Van de penningmeester
Sizanani heeft dit jaar een relatief goed jaar gedraaid. Mede
door het bezoek van Marga en Tjeerd Baron zijn velen zich
(extra) bewust geworden van het mooie werk in Zuid-Afrika. Als
penningmeester heb ik hier effect van mogen zien in de financiën. Zeker vanuit particulieren zijn er een flink aantal eenmalige, maar ook structurele/terugkerende giften bij gekomen,
bijvoorbeeld via machtigingen naar aanleiding van presentaties
in verschillende kerken. Na een aantal jaren met tekorten en
teruglopende inkomsten is dat prachtig nieuws.

We blijven met SiSA en SET in gesprek over een steeds meer
zelfstandige toekomst, waarin het werk meer door de lokale
kerken en andere bronnen gedragen wordt en minder vanuit de
stichting Sizanani in Nederland. We zijn dankbaar dat we in dat
ingewikkelde proces op uw volgehouden steun kunnen rekenen.
We hopen hier ook voor dit jaar weer op!
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Gezocht: geen criminelen maar ouders

Wij zijn dankbaar dat we in
dat ingewikkelde proces op uw

‘‘Help a.u.b. de maatschappelijke dienst om Mthombeni Mabaso te vinden. Hij heeft 3 kinderen met
Nonhlanhla Buthelezi. Zij is overleden.’’ ‘‘Sindisiwe Ngema zoekt de moeder van Xolane Sithole. Zijn
vader Thembinkosi Sithole, bij wie hij woonde, is overleden.’’ ‘‘De grootmoeder van Nokuthula Zwane
zoekt haar vader: Sipho Nkosi. Haar moeder Thembisile is overleden.’’ Elke week staan er zulke berichten
in de plaatselijke krant. Als je ze leest, word je er verdrietig van. Want wat zit er achter deze oproepen?

volgehhouden steun kunnen rekenen.

Winst maken met kippen
Leden van een nieuwe alfabetiseringsklas bij esiBongile hielden al kippen. Maar nu ze ook de kippencursus deden, is
hun onderneming erop vooruitgegaan. De boekhouding is
beter en ze houden nu steeds twee partijen kippen aan van
twee leeftijden. Na de kerstverkoop kregen alle leden en
deel van de winst. En dat is de bedoeling van elke partij die
ze verkopen!

leden van de groep esiBongile, wij zijn geslaagd voor
de kippen cursus sessie wordt er ook gebeden

Ouderschaps cursus, voor een
sessie wordt er ook gebeden

Phumzile mtshali, de nieuwe
gemeenschaps gewzondheid
coordinator spreekt een
groep toe.

Nog genoeg te doen
Nadat in november onze Community Health-coördinator overleed, stelden we in het nieuwe jaar Phumzile Mtshali aan als
coördinator. Phumzile werkte al jaren voor Sizanani als community health worker. Ze kent het werk en de andere werkers
dus goed. Phumzile is één van de medewerkers die getraind
is om de Botswadi-cursus (ouderschapscursus) te geven. Ze
trainde onlangs de eerste groep van 10 vrouwen, in 7 sessies.
De sessie over gebalanceerde zorg was het meest populair.
Ook noemden ze vrouwen in de sessies wel 13 andere onderwerpen waarover ze willen praten, zoals TBC en hiv/aids,
inentingen, armoede, budgetteren en mensenhandel. Genoeg
te doen dus voor Sizanani!

Duidelijk is in elk geval dat de kinderen niet bij hun
vader én moeder wonen, vaak zelfs bij geen van beide,
maar bij hun oma. Dat is de trieste werkelijkheid voor
veel kinderen. Als vader of moeder overlijdt, moet oma
of andere familie officieel aangewezen worden als
pleegouder. Maar dat kan alleen als de nog levende
ouder daar toestemming voor geeft. Vaak betekent dat
een lang proces als je die ouder eerst moet zoeken.
In ons gebied is weinig werkgelegenheid, dus vader en/
of moeder zoeken verder weg naar werk. De kinderen
blijven achter. Ook is het heel gewoon dat die vader
of moeder dan een andere lover neemt en daarmee
samenwoont. En dus ook niet zo gauw terugkomt naar
het platteland.
De praktijk van mannen om bij meerdere vrouwen
kinderen te hebben, maar er niet mee getrouwd te zijn,
helpt ook niet. De vrouwen draaien ervoor op om voor
de kinderen te zorgen. Maar omdat zij moeten werken,
neemt oma de verzorging over.

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

Ook vrouwen hebben vaak kinderen van verschillende
mannen. Door dit ‘rondslapen’ wordt hiv/aids natuurlijk
ook makkelijk verspreid. Daardoor overlijden nog
steeds vaders en moeders. Dat dit alles niet bevorderlijk
is voor een gezond gezinsleven en de opvoeding
van de kinderen mag duidelijk zijn. Er wordt in de
gemeenschappen en op de scholen veel geklaagd dat
kinderen, vooral tieners, geen gezag meer aanvaarden
en maar doen wat ze willen. Zo volgen tieners het
voorbeeld dat ze in de samenleving zien en hebben
ze al vroeg seks met elkaar. Dat resulteert vaak in
tienerzwangerschappen. Deze tienermoeders en soms
-vaders gaan van school af of droppen ook hun kind bij
oma. En zo draait de cirkel door… En niemand is er echt
gelukkig mee.
Hoe moet dat nu veranderen? Als je ingesleten patronen
wilt veranderen, gebeurt dat niet zomaar. Maar je
moet ergens beginnen. Sizanani doet dat door op
scholen levensvaardigheden aan te bieden. Daar leren
we jongeren van zo’n 12 tot 14 jaar om zelfstandig
keuzes te maken en eigen waarden te ontwikkelen. We
laten ze zien dat je zelf kunt kiezen voor een betere
toekomst , door bijvoorbeeld te wachten met seks, op
school te blijven en verder te leren. Dit doen we op een
interactieve manier en jeugd is enthousiast over deze
lessen. Vaak is dit de eerste keer in hun leven dat ze
over zichzelf en hun problemen kunnen praten. Laten we
bidden dat ze betere keuzes maken dan hun ouders. Wij
hopen dit belangrijke werk te kunnen blijven voortzetten.
Er is nog veel te doen!
Marga Baron

Krantenartikelen: Gezocht ouders!

LATEN WE elkaar helpen

LATEN WE elkaar helpen

LATEN WE elkaar helpen
Studenten maken schulden, maar hoe los je ze af?
Volgens de statistieken is Zuid-Afrika het land met de hoogste schuldenlast ter wereld. Kredietkaarten en zgn.
loyalty cards maken het hier heel makkelijk om geld te lenen. Advertenties halen je over om op schuld te kopen.
En heb je een kredietkaart en je betaalt je schuld netjes op tijd af, dan is er al heel snel een nieuw aanbod: je
mag meer geld lenen. Er is hier een cultuur van schuld maken voor bijna alles wat een mens begeert, of het
nu kleding, voedsel, meubels of eten in een restaurant betreft, of dat je een buitenlandse reis wilt maken of
een auto wilt aanschaffen… Alles kan op schuld (krediet) gekocht worden. En de vele arme mensen - en dat
zijn er miljoenen die hier wonen - gaan heel gemakkelijk een schuld aan en zijn daarmee dikwijls prooi van
‘loansharks’ (geldverstrekkers).
Onze regering en lokale overheden hebben enorme schulden, miljoenen randen zijn ze achterstallig. Ook de
organisatie die onze elektriciteit regelt, zit door corruptie met een schuldenlast van miljarden randen; we hopen
dat we de winter doorkomen al te veel stroomonderbrekingen.
Voor het hulpprogramma van de National Student Financial Aid Scheme (NSFAS: nationale studiefinanciering)
is de last ook zwaar om aan alle miljoenen studenten een beurs te geven. En zouden de studenten het geleende
geld, na het beëindigen van hun studie, nou naar behoren terugbetalen, dan was de geldelijke situatie heel wat
beter. Maar die terugbetaling is een moeizaam proces, met weinig resultaat.
Onze SET-studenten ondertekenen, voordat ze met hun studie beginnen, een overeenkomst waarin ze beloven
om 10% van de studiekosten gespreid terug te betalen, na afloop van hun studie en nadat ze werk hebben
gevonden. Het zijn geen grote bedragen, maar toch geeft het hen een gevoel van verantwoordelijkheid en met
het afgeloste geld helpen ze andere studenten. Met een diploma of graad achter je naam heb je meer kans
op werk, al blijft het moeilijk om werk te vinden na het beëindigen van je studie. Er zijn hier 10 miljoen jonge
mensen in de leeftijd van 15-24 jaar, en van die 10 miljoen zijn er 3,1 miljoen werkloos of studerend. Een juiste
studiekeuze is trouwens ook enorm belangrijk. Er is vooral veel vraag naar technische en ingenieursberoepen.
Als de studenten werk vinden, dan is de afbetaling aan de SET voor hen geen prioriteit. De arme familie in de
plattelandsgebieden staat direct klaar om geld te ontvangen van de rijke zoon of dochter die gestudeerd heeft en
nu werkt. Want de ouders willen graag een beter woonverblijf of de uitgebreide familie (broers, zussen, nichtjes
en neefjes) hebben dringend hulp nodig. Dat noemen we ‘Black Tax’. Veel jonge mensen die hun eigen leven
willen opbouwen, klagen over dit systeem. De verplichting om je schuld terug te betalen aan de organisatie die je
hielp, raakt zo nog verder uit beeld.
En is het ook niet verleidelijk om een schuld aan te gaan voor een eigen auto? Want je hebt al een jaar geld
verdiend, maar hebt geen eigen vervoer, woont ver weg en bent afhankelijk van de taxi’s. En die zijn dikwijls
onveilig of zijn betrokken bij stakingen… Zo’n eigen auto geeft aanzien, staat naast de deur en je kunt rijden
wanneer je wilt. Maar met de werkelijke kosten (lening, verzekering, benzine, enz.) wordt geen rekening
gehouden. Zo gebeurde dat met een van onze studenten: nadat hij een poosje gespaard had, kocht hij een
tweedehands auto. Maar hij verzekerde de auto niet, en ook voor goede sloten of anti-diefstal apparatuur was
geen geld meer… Maar toen: een dief sloeg z’n slag, ook zijn mobiele telefoon lag in de auto, plus nog meer
belangrijke spullen. Alles weg, in een paar minuten, met verschrikkelijke gevolgen. Wat een ellende voor deze
jongen; hij zit nu met enorme schulden. Want hij sloot een lening af voor zijn auto, heeft een studieschuld bij de
SET én moet de schuld aan de bouwer van zijn moeders huis afbetalen… Wat een ramp!
Het is een dure les die hij moest leren, en die les geven we door aan al onze studenten.
Yt Keesenberg
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Van de voorzitter: ontwikkelingen in Zuid-Afrika
In het laatste halfjaar-rapport van Sizanani South Africa
(SiSA) staan mooie resultaten: Marga Baron schrijft dat
183 cursisten meededen aan alfabetiseringslessen.
Daarvan voldeden 173 leerlingen aan de eisen van
611 testen, in Zulu, Engels, rekenvaardigheid en
zakelijke vaardigheden. Verder deden 44 vrouwen
samen 88 naaitesten. En een groep van 7 slaagde voor
kippenfokken (helaas moesten - vanwege geldgebrek de lessen twee maanden gestaakt worden).
Tot nu toe zijn 35 mensen onafhankelijk geworden van
Sizanani: ze leerden om zelfstandig zaken te doen en
verdienen nu hun eigen brood. Verder werken 61 mensen
in moestuinen, dus zij er evenveel gezinnen die betere
voeding zouden moeten hebben. Maar vanwege een
watertekort doen helaas niet alle tuinen het even goed.
Ook de kippenprojecten zorgen voor betere voeding
voor de deelnemers en de gemeenschappen. Momenteel
werken 41 mensen aan de kippenprojecten.

SiSa gaf jeugdprogramma’s op 3 scholen, waarmee ze
175 jongeren bereikte (zie daarvoor ook onze laatste
nieuwsbrief aan de kerken). In de gezondheidszorg
boden 27 gezondheidswerkers (thuiszorgwerkers)
hulp aan bijna 550 patiënten met voeding, informatie
en gespreksgroepen over gezondheid, ouderschap
en hiv/aids. Voordat de gezondheidswerkers zulke
gespreksgroepen organiseren, krijgen ze eerst een
opleiding. Zij leren over diverse gezondheidskwesties,
medicijnen, vaccinaties voor kinderen, gevaren van
onveilige seks en drugsgebruik, in het bijzonder voor
jongeren.
Sizanani Education Trust (SET) verstrekt nog steeds
studiebeurzen. Afgelopen jaar begeleidde SET
(lees: Yt Keesenberg) 10 studenten.

De alfabetiserings- en vaardigheidsmodules hebben aan
het eind een Bijbelstudie. Hieraan doen alle leerlingen
mee. Ook wordt er gebeden in de klas, specifiek voor
mensen met problemen. En als mensen kunnen lezen,
lezen ze ook het boek ‘uJesuUmsindisi’ (Jezus de
Verlosser) in de klas, over Jezus’ leven op aarde.
EsiBongile; controle van de kippen door mnr Njilo.

Bestuurszaken
Binnen ons Nederlandse bestuur is de toekomst van
SiSA en SET in Zuid-Afrika, en in het bijzonder SiSA, een
belangrijk gespreksonderwerp. Dit houdt verband met
twee actuele zaken: 1. het feit dat Marga Baron over
2,5 jaar als Chief Executive Officer (CEO) met pensioen
gaat (gelijktijdig met het pensioen van ds. Tjeerd Baron)
en 2. dat we merken dat de kerken in Nederland ons
niet meer zo vanzelfsprekend financieel steunen. Verder
hebben wij Paul Anderson gevraagd om - als vervolg op
zijn evaluatierapport (2016) - te onderzoeken wat er van
de toenmalige aanbevelingen aan SiSA terechtgekomen
is. Tegelijk zoekt hij uit wat nodig is om het werk verder te
verduurzamen en het - op termijn - meer onafhankelijk
van Nederland te maken.
Om die reden gaan we komend najaar met een
bestuursdelegatie van Sizanani NL op werkbezoek
naar Zuid-Afrika. Met het bestuur en de werkers van
SiSA willen we dan doorspreken over de toekomst van
SiSA en hoe SiSA kan verduurzamen, verzelfstandigen
en meer zelfredzaam kan worden. Ook hopen we de
lokale kerken te spreken over hun diaconale taak, niet
alleen voor hun eigen (kerk)leden, maar ook voor de
gemeenschap waar ze gehuisvest zijn.

Een andere zaak die ik wil noemen, is dat Olga Zwarts
ons na ruim 10 jaar als bestuurslid gaat verlaten. Wij
zijn haar veel dank verschuldigd en willen dan ook op
gepaste wijze afscheid van haar nemen. Als bestuur zijn
we heel blij dat we met Corien Bouw uit de gemeente
Langerak al heel snel een goede opvolger vonden.
Verder melden we met blijdschap dat we onze financiën
het afgelopen jaar met een positief saldo afsloten (zie
ook de bijdrage van onze penningmeester).
Tot slot willen wij u, als donateurs, heel hartelijk danken
voor uw bijdragen. Naast dat wij telkens blijven zoeken
naar fondsen die ons werk willen steunen, is uw
financiële bijdrage onmisbaar en de kurk waarop we
drijven. Daarom hopen wij dat we op uw steunen kunnen
blijven rekenen.
Frits Langeraar

We willen doospreken over de
toekomst van SiSA en hoe SiSA kan
verduurzamen, verzelfstandigen en
meer zelfredzaam kan worden.

.

