in Joppe kwam, hielden de weduwen een lofrede op het
leven en werken van Dorcas. Ze lieten aan hem zien welke
kledingstukken ze allemaal voor hen had gemaakt.Hoe
konden ze verder leven zonder haar?
Laten wij daarom bidden voor onze zuster mevrouw
Simangele Mabuya dat zij toch de kracht en nog jaren
van leven krijgt om haar werk onder de zieken en
weeskinderen in Zuid-Afrika te blijven doen. En zo ook
wil ik u oproepen om te blijven bidden voor het werk van
ds. Tjeerd Baron en dat van Marga Baron. Tot slot wil
ik u ook vragen om te blijven bidden voor het werk van
Sizanani Education Trust (SET) en in het bijzonder voor Yt
Keesenberg die op haar hoge leeftijd nog wekelijks trouw

al die studenten die zij onder haar hoede heeft, begeleidt.
Want als we zien hoe Petrus reageert op de dood
van Dorcas kan dat ons bemoedigen om voor het
zendingswerk en het diaconaal ontwikkelingswerk van
SiSA en SET te blijven bidden.
Petrus ziet hun verdriet en stuurt ze allemaal de kamer
uit, waar Dorcas opgebaard ligt. Hij knielt neer en bidt
tot God. Petrus spreekt woorden van God met gezag en
gebiedt Dorcas tot leven te komen. Ze doet haar ogen
open en gaat zitten. Petrus pakt haar bij de hand en laat
haar zien aan de andere christenen. Al snel werd het in
heel Joppe bekend en veel mensen kwamen tot geloof in
God door deze gebeurtenis. (Handelingen 9:36-42).
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Financiën
Als stichting Sizanani hebben we ons dit jaar weer
gecommitteerd aan een flink aantal prachtige projecten.
Hierover is meer te lezen in de rest van deze nieuwsbrief.
Om dit werk mogelijk te maken hebben we als stichting dit
jaar €107.000,- nodig. Dit is een flink bedrag. Gelukkig
hebben we van velen van u grote of kleine bijdragen mogen
ontvangen. Soms rechtstreeks en soms via de collectes in de
kerken. In totaal bijna €60.000,-. Hiervoor onze hartelijke
dank! Ons financiële jaar loopt van 1 maart tot 28 februari.
Dit betekent dat we ruim tweederde van de tijd op dreef
zijn om samen dit bedrag bij elkaar te sparen en te geven.
Helaas zijn we nog niet op tweederde van het bedrag. Als
penningmeester en namens het hele bestuur wil ik stichting
Sizanani dan ook hartelijk bij u aanbevelen de komende
maanden, zodat we ook dit jaar weer het geld bij elkaar
krijgen voor de prachtige projecten in Zuid-Afrika!
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Van thuiszorgers naar gezondheidswerkers
De thuiszorgers van Sizanani, allemaal vrouwen, werken elk in hun eigen gemeenschap. De
nadruk van hun werk ligt op het verzorgen van aidspatiënten en het voorlichten van hun
families. In de loop van de tĳd is het duidelĳk geworden dat er meer nodig is dan dat. De
thuiszorgers worden met allerlei ziekten en problemen geconfronteerd. Daarom rusten we
hen verder toe met onder andere kennis van andere ziekten. We noemen hen nu ook geen
thuiszorgers meer, maar Gemeenschaps Gezondheidswerkers.
Afgelopen jaar volgden de 27 gezondheidswerkers van
Sizanani een week cursus waarbij ze meer leerden over
anti-retrovirale middelen. Die kennis is nodig want veel
mensen met hiv+ stoppen hun medicatie. Bijvoorbeeld
omdat dat ze teveel bijverschijnselen krijgen, geen geld
hebben om elke maand naar de kliniek te gaan, hun
medicijngebruik geheim willen houden voor familie of
denken dat ze beter zijn. De gezondheidswerker moet
dan kunnen uitleggen waarom je niet kunt stoppen.
Besmetting voorkomen
Tbc gaat vaak gepaard met aids en is daarom
sterk toegenomen. De gezondheidswerkers leerden
onder andere hoe ze besmetting bij zichzelf kunnen
voorkomen. Het gebruik van een mondmasker is al een
simpele oplossing daarvoor.
Oplossing voor Mamhlongo
De gezondheidswerkers komen in allerlei situaties
terecht. Van hen wordt dan verwacht dat ze een goed
antwoord of oplossing weten. Daarom volgden ze een
cursus basische counseling. Ook bij de begeleiding
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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 Sizanani
Education Trust (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

Omgang met patiënt
Behalve hiv en tbc zijn er ook ziekten als kanker
en diabetes. Promise Gabela, die zelf kanker
overleefde, heeft een hele studie van soorten, tests en
behandelingen gemaakt. Nu biedt ze onder supervisie
van een maatschappelijk werkster workshops aan. Ze
leerde de medewerkers van Sizanani onder andere meer
over omgang met de patiënt en familie en wat je beter
wel en niet kunt zeggen.
Mobiele kliniek
Medewerkers van Sizanani geven ook
gezondheidsvoorlichting in hun eigen gemeenschap. De
meesten werken samen met de lokale of mobiele kliniek.
Een keer per maand komt een mobiele kliniek naar
een gemeenschap die ver van een ziekenhuis is, om
medische hulp te geven, medicijnen te verstrekken en
consulten te doen. De medewerkers van Sizanani helpen
vaak de zusters van de mobiele kliniek, leren van hen en
verwijzen ook naar hen door.

Nonhlanhla Masondo, een van de gezondheidswerkers
met haar cursusboek

LATEN WE elkaar helpen

van mensen die een hiv-toets doen komt dat van pas.
Zeker als de test positief is, is counseling voor de patiënt
en familie belangrijk. Zo weet Mamhlongo, die ver in
het zuiden woont, dat ze hiv-positief is, waarschijnlijk
is ze besmet geraakt via haar man. Ze woont, zoals de
gewoonte is, bij zijn familie. Hij werkt in de stad, dus is
er niet altijd. Ze durft het haar schoonfamilie en haar
man niet te vertellen. De gezondheidswerker helpt haar
daarvoor een oplossing te vinden. Samen vertellen ze
het aan een schoonzus, die getrouwd is met een broer
van haar man. Zo hoeft Mamhlongo hier niet meer
alleen mee rond te lopen.

De kennisvergroting en training blijft hard nodig voor de
medewerkers van Sizanani, om zo goed mogelijk voor
de mensen in hun gemeenschappen te kunnen zorgen.

LATEN WE elkaar helpen
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Nieuws van SET

Nieuws van SiSA
Groentetuinen in KwaLanga
Officieel is de droogte nog niet gebroken. Maar de
aids-supportgroep rond kwaLanga kreeg er een
stukje grond voor een groentetuin. De opbrengst
is bestemd voor de aidspatiënten en weeskinderen
die door hen ondersteund worden. Ze hadden
regen in de zomer en zullen nog op een waterpijp
aangesloten worden. De geletterdheidsgroep
bij Dudela deed hetzelfde, ze begonnen een
groentetuin met regenwater en kregen een aansluiting
op een lokale waterpijp. Nu hopen we op een zomer
met goede regens.

LATEN WE elkaar helpen
‘Wil je verder komen na het behalen van je eindexamen
middelbare school, zul je goede punten moeten behalen,
en sommige studenten moeten daar heel veel moeite voor
doen, vertelt Yt Keesenberg. Zĳ begeleidt al jaren jonge
mensen via SET.

Het begin van een groentetuin bij Dudela

Ondernemersvaardigheden en naailes voor vrouwen
De geletterdheidsgroep bij Scheepersnek werd kleiner omdat de mensen er wegtrokken. De klas moest gesloten
worden. Op de plek kwaGrace, waar een aantal van hen nu wonen, is een nieuwe klas begonnen. Daar krijgen
nu zo’n twaalf vrouwen les in ondernemersvaardigheden. Daarnaast leren ze ook naaien.
Cursus levensvaardigheden
Dit jaar werken onze jeugdwerkers op vijf scholen, daar bereiken ze 144 lagere school leerlingen en 138
middelbare school leerlingen met een cursus levensvaardigheden. In November zullen een aantal medewerkers
van Sizanani en de kerken een cursus bijwonen over jeugdwerk. Het is de bedoeling dat dat werk uitgebreid
wordt naar de kerken. Sizanani gaat in samenwerking met een kliniek proberen om naschoolse jeugd te
bereiken met het levensvaardighedenprogramma.
Certificaat voor geletterdheidsleerlingen
Onze geletterdheidsleerlingen worden regelmatig getoetst over hun werk. Als ze slagen krijgen ze een
certificaat. In het eerste halfjaar werden er 172 tests gedaan door 148 leerlingen. Allemaal kregen een
certificaat, behalve de vijf die het nog een keer over moeten doen. Ook nu tegen het einde van ons leerjaar
worden er toetsen gedaan. Vooral nieuwe leerlingen vinden dat erg spannend.

Elektriciteit, lopend water, wifi, badkamers en
spoeltoiletten zijn voor een groot aantal van onze
studenten niet thuis beschikbaar. Maar ondanks dat
doen verschillende studenten volop hun best met de
mogelijkheden die er zijn. Zij willen uitstekende cijfers
halen, zodat ze verder kunnen gaan studeren.
14 dagen leren
Nomusa Ngobese, een van de studenten, maakte
een paar jaar geleden met een groepje van tien
eindexamenleerlingen een bijzonder plan. Ze waren
vastbesloten om goede eindresultaten te halen en
wilden daarom met elkaar tenminste 14 dagen dag en
nacht bij de school blijven. Ze konden dan intensief in
studiegroepjes leren, discussiëren en de aandacht bij
het werk houden. Ze sliepen op sponsmatrassen, dekens
en toiletspullen namen ze van huis mee en bij gebrek
aan douches, gebruikten ze de toiletten om zich op te
frissen. De ouders moesten natuurlijk wel toestemming
geven. Het bijzondere van dit initiatief was dat het
onderhoofd ook de nachten in de school doorbracht op
een sponsmatras.

Een van de leerlingen oefent voor een toets

Voor Nomusa en haar groep hielp de intensieve
studieweek enorm, ze haalde goede uitslagen voor haar
eindexamen.
Gediplomeerd verpleegster
Omdat ze graag in de verpleging wilde kon ze met
een basiscursus beginnen, die twee jaar duurde en die
haar toegang gaf tot verdere studie voor een cursus
als gediplomeerd verpleegster. Vanuit het platteland
van Nqutu zorgde een tante van Nomusa ervoor dat ze
in Johannesburg bij een familielid kon wonen, waar ze
moest babysitten en tegelijkertijd via een uitzendbureau
kon werken om wat inkomsten te verdienen. Na allerlei
tegenslag, doordat ze ook nog beroofd werd van
belangrijke persoonlijke papieren en geld, vonden we
een Verpleegstersopleidingsschool. Daar wordt ze in drie
jaar opgeleid tot verpleegster (registered Nurse) met de
mogelijkheid van een heel goede baan in de verpleging.
Aan een studente als Nomusa Ngobese is de financiële
bijdrage van SET bijzonder de moeite waard.

Van de voorzitter

Bid zonder ophouden!
De afgelopen periode was voor dominee
Tjeerd Baron en zĳn vrouw Marga een
spannende tĳd doordat Tjeerd zich onwel
voelde en plotsklaps opgenomen moest
worden in het ziekenhuis in Pretoria. Voor
beiden kwam de toekomst voor het werk in
Zuid-Afrika opeens in een ander daglicht te
staan. Gelukkig is Tjeerd weer opgeknapt en
kan hĳ zĳn werk weer oppakken.

De aids-supportgroep zet een omheining met de hulp
van meneer Njilo

Nomusa Ngobese

De gezondheid van Simangele Mabuya, de Home Base
Care (HBC) coördinator van Sizanani in South Africa
(SiSA) is ook aan het wankelen. Ze is al geruime tijd
hiv-positief en heeft ook andere gezondheids problemen.
Daarbij zorgt zij ook nog eens voor een aantal
weeskinderen. Zij doet mij denken aan Dorcas, een
vrouw die genoemd wordt in het boek Handelingen.
De Bijbel vertelt niet wie Dorcas was en uit welk gezin zij

kwam. Zij woonde in de stad Joppe en hoorde bij een
kleine groep christenen. De meeste van hen waren arm.
Zij was een rijke vrouw, die mooie kleding kon maken
en er veel van weggaf aan de armen. De woorden, die
Jezus had uitgesproken, tijdens zijn leven op aarde, had
zij serieus genomen: ‘Ik heb honger gehad en jij gaf
Mij te eten, Ik had dorst en jij gaf Mij te drinken, Ik was
ziek en jij bezocht Mij...alles wat je hebt gedaan voor de
minste van Mijn broeders, dat heb je voor Mij gedaan.’
De Bijbel laat maar een klein gedeelte zien van wie
Dorcas was en wat zij gedaan heeft. Door de evangelist
Philippus, die het evangelie in Joppe bracht, is zij
waarschijnlijk tot geloof gekomen. En dan lezen we dat
ook de gezondheid van Dorcas broos is. Als Dorcas
ernstig ziek wordt en overlijdt, is de gemeente van
Joppe zwaar getroffen. De apostel Petrus, die in een
naastgelegen stad was, werd door de gemeente verzocht
bij hen te komen. Ze hadden gehoord, dat er mensen uit
de doden waren opgestaan door zijn geloof. Toen Petrus

