
Thulisile voelde zich niet begrepen toen ze hoorde dat 
ze aids had. Ze luisterde naar radioprogramma’s over 
het virus en kreeg begeleiding in een lokaal ziekenhuis. 
Die sessies hielpen haar niet. “Ik had het idee dat de 
zusters mij zagen als een stervende vrouw die ze alleen 
nog maar konden troosten”, vertelt de Zuid-Afrikaanse 
vrouw.

Keerpunt
Toen Thulisile in contact kwam met een supportgroep 
voor mensen die hetzelfde meemaakten, kreeg ze weer 
meer vertrouwen in de toekomst. De leden motiveerden 
elkaar om gezond te leven en ondersteunden elkaar. 
In 2004 kwamen hiv-remmers beschikbaar. Thulisile 
twijfelde nog even of ze de medicijnen wilde slikken, 
omdat ze in eerste instantie bang was dat ze er nog 
zieker van zou worden. 

Ze besloot het toch te proberen en slikt de medicijnen 
nu, dertien jaar later, nog steeds. Ondanks dat Thulisile 
nooit volledig zal genezen van hiv, is ze gelukkig 
met haar leven. Ze is een drijvende kracht achter de 
supportgroep in haar omgeving en werkt hard voor de 
gemeenschap. 

Feest om het leven te vieren
Sizanani hielp Thulisile met het organiseren van haar 
feest. In een lokale school kwamen 200 mensen samen 
om te dansen, zingen en luisteren naar speeches over 
leven met het hiv-virus. Zelf vertelde Thulisile over 
preventie. Samen brandden ze kaarsen om slachtoffers 
te herdenken, maar ook om het leven te vieren. 
Tijdens het feest was er één extra bijzondere gast die 
haar verhaal vertelde op het podium. Zama Mthethwa 
(haar hele verhaal staat in de nieuwsbrief van november 
2016) was zo ziek en arm dat ze de grond voor haar 
hut at om iets in haar maag te hebben. Anders kon ze 
haar medicijnen tegen aids en tuberculose niet innemen. 
Sizanani hielp haar door een supportgroep, waardoor 
ze kon aansterken en iedereen kon nu zien hoe goed het 
met haar gaat.
Twee bijzondere verhalen van vrouwen die door aids 
geen vertrouwen meer hadden in de toekomst, maar 
door hun doorzettingsvermogen en het werk van 
Sizanani nu honderden mensen mogen inspireren.

‘Ik dacht dat mijn leven voorbij was toen 
ik hoorde dat ik hiv-positief was’

Thulisile Mpondombi, één van Sizanani’s thuiszorgers, viert dit jaar dat ze twintig jaar hiv-positief is. Haar 
ziekte is geen reden voor feest, maar dat ze nog steeds leeft wél. Toen Thulisile in 1997 ziek werd en 
erachter kwam dat ze aids had, moest ze dat maar accepteren. “Ik dacht dat mijn leven voorbij was, vooral 
omdat er in die tijd weinig hulp was voor mensen met het hiv-virus.”
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"Ondanks dat Thulisile nooit 
volledig zal genezen van hiv, 

is ze gelukkig met haar leven."

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

LATEN WE elkaar helpen

Thulisile Mpondombi krijgt een certificaat van het 
lokale hospitaal voor 20 jaar volgehouden medicijn 
gebruik en het inspireren en motiveren van anderen.

    Realisatie   Budget % gerealiseerd 

Giften:
Kerken    37.316   39.000   96 
Particulieren    70.045   74.800   94 
Overig    7.455    14.100   53 
 
Totaal giften    114.817   127.900   90 

Uitgaven: 
SET     36.999   33.078   112 
SISA     66.842   73.865   90 
Kosten     12.534   21.900   57 

Totaal uitgaven   116.375   128.843   90 

Giften en uitgaven gedurende het boekjaar 1 maart 2016 t/m 28 februari 2017:

Bezoek aan het Nqutu district
Vorig jaar november heeft een delegatie van het bestuur 
van Sizanani een bezoek gebracht aan het werk van SiSA 
en SET in Zuid-Afrika. Frits Langeraar, Beppie Langeraar 
en Ibo Janse hebben daaraan deelgenomen. De reden 
van het bezoek was om de stand van zaken te bekijken 
en naar de toekomst te kijken. Het werd duidelijk dat 
het werk van SiSA een stevige basis vormt in het Nqutu-
district. De slagvaardigheid van SiSA kan vergroot worden 
door op dezelfde werkplekken medische zorg, onderwijs 
en cursussen praktische vaardigheden aan te bieden.

Financiën
Op 20 april 2017 hebben wij als bestuur afscheid 
genomen van onze penningmeester Wim Jansen. Wim 
heeft zich laten kennen als een bescheiden man die niet 
op de voorgrond wil staan, maar wel accuraat en ijverig 
de financiën beheerd heeft. Ook geen man van veel 
woorden, maar als hij zijn mond open deed dan sneed 
het in de meeste gevallen hout en gaf hij waardevolle 

adviezen. Wij zijn hem zeer erkentelijk en dankbaar voor 
alles wat hij voor Sizanani gedaan heeft.

Zijn opvolger is Mark Franken. Hij is 27 jaar, getrouwd 
met Lieke en woonachtig in Voorburg. Oorspronkelijk 
komt hij van de Veluwe en via Twente is hij een paar jaar 
geleden in het westen van het land terecht gekomen voor 
werk en sindsdien lid van de NGK Den Haag-Rijswijk. Hij 
is momenteel werkzaam op het grensvlak van business 
en IT bij Oxfam Novib. Hij hoopt als penningmeester van 
stichting Sizanani zijn steentje bij te kunnen dragen aan 
het prachtige werk in Zuid-Afrika. 

In onderstaande diagram en tabel is zichtbaar dat we dit 
jaar weer een prachtig bedrag hebben ontvangen van 
zowel kerken als particulieren. We zijn dankbaar dat we 
een groot deel van de inkomsten waarop we gehoopt en 
gerekend hadden, ook hebben mogen ontvangen. Ook 
hebben we een behoorlijke financiële bijdrage kunnen 
overmaken naar Zuid-Afrika. 



Ik ben enorm verrast als ik plotseling een paar berichtjes 
krijg van toenmalige studenten, waarvan ik sommigen 
al bijna 20 jaar niet gesproken heb. Onder andere van 
Zandile Thango en haar zusje Sibongile Thango 
die op Ohaleni woonden. In 1998 en 1999 begonnen 
deze dames met de onderwijzersstudie en haalden hun 
diploma’s. Beiden zijn getrouwd, hebben kinderen en 
geven nog steeds onderwijs op scholen in KwaZulu Natal 
in steden in de buurt van Durban. 

Nog een paar mooie voorbeelden:
Met Landiwe Ngobese heb ik geregeld contact. Zij 
trouwde vorig jaar en kreeg pas geleden een kindje. Ze 
werkt in het Nqutu ziekenhuis waar ze administratief werk 
verricht, dankzij de cursussen administratie die ze volgde. 

Cebile Khumalo, die lang werkeloos was na 
haar studie, is nu aangesteld als bibliothecaresse in 
Johannesburg. 

Mbali Mbatha werkt op contract als verpleegster in 
diverse ziekenhuizen. 

Lungeleni Ngobese, die cursussen volgde om haar 
kleermaakstertalent verder te ontwikkelen, heeft haar 
eigen ‘office’, zoals ze het noemt, in de binnenstad 
van Durban waar haar naaispullen staan. Ze huurt een 
kamer, en zorgt voor haarzelf en familie in Nqutu.

Bij al degenen die werk hebben gevonden, gaat een 
deel van het verdiende geld elke maand naar de ouders 
of naar één van de grootouders die hen verzorgde 
toen ze klein waren. Alle vroegere studenten zijn intens 
dankbaar dat ze via SET een kans ontvangen hebben om 
te gaan studeren. In een land waar 23 miljoen mensen 
in armoede leven meteen inkomen van 620 rand per 
maand en waar 5,8 miljoen mensen geen werk hebben, 
blijkt SET (en haar voorloper BIZA) bijzonder waardevol 
om mensen een betere kans te geven voor de toekomst.

Nieuws van Sizanani

Groentetuinen afhankelijk van regen
Na een paar jaar droogte is er in de zomer weer regen gevallen. In de meeste groentetuinen kon geplant 
worden. Wel was de zon erg heet en verbrandde soms plantjes. De tuin bij emaBhuqwini, die water kreeg van 
een bron, is nu ook nog op regen aangewezen. Ouderen in de gemeenschap hebben nog nooit meegemaakt 
dat de bron opgedroogd was, maar dat is nu wel zo. Er is dus nog steeds meer regen nodig terwijl de droge 
winter eraan komt. Gelukkig konden de groepen bij Dudela en K-section toch een tuin beginnen met de regen 
die er viel. Beiden worden ook op een waterpijp aangesloten.

Kippenbedrijf maakt winst
De nieuwe kippengroep bij Mahlungulu verkocht wel 350 kippen rond het Kerstfeest en maakte een mooie 
winst. De groepen bij Nondweni en Bizanani deden het ook goed. Een aandachtspunt voor Sizanani voor dit 
jaar is de mensen die het moeilijk vinden een grotere markt te vinden, daarmee te helpen.

Naaigroep krijgt grote order
Vrouwen van de naaigroep bij Machanca kregen een grote bestelling voor schoolkleding, zo groot dat ze het 
niet aankunnen alleen. Ook in ediPhini is een naaigroep van jonge en enthousiaste vrouwen actief die mooie 
dingen maakt. 

Uitbreiding jeugdwerk gewenst
Het jeugdwerkteam werkt dit jaar op 3 lagere- en 2 middelbare scholen. Ze bereiken elke week 290 jongeren. 
Uit de evaluatie die vorig jaar gedaan is over het werk van Sizanani, bleek dat dit werk erg belangrijk is. Graag 
zouden we een 2e jeugdwerk team aanstellen, maar daar zijn nu nog geen fondsen voor.

Uitdagingen in de klas
De meeste leerlingen in de geletterdheidsklassen zijn teruggekomen dit jaar en hier en daar hebben we ook 
nieuwe leerlingen. Dit zorgt voor verschillende niveaus in de klas, wat een uitdaging is voor degene die les geeft. 
Een oplossing is dat leerlingen in groepen worden verdeeld en dat werkt goed. Ook kunnen de betere leerlingen 
soms de anderen helpen. Voor velen blijft rekenen een moeilijk vak. Vooral als men op een hoger niveau komt, 
klinken er stemmen dat ze nu wel genoeg weten. Bij opfrissingsdagen worden de mensen die les geven zelf weer 
gemotiveerd, bijvoorbeeld door methodes te bespreken om breuken uit te leggen.

LATEN WE elkaar helpen LATEN WE elkaar helpen

We weten allemaal hoe ongelijk de welvaart over 
de wereld verdeeld is. We kunnen deze ongelijkheid  
veranderen als wij bereid zijn om onze welvaart te delen 
met landen die achterlopen op maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen. Als wij ons ervan bewust 
worden dat de kansen die ons geboden zijn, pas echt 
tot rijkdom komen wanneer wij ze willen doorgeven aan 
mensen die die kansen niet hebben gekregen. 
Leert Jezus ons in de Bijbel niet dat geven gelukkiger 
(rijker) maakt dan ontvangen? ‘Stel dat je mensen 
uitnodigt om ’s middags of ’s avonds bij jou te komen 
eten. Vraag dan niet je vrienden, je  familie  of je rijke 
buren. Want dan krijg je ook een uitnodiging om bij hen 
te komen eten. En zo krijg je iets terug voor je moeite. 
Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan arme mensen, 
zwervers en bedelaars. Het echte geluk is dan voor 
jou. Want die mensen kunnen niets voor jou terugdoen. 
Daarom zal God je belonen, op de dag dat goede 

mensen opstaan uit de dood.’ (uit Lucas 14:12-14).

Graag vragen we u om financiële steun om deze 
woorden van Jezus waar te maken. Over de kansen die u 
tot nu toe studenten in Zuid-Afrika gegeven hebt, zeggen:
Mpho Lepotho: “Ik ben geslaagd voor mijn studie voor 
onderwijzer en ik heb nu werk gevonden nabij Pretoria 
in Soshanguwe bij de school waar ik tijdens mijn studie 
stage liep.” 
Zamawandla Dlamini: “Met de graad die ik behaalde 
heb ik voorlopig werk gevonden vlakbij Johannesburg. Ik 
wil zodra er in Nqutu vacatures zijn daar solliciteren en 
terugkeren naar waar ik geboren ben.”

De SET ondersteunt financieel nog maandelijks 13 
studenten. Neemt u de uitdaging aan door te zeggen 
en te doen: “De kans die mij is geboden, wil ik graag 
doorgeven!”

Van het bestuur

De kans die mij is geboden, wil ik graag doorgeven!

ediPhini naaigroep poseert met de delegatie van 
Sizanani. De schortjurken zijn zelfgemaakt.

Rekenen is niet zo gemakkelijk; een leerling van 
emaBhuqwini.

Alle vroegere studenten zijn 
intens dankbaar dat ze via SET de 

kans kregen om te studeren.

Nieuws van SET

Yt Keesenberg begeleidt al jaren jonge mensen via SET (en daarvoor via BIZA). Zij vraagt zich wel eens af: 
‘Hoe zou het gaan met de studenten die een beurs hebben gekregen van SET? Zouden ze allemaal werk 
hebben gevonden, getrouwd zijn, nog in leven zijn?’
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lokale hospitaal voor 20 jaar volgehouden medicijn 
gebruik en het inspireren en motiveren van anderen.

    Realisatie   Budget % gerealiseerd 

Giften:
Kerken    37.316   39.000   96 
Particulieren    70.045   74.800   94 
Overig    7.455    14.100   53 
 
Totaal giften    114.817   127.900   90 

Uitgaven: 
SET     36.999   33.078   112 
SISA     66.842   73.865   90 
Kosten     12.534   21.900   57 

Totaal uitgaven   116.375   128.843   90 

Giften en uitgaven gedurende het boekjaar 1 maart 2016 t/m 28 februari 2017:

Bezoek aan het Nqutu district
Vorig jaar november heeft een delegatie van het bestuur 
van Sizanani een bezoek gebracht aan het werk van SiSA 
en SET in Zuid-Afrika. Frits Langeraar, Beppie Langeraar 
en Ibo Janse hebben daaraan deelgenomen. De reden 
van het bezoek was om de stand van zaken te bekijken 
en naar de toekomst te kijken. Het werd duidelijk dat 
het werk van SiSA een stevige basis vormt in het Nqutu-
district. De slagvaardigheid van SiSA kan vergroot worden 
door op dezelfde werkplekken medische zorg, onderwijs 
en cursussen praktische vaardigheden aan te bieden.

Financiën
Op 20 april 2017 hebben wij als bestuur afscheid 
genomen van onze penningmeester Wim Jansen. Wim 
heeft zich laten kennen als een bescheiden man die niet 
op de voorgrond wil staan, maar wel accuraat en ijverig 
de financiën beheerd heeft. Ook geen man van veel 
woorden, maar als hij zijn mond open deed dan sneed 
het in de meeste gevallen hout en gaf hij waardevolle 

adviezen. Wij zijn hem zeer erkentelijk en dankbaar voor 
alles wat hij voor Sizanani gedaan heeft.

Zijn opvolger is Mark Franken. Hij is 27 jaar, getrouwd 
met Lieke en woonachtig in Voorburg. Oorspronkelijk 
komt hij van de Veluwe en via Twente is hij een paar jaar 
geleden in het westen van het land terecht gekomen voor 
werk en sindsdien lid van de NGK Den Haag-Rijswijk. Hij 
is momenteel werkzaam op het grensvlak van business 
en IT bij Oxfam Novib. Hij hoopt als penningmeester van 
stichting Sizanani zijn steentje bij te kunnen dragen aan 
het prachtige werk in Zuid-Afrika. 

In onderstaande diagram en tabel is zichtbaar dat we dit 
jaar weer een prachtig bedrag hebben ontvangen van 
zowel kerken als particulieren. We zijn dankbaar dat we 
een groot deel van de inkomsten waarop we gehoopt en 
gerekend hadden, ook hebben mogen ontvangen. Ook 
hebben we een behoorlijke financiële bijdrage kunnen 
overmaken naar Zuid-Afrika. 


