
“Nadat mijn moeder was overleden werd ik erg ziek. Ik 
ging naar het ziekenhuis en na testen bleek dat ik hiv 
positief ben en tuberculose heb. Ik had zelfs een vorm 
van tuberculose die niet thuis behandeld kon worden. Ik 
moest worden opgenomen in een speciaal ziekenhuis in 
Durban, meer dan 300 kilometer verderop.  
Ik kon dus niet meer voor mijn dochtertje zorgen, zij 
ging bij familie ver weg wonen. Na een aantal maanden 
werd ik ontslagen uit het ziekenhuis. Met een heleboel 
medicijnen mocht ik naar huis. Maar ik was nog erg 
zwak. Sinamile mocht nog niet weer bij mij wonen want 
ze moet beschermd worden tegen de tuberculose.

Grond eten van de honger
Om de medicijnen te kunnen innemen moet ik goed 
eten. Maar ik heb geen inkomsten. Eerst was er mijn 
moeders pensioen en de kindertoelage. Maar die zijn 
nu allebei opgehouden. Hoe moest dat nu? Ik had erge 
honger. Op een dag zag een buurvrouw dat ik, om toch 
medicijnen te kunnen innemen en om mijn honger te 
stillen, de grond op mijn erf at. Zij kent de burgemeester 
van Nqutu en vertelde haar van mijn leven. De 
burgemeester regelde dat de supportgroep van Sizanani 
op de hoogte gebracht werd van mijn situatie. 

Simangele, de Home Based Care coördinator, bezocht 
mij samen met een van de verzorgers. Zij waren zo 
geschokt. Ze konden niet geloven dat ze niet eerder over 
mij gehoord hadden, terwijl ik zo dichtbij woon. 

Hoop dankzij Sizanani
Ik was erg blij met hun bezoek. Van toen af werd alles 
beter. Buren gaven mij wat eten en ook geld om weer 
naar het hospitaal in Durban te gaan voor monitoring 
en nieuwe medicijnen. Simangele en de verzorgster 
geven mij kleding en versterkende pap. Ook regelden 
ze voedselpakketten via de lokale radio. Ook ga ik via 
Sizanani leren om op een goedkope manier groente 
te verbouwen. Ik kan nu sterker worden en ik hoop dat 
Sinamile aan het einde van het jaar weer bij mij mag 
wonen. Gelukkig heb ik foto’s gekregen en ik ben erg 
trots op haar. Ze doet het goed op school. Maar we 
missen elkaar erg.”

‘Om mijn honger te stillen, at ik 
de grond op mijn erf’

Zama Mthethwa woonde samen met haar moeder en dochter Sinamile (8 jaar). Maar toen haar moeder 
overleed en Zama heel erg ziek werd, veranderde alles. Haar dochter kon niet meer bij haar wonen en 
Zama kon niet meer voor zichzelf zorgen. Zama was zo wanhopig, dat ze grond opat. 
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"Op een dag zag een buurvrouw 
dat ik, om medicijnen te kunnen 
innemen en om mijn honger te 

stillen, de grond op mijn erf at."

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 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

directe omgeving goede vruchten oplevert. Het rapport 
bestaat uit een beschrijving van de activiteiten, wat de 
resultaten en effecten van deze activiteiten zijn en hoe de 
lokale mensen dit ontwikkelingswerk ervaren en zijn een 
groot aantal aanbevelingen gedaan aan de bestuurders 
van SiSA. 

Werkbezoek in Zuid-Afrika
Over deze aanbevelingen wil het bestuur van Sizanani NL 
in gesprek gaan als een kleine delegatie van het bestuur 

van 13 tot 21 november 2016 op werkbezoek gaat naar 
Zuid Afrika. Wij hopen dan (behalve met Marga Baron 
en Yt Keesenberg) met de bestuurders, de werkers en de 
vrijwilligers, en de lokale mensen te spreken die door het 
werk van SiSA geholpen en begeleid zijn.
In de volgende nieuwsbrief willen wij u graag meer 
vertellen uit dit mooie evaluatieonderzoek en over dit 
werkbezoek.

Frits Langeraar, oktober 2016

Laten we elkaar helpen

Vacature: Penningmeester

Zoals we al eerder hebben geschreven wil onze gewaardeerde penningmeester Wim Jansen zijn 
werkzaamheden eind 2016 stoppen. Sinds 2009 heeft hij zich trouw ingezet en de financiën van Sizanani 
beheerd. Zijn vertrek betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. 

Eerlijk gezegd wil dat niet vlotten. Tot op heden zijn er nog geen kandidaten die zich hebben aangemeld. 
Daarom weer onze dringende oproep om eens om u heen te kijken of u iemand weet die hiervoor geschikt 
is en affiniteit heeft. Misschien bent u het zelf wel? Geïnteresseerden voor het penningmeesterschap van 
Sizanani kunnen de profielschets vinden op de website van Sizanani en voor nadere informatie Wim een 
mailtje sturen: wjanse7@vodafonethuis.nl.



‘Misschien weet u nog dat ik in de vorige nieuwsbrief 
schreef dat ik op zoek ben naar werk. Mijn naam is Jabu 
Vilakazi en ik heb 1,5 jaar gestudeerd om financieel 
administratief werk te kunnen doen. Daarna liep ik 1,5 
jaar stage in een kliniek om te het geleerde in de praktijk 
te kunnen brengen. Gedurende de hele periode betaalde 
SET voor mij de kamer, het vervoer en mijn eten. Ik 
wist natuurlijk dat ik een baan moest gaan zoeken, dus 
in mijn vrije tijd zocht ik op de internet naar werk. Ik 
probeerde de advertenties in de kranten te lezen, en met 
wie ik ook tegen kwam maakte ik een praatje. Ik dacht: 
‘je weet maar nooit’. Ik bleef eerst een half jaar in New 
Castle, waar ik gestudeerd heb, maar de dag kwam 
dat mijn financiële voorziening zou ophouden en dan 
zou ik weer naar huis moeten gaan. Daar waar geen 
elektriciteit is en waar de levensomstandigheden het niet 
makkelijk maken om werk te vinden. Ik bleef vertrouwen 
dat de Here een oplossing zou geven.

Vrijmoedigheid
Op een dag deed ik boodschappen bij een groot 
levensmiddelenbedrijf in Vrijheid. Toen kreeg ik de 
vrijmoedigheid om te vragen of ze daar geen baan voor 
me hadden, al zou ik maar een poosje als vrijwilliger 
kunnen werken. Jullie willen het niet geloven, maar ze 
vroegen me om mijn diploma te brengen, dan zouden 
ze daarnaar kijken. Natuurlijk deed ik dat, mijn hart 
klopte uitbundig en ik dankte de Heer. Mijn diploma 

werd bekeken, en men besloot me over te plaatsen naar 
Dundee waar ook zo’n levensmiddelenbedrijf is. Wat een 
wonder, want Dundee ligt maar zestig kilometer van de 
plaats waar mijn ouders wonen. 
Ik doe nu een jaar service training en word opgeleid als 
Stock-Taking Manager, een post die goed aansluit bij de 
opleiding die ik als Financial Assistant heb gedaan. Ik 
heb een contract ondertekend voor dit jaar. Men heeft 
me al naar een Business college gestuurd om nog extra 
vaardigheden te leren. Ik leer ontzettend veel en houd 
van dit werk! Ik ben zo dankbaar dat SET me dit jaar 
nog ondersteunt. Eind januari 2017 zal ik mijn eerste 
salaris verdienen, dat staat ook in een contract. Zodra ik 
mijn eerste vergoeding ontvangen heb, betaal ik de tien 
procent terug van de lening die me toegewezen was. U 
kunt zich voorstellen hoe dankbaar ik ben dat ik de kans 
heb gekregen om te kunnen leren, al was het met vallen 
en opstaan vanaf 2009. Dank u voor alles!’

Uw dankbare Jabu (Difference Irene) Vilakazi

Nieuws van Sizanani

Nieuwe naaimachines
Einde 2015 kregen we geld van een sponsor voor nieuwe naaimachines voor de naaibedrijfjes. Dat was nodig 
want veel machines die gebruikt worden zijn al erg oud. Bovendien zijn er een aantal bedrijfjes die nu meer 
orders krijgen, vooral voor schoolkleding, en als je meer moet naaien heb je meer machines nodig. Nadat er 
machines waren gekocht was er ook nog geld voor een naaicursus. Zes vrouwen leerden naaien met de hand 
en op de machine. Van het maken van een eenvoudige korte broek tot een compleet school- of joggingpak. 

Jeugdwerkers op scholen
Onze jeugdwerkers werken dit jaar op vijf scholen. Daar bereiken ze lagere en middelbare scholieren met 
levensvaardigheden. Middelbare school leerlingen schreven onlangs over een van deze sessies: ‘De meest 
nuttige sessie was die over hiv en aids, want nu weet ik alles’. Een andere reactie: ‘Ik ben nu trots op mezelf en 
ik maak besluiten op een andere manier, zonder druk van klasgenoten’. Een meisje van de laatste klas op de 
lagere school schreef: ‘Ik zou willen dat de jeugdwerkers meegaan naar de middelbare school want daar zullen 
we nog veel problemen tegenkomen’. 

Groentetuinen
Met de groentetuinen gaat het niet zo goed. Er is er maar één met water. Alles is verdroogd en verbrand. Het 
regent nu af en toe maar er is nog veel meer nodig zodat er weer groente geplant kan worden en de mensen  
in de komende tijd mais kunnen planten. Mais is het stapelvoedsel en elk gezin plant zelf of gezamenlijk met de 
gemeenschap. Afgelopen zomer was er nauwelijks een oogst. 

Danken en bidden
Wij danken de Here voor de regen die er is gevallen. Wilt u bidden voor nog meer regen? En wilt u ook bidden 
voor onze twee jeugdwerkers? Zij moeten geregeld moeilijke vragen en problemen hanteren van de tieners.

"Ik ben nu trots op mezelf en ik maak besluiten op een 
andere manier, zonder druk van klasgenoten."

Laten we elkaar helpen Laten we elkaar helpen

Financiën
Als we de halfjaarcijfers bekijken kunnen we concluderen 
dat de inkomsten zowel van de kerken als de giften van 
particulieren goed in de pas lopen. We zien een realisatie 
van respectievelijk 48 en 49 procent. Dat geeft ons het 
vertrouwen dat in het resterend half jaar voor beiden de 
100 procent gehaald gaat worden. We mogen dus alle 
schenkers dankbaar zijn voor hun ‘barmhartige gaven’. 
En als dan het woord barmhartig gevallen is dan moet 
ik bijna automatisch denken aan het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid dat door paus Franciscus voor 2016 is 
uitgeroepen. Centraal staat de Here Jezus die barmhartig 
is zoals de Vader. Ja onze goede God en Vader ziet 
om naar de armen, de weduwen en de wezen, de 
verdrukten, de zieken, de vertrapten. Mooi is het dat u als 
schenkers barmhartig als de Vader wilt zijn. 
En zo kunnen wij weer dankbaar zijn dat u ons in staat 
stelt om het werk van Sizanani in South Africa (SiSA) en 
Sizanani Education Trust (SET) te faciliteren.

SWOT-analyse
Mensen die werkzaam zijn in het organisatie advieswerk 
zullen meteen weten wat er met SWOT-analyse bedoeld 
wordt. Voor hen die het nog niet weten: SWOT staat 
voor de engelse woorden Strengths, Weaknesses, 
Opportunities en Threats. Oftewel een sterkte-
zwakteanalyse dat intern de sterktes en zwaktes en in de 
omgeving de kansen en bedreigingen analyseert. Op 
basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. 
Zo heeft het bestuur van Sizanani in overleg met SiSA een 
evaluatieonderzoek laten uitvoeren om te beoordelen 
hoe SiSA hun beleid voor de toekomst kunnen bepalen. 

Kortgeleden is het evaluatieonderzoek door een lokale 
consultant in Zuid Afrika – Paul Anderson – afgerond en 
hebben wij als bestuur het evaluatierapport ontvangen. 
Uit het rapport blijkt weer hoe veel en mooi werk door 
SiSA gedaan wordt en hoe dat niet alleen het leven van 
individuen aanzienlijk heeft verbeterd, maar ook voor de 

Van de voorzitter

Jeugdwerk les over goede communicatie; hoe vertel je 
in een brief hoe je voelt over een recente ruzie met je 
vriend(in).

Door de droogte en de hete zon verbrand alle 
groente.

"Ik doe nu een jaar service 
training en word opgeleid als 

Stock-Taking Manager, een post 
die goed aansluit bij de opleiding."

Op zoek naar werk; een verrassing van de Here! 


