activiteiten. In
2013 werd ze, op 16 jarige leeftijd, gedoopt en deed
belijdenis. Meer familieleden volgden en gaan nu ook
naar de kerk.

behaalde heel goede resultaten en deed een aanvraag
bij de Sizanani Education Trust om haar financieel te
ondersteunen. Maar haar aanvraag kwam helaas niet
bij ons terecht en zonder een sponsor begon ze aan de
studie Analytic Chemistry in Durban.

Goede leerling
Bijzonder in Makgotso’s geval was ook dat ze een
onderwijzeres had die haar aanmoedigde en hielp om
haar studiekeuze te maken aan de Durban University
of Technology, waar het laatste jaar een stagejaar is. Ze

Rolmodel voor jonge meisjes
Haar doel is om verder te studeren: een master te halen,
onafhankelijk te zijn en een rolmodel te zijn voor haar
omgeving, vooral voor meisjes. Ze wil hen leren dat ook
zij kunnen helpen om hun leefsituatie beter te maken en
ze niet te snel zwanger raken. Ook zou ze graag andere
jonge mensen willen helpen met studiekosten, omdat de
ouders de kosten meestal niet kunnen betalen. En niet te
vergeten, wil ze haar moeder financieel ondersteunen,
die zolang voor haar zorgde. Makgotso zal het met
Gods hulp nog ver brengen.

Makgotso wil graag een positief
"rolmodel
zijn voor haar omgeving,
vooral voor de meisjes.
"

Feiten & cijfers

Na meer dan 10 jaar werken in
het veld investeert Sizanani in
Zuid-Afrika in onderwijs van 212
middelbare schoolleerlingen en
159 lagere schoolkinderen.

Ook zorgen 27 vrijwilligers voor
ongeveer 560 mensen met hiv en
andere chronische ziekten.

225 volwassenen krijgen les
in lezen en schrijven en/of
ondernemen en rekenen.
Daarnaast krijgen 235 mensen
coaching in groente verbouwen, een
naaiatelier starten of kippen fokken.
Van hen zijn ook ?? betrokken
bij de lessen en zo werken we
met totaal 316 volwassen in onze
ontwikkelingsprojecten.

Het gemeenschapscentrum dat
Sizanani gedeeltelijk ondersteunt,
heeft 10 thuiszorgers die ongeveer
150 patiënten zien.

Studieschuld betaald
Haar broer die taxichaffeur is, probeerde haar te helpen
en dat ging een half jaar goed, maar de kosten waren
te hoog en hij kon het niet volhouden. Van de opleiding
mocht ze niet verder studeren voordat de studieschuld
betaald was. Gelukkig besloot ze om weer met de SET
in contact te komen. Haar aanvraag bleek nergens te
vinden, maar we vonden als SET dat we haar moesten
helpen. Zo gezegd zo gedaan, de studieschuld werd
betaald en ze kon haar studie voortzetten. We zijn
dankbaar dat we op de sponsors uit Nederland kunnen
rekenen!

Vacature: Penningmeester
Onze gewaardeerde penningmeester Wim Jansen heeft aangegeven dat hij eind 2016 wil stoppen met
het penningmeesterschap. Sinds 2009 heeft hij zich trouw ingezet en onze financiën beheerd. Zijn vertrek
betekent dat wij moeten zoeken naar een nieuwe penningmeester.
Geïnteresseerden voor het penningmeesterschap van Sizanani kunnen informatie opvragen bij Wim Jansen
door hem een mailtje te sturen. Zijn mailadres is: W.jansen7@upcmail.nl

Meneer Njilo, de veldwerker, geeft advies in de groentetuin.

Meneer Njilo is zelf ook trots op de opbrengst!

Nieuws van Sizanani
Financiën
Naast de mooie verhalen over onze projecten kunnen
we ook positief nieuws brengen over de financiën. We
hebben het vorige boekjaar, dat liep van 1 februari 2015
tot 1 maart 2016, positief af kunnen sluiten!
Dit komt doordat de kerken in december vorig jaar
ruim aan hun toezeggingen voldaan hebben. Ook van
de particuliere donateurs hebben we ruim €800,- meer
ontvangen dan we begroot hadden. Wij zijn daar erg
dankbaar voor omdat dit ons in staat stelde om het werk
van Sizanani in South Africa (SiSA) en Sizanani Education
Trust (SET) financieel te kunnen dragen.
Vergrijzing van de achterban
Begin februari 2016 heeft het bestuur om tafel gezeten
met Tear om te praten over het toekomstperspectief

van Sizanani. Zowel in de achterban als onder de
medewerkers van SiSA en SET vindt er een vergrijzing
plaats die gevolgen kan hebben voor de financiële steun.
Besloten is om bewust te richten op de leeftijdsgroep 40+
om nieuwe instroom te genereren. Deze leeftijdsgroep
heeft meestal meer financiële middelen om een
organisatie zoals de onze te ondersteunen dan jongeren.
Oog op de toekomst
Daarnaast moeten we ook onder ogen zien dat de
huidige ‘kartrekkers’ op een leeftijd zijn gekomen waarbij
het niet ondenkbaar is dat zij stoppen. Voor Marga Baron
komt de pensioenleeftijd in zicht en Yt Keesenberg, die nu
74 jaar oud is, heeft aangegeven dat zij over een paar
jaar wil stoppen met het werk van SET. Daarom willen
we een meerjarenplan op gaan zetten voor de projecten

