Vooruitgang door volharding
Eén van de programma’s van SiSA is
erop gericht om mensen vaardigheden
aan te leren die ze kunnen gebruiken om
een kleine onderneming te beginnen.
Naaien, groente verbouwen en kippen
houden werken het beste. Daarbij worden
dan ook ondernemersvaardigheden zoals
boekhouden, berekening van verkoop,
prijzen en winst geleerd. Sommige
deelnemers moeten eerst nog leren
schrijven en rekenen.
De markt is de plek waar o.a. de goederen
worden verkocht. Vaak is die markt niet zo
groot omdat men alleen in eigen en
omliggende gemeenschappen verkoopt.
Anders worden, door transport kosten, de
prijzen te hoog en de winst te laag. SiSA
kijk op het ogenblik naar mogelijkheden om
toch de markt te vergroten, maar daarvoor
moet er een geregelde aanvoer van

De naaigroep van Munywana wint een prijs
De
naaigroep
van Munywana op de jaarverg
op de
jaarvergadering

producten, kippen, b.v. zijn. En om dat te
bereiken kan een lange weg zijn, vooral als
je nog moet beginnen met goed rekenen te
leren.
Deze kleine ondernemingen worden dan ook
een aantal jaren begeleid. Een hebben van
een onderneming maakt verschil in de
levens van mensen.
Enkele deelnemers delen hun ervaringen;
Lindiwe kan nu eten kopen en in de noden
van haar familie helpen voorzien.
Nothando zegt: “De ondernemers cursus is
goed want het verbetert mijn schrijven,
lezen en rekenen. We zijn nu beter in
boekhouden en kunnen zelf een budget
maken”. Volgens Sindisiwe helpen de
cursussen “want nu zitten we niet niks te
doen, en we gebruiken onze tijd en handen”.

Ik moet alleen voor mijn gezin zorgen “,
zegt Mpume,
“De onderneming is belangrijk want nu
heb ik geld om eten te kopen en de school
te betalen”. De medewerkers van SiSA
openen de lessen met lezen, zingen en
gebed en achterin de boeken is er
Bijbelstudie. Zo proberen we ook mensen

in aanraking te brengen met het evangelie.
Leerlingen vinden die combinatie fijn.
“Het raakt me want zij (de medewerkers van
SiSA) zijn Christenen, ze herinneren ons
altijd aan de tegenwoordigheid van God en
aan wat Hij kan doen “. “We lezen de Bijbel
in de klas en ook een boek over Jezus. En ik
vraag God altijd om me te helpen als we
bidden”. Sommige leerlingen hebben ook
toekomstplannen met hun vaardigheden:
Eén moeder zegt; “Ik ben aan het kippen
projekt begonnen en ik wil dat mijn zoon dat
later overneemt. Dan kan hij voor zijn gezin
zorgen, hij moet dan aan grotere afnemers
gaan leveren”. Een ander zegt ook dat ze de
vaardigheden aan haar kinderen wil
overdragen. Een derde wil haar ondernemers
vaardigheden nog verbeteren, projecten
uitbreiden en bij andere projecten helpen.
Er is vaak een lange adem nodig om bij een
gesteld doel uit te komen maar de mensen
gaan door. In de klas worden ook veel
levenservaringen gedeeld. Zo betekenen
deze projecten niet alleen financieel iets
voor de deelnemers maar ook sociaal en
spiritueel. Er zijn op het ogenblik in totaal
189 mensen bezig met
ondernemersvaardigheden en/of een
onderneming.
Helpt U ons om deze mensen te blijven
ondersteunen totdat ze hun onderneming
onafhankelijk kunnen bedrijven?
Marga Baron, namens de deelnemers

