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Leren tot het einde
Een mens leert tot aan zijn dood. Zo luidt een
Zulu-gezegde. Je moet je niet verbeelden dat je
alles weet, zelfs al ben je al ouder. Er is altijd iets
nieuws te leren.
Het is tegenwoordig in veel beroepen nodig om elk jaar
je “punten te halen“, zodat je op de hoogte blijft van
ontwikkelingen en je beroep kunt blijven uitoefenen. Dus
zoekt men vaak een workshop of cursus die deze punten
oplevert, maar die ook zinvol is voor je werk en die je
iets nieuws leert.
Bij Sizanani hebben we zo’n puntensysteem niet. Maar
de praktijk dwingt ons wel om op de hoogte te blijven.
Onze medewerkers komen in hun werk steeds meer
en andere noden en behoeften tegen bij de mensen.
Daarom waren er de afgelopen tijd weer twee cursussen
te volgen.
Er zijn veel problemen onder de jongeren. Velen zien
geen toekomst voor zich omdat ze niet verder kunnen
leren, bijvoorbeeld omdat ze gestopt zijn met school of
een kind hebben gekregen. Of omdat er niet genoeg
werk is. Tienerzwangerschappen, HIV-besmettingen
en besmettingen met andere geslachtsziekten komen
veel voor. Vaak zijn deze problemen een gevolg van
het maken van slechte keuzes door bijvoorbeeld
groepsdruk. Heel graag zouden we deze tieners
een ander perspectief op hun leven willen geven.
Twee Sizanani-medewerkers doen dat al door de
levensvaardighedencursus die ze op scholen aanbieden.
Maar er is zoveel meer nodig.
Daarom woonden nog meer medewerkers en ook
kerkwerkers en -leden een cursus over jeugdwerk
bij. Een hele week werd er over de problemen van
en met jongeren gepraat. Er kwam veel naar boven:
ze luisteren niet naar volwassenen, hoe moeten we ze
benaderen?, hoe moeten we ze enthousiast houden
voor bijeenkomsten?, wat moet er gebeuren zodat de
seksuele moraal onder jongeren kan veranderen?
De organisatie die de mensen trainde heeft prachtig
materiaal om met jongeren te werken. We hopen dat
dat nu wijder gebruikt gaat worden. Sizanani gaat in elk
geval met meer groepen aan de slag.

Groepswerk tijdens de Train de Trainer cursus over
positief opvoeden
Eén van de punten die naar voren kwam was dat de
problemen van de jongeren vaak thuis beginnen. Nee,
niet direct door een slechte opvoeding van slechte
ouders. De situatie is wat ingewikkelder. Veel kinderen
hebben maar een ouder. Die moet vaak ergens
ver weg werken om eten op tafel te brengen. Veel
kinderen hebben, vanwege de AIDS-epidemie , geen
ouders meer. Zulke kinderen worden meestal bij oma
ondergebracht. En die houdt van ze en wil ze zo goed
mogelijk verzorgen. Maar op haar oude leeftijd is dat
moeilijk. Vooral als de kinderen tieners worden. Ze heeft
daar geen energie en kracht meer voor, heeft teveel
kinderen bij haar en heeft ook niet genoeg financiële
middelen. Het gevolg is dat kinderen en tieners vaak
aan hun lot over gelaten worden en veelal ook voor
zichzelf moeten zorgen. School werk en gezondheid
lijden daaronder, want zonder ouderleiding worden er
slechte keuzes gemaakt.
Daarom wil Sizanani ook deze oma’s ondersteunen.
Al onze gemeenschaps gezondheids werkers en een
paar andere medewerkers woonden een train-detrainer cursus bij over positief opvoeden. Deze trainers
kunnen nu in hun gemeenschap praatgroepjes met
ouders, veelal oma’s dus, vormen. Daar kan men elkaar
ondersteunen en van elkaar leren en nadenken over hoe
ze de kinderen onder hun hoede kunnen toerusten voor
hun leven. We hopen dat deze praatgroepen hen zullen
helpen.
Wij ondersteunen hen, ondersteunt u ons?
Marga Baron
Sizanani
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Nieuws van SiSA
Jeugdwerk
In januari overleed plotseling Sizakele Mhlungu, onze assistente bij het jeugdwerk. We missen haar. Gelukkig
hebben we een nieuwe assistent gevonden zodat het werk kan doorgaan. Nthuthuko Mabaso is een jongeman
van 24, hij deed mee aan de jeugdwerkcursus en is heel enthousiast om met jeugd te werken.
Kippen
Er is goed nieuws voor de kippenprojecten van Machanca en Mahlungulu. De onderneming bij Machanca
heeft een omheining nodig om het kippenhuis. Het bleek dat er anders teveel gestolen wordt. De groep bij
Mahlungulu doet het zo goed dat ze kunnen uitbreiden. Ze hebben dan wel een groter kippenhuis nodig. Er is
een sponsor die het grootste deel voor deze projecten financiërt. Er is nog een beetje meer nodig.
Alfabetiseringsgroep KwaGrace
De nieuwe alfabetiseringsgroep KwaGrace, die vorig jaar begon is gegroeid, met zeven nieuwe leerlingen heeft
de groep nu twintig leden. De meesten leren ook naaien.
De groep van kwaNyezi werd te groot en de mensen kwamen ook van verder weg. Daarom wordt er nu op twee
plekken les gegeven.

Nthuthuko Mabaso, de nieuwe
jeugdwerkassistent

Meer ruimte nodig voor de kippen
Alfabetiseringsklas aan het werk

“AFRIKA is nie vir sissies nie “ Nieuws van SET
De bovenstaande uitdrukking wordt in het Zuid Afrikaans nogal dikwijls uitgesproken
Een ‘sissie’ is eigenlijk een moederskindje: Afrika is
niet bedoeld voor mensen die niet tegen een stootje
kunnen. Afrika, ook Zuid- Afrika, is een harde plek
om te wonen, je moet haar op je tanden hebben.
Armoede, werkeloosheid, onderontwikkeling zijn maar
de grootste problemen. Verder het vele geweld, aids/
HIV-problematiek, de vaak slechte gezondheidszorg,
misdaad en enorme corruptie die welig tiert, zaken die
niet opgelost worden, al doet de politie nog zo zijn best.
Omdat al die bovengenoemde zaken hier zo prominent
aanwezig zijn, is er een gevaar aanwezig dat je
moedeloos kunt worden. Dan zie je niet meer dat er
situaties veranderen, dat er zoveel mensen wonen die al
hun gaven en krachten in de opbouw van dit land storten.
Aan de andere kant wordt ook je karakter gevormd, krijg
je uithoudingsvermogen en hecht je waarde aan kleine
positieve veranderingen die je waarneemt. Ik neem dit
ook waar bij sommige van onze studenten: hoe moeilijk

de situatie
ook is, en wat
voor slechte
ervaringen ze
ook opdoen,
ze pikken weer
een positieve
draad op en
gaan verder, en
zien het als een
roeping om het
land op te
bouwen.

Xolisiwe Mndaweni

Nu denk ik aan één van de SET-studenten die studeert
en werkt. Xolisiwe Mndaweni werkt in een ‘dobbel plek’
of casino, daar waar de klanten achter de machines
zitten en hun geld verdobbelen. Ze is een kassière,
verantwoordelijk werk want als de kas niet klopt moet ze
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zelf het ontbrekende geld terugbetalen. Gelukkig is het
nog maar eenmaal voorgekomen, ze werd op het matje
geroepen en met een waarschuwing en betaling van de
schuld natuurlijk kwam ze er af. Haar werkuren lopen
van 11 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s ochtends. Ze ontmoet
veel buitenlandse klanten, die houden van dobbelen.
Om 8 uur ’s morgens gaat ze slapen en direkt na de
middag begint ze met haar studie. Ze moet nog 2 jaar
studeren en dan kan ze in het onderwijs gaan werken.
Ze probeert stukjes van haar studie zelf te betalen, maar
dat lukt niet altijd. Vooral in de vorige maand was het erg
moeilijk. Ze woont in Nqutu, verafgelegen van de grote
weg: normaal gaat ze 2x per jaar naar huis, maar nu
was er een uitzondering. Eén van haar broers trouwde,
een paar dagen vierde de familie feest in Nqutu zoals
dat gaat onder de Zulu sprekende mensen. Het kostte
haar heel wat reisgeld; een week na haar terugkomst
in Johannesburg werd ze opgeroepen door de familie

voor de begrafenis van een andere broer. Die broer was
betrokken geraakt bij een vechtpartij; niemand weet wie
het deed, maar men gooide benzine over zijn lichaam
en hij verbrandde levend. Er waren geen getuigen, de
omgeving zweeg. Xolisiwe is nog geschokt, ook vanwege
al de leugens, maar ze zegt:” De Heere zal oordelen,
de wraak komt mij niet toe”. Ze is niet de enige die met
zulke familie tragedies te maken krijgt, gemeenschappen
nemen vaak het recht in eigen handen want men
verwacht geen oplossing van de politie.
Al die tragische en vreselijke gebeurtenissen, vormen
ons als mens en ook de studenten, en daarom wil je en
willen zij ondanks alles ook een steentje bijdragen aan
de opbouw van het land. Daarom geen sissie’s, maar
doorzetters en volhouders.
Yt Keesenberg

Van de voorzitter
Niet iedereen in Zuid-Afrika staat stil bij de
manieren waarop je AIDS kunt oplopen.
Via bloed of sperma kan het virus zich van
persoon op persoon snel verspreiden. Onveilig
vrijen is een grote oorzaak voor deze snelle
verspreiding.
Onze organisatie heeft Gods bedoeling met het huwelijk
en het begrip van trouw voorop staan, maar niet
iedereen heeft diezelfde overtuiging. Helaas zijn veel
mensen in Zuid-Afrika zich nog onvoldoende bewust van
het belang van voorbehoedsmiddelen, zelfs al ken en
vertrouw je je partner. Vaak weet iemand namelijk niet of
hij of zij seropositief is. Drugsgebruikers lopen een risico
wanneer zij naalden gebruiken die eerder door iemand
anders zijn gebruikt. Bij het inspuiten van de drugs
kunnen namelijk bloedresten worden overgedragen van
de vorige gebruiker.
Een andere manier waarop het virus kan worden
overgedragen is van moeder op kind. Als de moeder
seropositief is kan ze het kind besmetten tijdens de laatste
maanden van de zwangerschap, tijdens de geboorte en
door de borstvoeding. Ook door een bloedtransfusie met
besmet bloed kan het virus zich verspreiden. De kans
hierop is in Nederland vrijwel uitgesloten, omdat het
bloed eerst wordt getest. In ontwikkelingslanden in Afrika
gebeurt dit helaas niet altijd. Armoede, onwetendheid
en andere morele opvattingen over relaties zijn over het
algemeen de hoofdredenen voor de snelle verspreiding
van AIDS in het land.
In Zuid-Afrika, met name in KwaZulu-Natal één van
de armste gebieden, is het aantal sterfgevallen door
AIDS erg hoog. De gemiddelde levensverwachting
ligt in Zuid-Afrika rond de 50 jaar. Op lange termijn

kan de (groeiende) Aids-problematiek grote gevolgen
hebben voor de economie van Zuid-Afrika, zeker voor
zo’n arm gebied als Kwazulu-Natal. Het probleem van
AIDS en HIV is gigantisch en het gevecht hiertegen lijkt
onbegonnen werk.
Veelal beginnen de besmetting met HIV en andere
geslachtsziekten in de tienertijd. Daarom heeft Sizanani
South Africa (SiSA) ook een programma voor tieners.
“Dat tienerprogramma wordt door mij gerund!” Aan het
woord is Sindi Nkosi. Zij is nog jong maar heeft zelf haar
twee broers opgevoed nadat haar ouders stierven. Zo
leerde zij met jongeren omgaan.
“Op een aantal scholen geven we elke week een
levensvaardighedencursus aan 282 scholieren. We
hebben een interactieve benadering en die werkt. De
leerlingen leren over groepsdruk, HIV en AIDS en andere
ziekten en nadenken en praten over hoe een partner te
kiezen.”
Omdat veel leerlingen geen ouders thuis hebben die
met hen over deze zaken praten zijn deze lessen erg
belangrijk en ook populair. Dit jaar gaat SiSA starten met
een voorlichtingsprogramma bij een plaatselijke kliniek
met een groep jongeren die de middelbare school,
vaak vroegtijdig, verlaten hebben. Sommigen houden
na een paar jaar op met leren. Meisjes stoppen omdat
ze zwanger zijn. Deze jongeren hebben eigenlijk geen
toekomst. Daar gaan we met ze over praten en hen
ondersteunen.
Voor dit voorlichtingsprogramma is geld nodig,
om jeugdwerkers zoals Sindi Nkosi en anderen dit
belangrijke werk onder jongeren te kunnen laten
verrichten. Dank voor uw bijdrage!

Van de penningmeester
“Het is niet jouw geld”. Dit stond in week 24 op de
voorkant van het blad van de Evangelische Omroep,
Visie. Dit deed mij denken aan het filmpje van
Tjeerd en Marga tijdens hun bezoek aan Nederland
meerdere malen vertonen. Hierin wordt genoemd
dat in Zuid-Afrika het heel gebruikelijk is dat zodra
je een inkomen hebt, een flink deel naar gezinsleden
en andere familieleden gaat. Er wordt genoemd dat
gemiddeld 25 personen van één inkomen afhankelijk
zijn. Er wordt minder gedacht in persoonlijk bezit dan
bij ons. Dit is ergens heel mooi, maar maakt sparen
bijvoorbeeld weer erg lastig.

Als we de balans opmaken zien we:
• Inkomsten nemen af
• Uitgaven nemen af, maar minder snel
• De afname heeft al concreet effect op minder
projecten en studiebeurzen
• Te snelle afname zou kunnen betekenen dat
gedane toezeggingen niet nagekomen kunnen
worden of projecten op een niet-duurzame
manier afgebroken moeten worden
• Gevolg: reserves nemen af
Onze oproep is dan ook: het werk is nog niet af, uw
steun is nodig om het werk mogelijk te blijven maken!

Als penningmeester wil ik u uiteraard niet oproepen
om vanaf nu voor 25 personen in het levensonderhoud
te gaan voorzien. Misschien kan ik u wel uitdagen
om, misschien wel met 25 mensen samen, een
maandelijkse of jaarlijkse gift te geven waarmee een
studiebeurs verstrekt kan worden aan iemand in ZuidAfrika via SET? Of misschien wel om gezamenlijk het
inkomen van één van de werkers van SiSA te betalen?
Dan naar de cijfers van afgelopen jaar. Meer details
kunt u vinden in het jaarverslag op de website. In de
diagrammen en tabel is zichtbaar dat we dit jaar weer
een prachtig bedrag hebben ontvangen van zowel
kerken als particulieren. Helaas zien we wel een aantal
negatieve trends:
• Inkomsten lopen flink terug (ruim 15.000 minder
dan vorig jaar)
• Minder kerken steunen structureel, (spaar)acties
compenseren dit deels
• Gemiddelde bedrag per particulier neemt af.
Gelukkig waren er een aantal positieve trends in de
uitgaven:
• De bestedingen van SET zijn lager uitgevallen dan
begroot.
• Door een gunstig koers waren er minder euro’s
nodig voor de benodigde randen
• De kosten zijn lager geworden

Inkomsten 2017

Uitgaven 2017

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

LATEN WE elkaar helpen

