
Maar weet u wat nog moeilijker is dan beginnen? 
Volhouden. Doorzetten. Vooral als er tegenslagen 
komen. Of als het doel niet zo snel wordt bereikt. 
Beginnen is het probleem niet. Dan is er nog genoeg 
motivatie en enthousiasme. Dan voelt het nog helemaal 
van ‘wauw!’ en ga je er voor. Nee, het volhouden en 
ervoor blijven gaan; dat is het probleem.  

In het werk van Sizanani South Africa (SiSA) zien wij 
hetzelfde probleem. Jaren geleden toen Marga Baron 
dit diaconale ontwikkelingswerk opstartte – naast het 
zendingswerk van haar man ds. Tjeerd Baron – was 
iedereen enthousiast en bereid om geld te geven. Ook 
voor het studentenwerk van Sizanani Education Trust 
(SET) door Yt Keesenberg. Want ‘geloven in God’ is niet 
alleen iets van het Woord. Ook van de Daad. Ja, Woord 
en Daad gaan hand in hand in het geloof. Natuurlijk 
willen wij God liefhebben en onze naaste liefhebben als
onszelf. 

Maar hoe lang houden we dit vol? Als het maar duurt en 
duurt en er zo weinig vooruitgang geboekt wordt –
tenminste voor onze begrippen. Dan zien we dat 
mensen zich terugtrekken en op zoek gaan naar andere, 
korte en veelbelovende, succesvolle projecten. Want 
scoren willen we allemaal; dat goede gevoel, dat wat je 
doet verschil maakt. En dat is ook heel begrijpelijk. 

Maar toch wil ik u een andere weg wijzen. De weg van 
trouw blijven aan iets waarvan je gezegd hebt – ook al 
was het een tijd geleden – “hieraan wil ik mij verbinden, 
hiervoor wil ik mijn geld geven, hiervoor blijf ik bidden 
en me inzetten”. Het tweede gebod dus: je naaste 
liefhebben. Dichtbij, maar ook ver weg. Ook als het 
tegenzit. Volhouden. Trouw zijn aan wat je beloofd hebt! 

Hierin gaat het Woord van God ons voor, lees maar 
eens mee in Psalm 15 (vooral vers 4b en 5a):  

      Frits Langeraar

De uitspraak ‘alle begin is moeilijk’ kent u vast wel. Tegenwoordig zijn er persoonlijke coaches die je 
hiermee kunnen helpen. Zij laten je ervaren hoe fijn het is als je stopt met uitstellen en aan de slag gaat. 
Beter vandaag dan morgen!  
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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. Stichting 
Sizanani is ANBI geregistreerd. Voor meer informatie zie 
www.sizanani.nl
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Voedselles, de vrouwen leren welk voedsel in welke 
groep thuis hoort. 

Van de voorzitter 

Volhouden! Soms overlapten deze programma’s, maar niet 
iedereen die leerde lezen en schrijven, kreeg ook 
gezondheidslessen. Dat is veranderd: sinds dit jaar 
krijgen de mensen in de alfabetiseringsgroepen de helft 
van de tijd taal- en ondernemingslessen en de andere 
helft van de tijd gezondheidslessen. Deze lessen zijn 
heel praktisch en er komt van alles aan de orde. Bij de 
lessen over de voedselschijf gebruiken we bijvoorbeeld 
reclamefolders van supermarkten. Daar knippen we 
plaatjes uit van voedsel om op papieren borden een 
gezond en gevarieerd ontbijt, lunch en avondeten samen 
te stellen. Ook neemt de begeleider eten mee van huis 
en dat moet in de juiste voedselgroep geplaatst worden. 
Veel mensen eten vaak maispap en soms wat spinazie en 
pompoen. Dat is wat er verbouwd wordt, maar zorgt voor 
een eenzijdig dieet. Waarom je groente en fruit moet eten 
en dat verschillende soorten voedsel belangrijk zijn voor 
je lichaam en voor je gezondheid, is niet altijd bekend. Er 
is ook aandacht voor goede eetgewoonten voor mensen 
met aids. Velen hebben daarmee te maken in hun familie 
of omgeving. Een probleem bij aidspatiënten is dat ze 
alleen vloeibaar en zacht voedsel kunnen eten en last 
hebben van diarree. 

Een andere heel praktische les gaat over gevaren in huis. 
De begeleider neemt bijvoorbeeld een paraffine lamp, 
kooktoestel, scherpe voorwerpen en een ijzeren strijkijzer 
mee, die verwarmd wordt op kolen. Voorwerpen die 
veel gebruikt worden, maar ook gevaarlijk kunnen zijn. 
Omgevallen paraffine lampen veroorzaken regelmatig 
brand. Ook wordt er over elektriciteit gepraat, voor veel 
mensen nieuw of ze hebben het nog niet. Dat kinderen 
niet met elektrische apparaten mogen spelen en dat je 
niets in het stopcontact mag stoppen, is belangrijk om te 
weten.  

Tijdens de les over goede hygiëne en voorkomen van 
ziekte, gaan we zelf aan de slag. We maken een mengsel 
dat uitdroging bij diarree tegengaat, van gekookt water, 
suiker en zout. Zuiveren en koken van drinkwater komt 
natuurlijk ook aan bod. Ook wordt er gesproken over wat 
bronnen van besmetting kunnen zijn in de gemeenschap. 

De deelnemers zijn erg enthousiast over deze lessen en er 
wordt honderduit gepraat met elkaar. We gaan dan ook 
door met deze onderwerpen; er is nog veel te bespreken! 

Marga Baron  

Leren wat je dagelijks leven raakt
Een kenmerk van volwassenonderwijs is dat volwassenen graag zaken leren die direct nuttig zijn voor en 
betrekking hebben op hun dagelijks leven of hun werk. Sizanani geeft al lange tijd les in lezen, schrijven, 
rekenen en ondernemingsvaardigheden. Allemaal onderwerpen die in het dagelijks leven belangrijk zijn. 
Daarnaast hebben we ook een gezondheidsprogramma. 
 

Een psalm van  David. 
HEER, wie mag gast zijn in uw  tent, 
wie mag wonen op uw  heilige  berg? 
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, 
wie oprecht de waarheid spreekt. 
Hij doet aan lasterpraat niet mee, 
hij benadeelt een ander niet 
en drijft niet de spot met zijn naaste. 
Hij veracht wie geen achting waard is, 
maar eert wie  ontzag  heeft voor de HEER. 
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel, 
voor een lening vraagt hij geen  rente, 
hij verraadt geen onschuldigen voor  geld. 
Wie zo doet, komt nooit ten val. 



Deze uitdrukking doet mij meteen denken aan een 
studente, met de prachtige naam Makgotso Cherity. Een 
heel bijzondere dame. Makgotso behoort tot de Sotho 
sprekende bevolking in Zuid-Afrika. Ze groeide op met 
een christelijke moeder en een vader die traditioneel 
genezer is.  

Wat er zo bijzonder is aan Makgotso? Al op heel jonge 
leeftijd kreeg ze interesse in chemie. Ze was goed in 
wiskunde en natuurkunde en ze wilde een studie volgen 
in die richting. Maar wel iets gericht op de praktijk. Aan 
de Durban University of Technology vond ze de 3-jarige 
cursus Analytical Chemistry. Het waren geen gemakkelijke 
jaren, haar broer wilde financieel helpen maar verloor 
zijn baan. Zo kwam ze met een aanvraag bij SET terecht.  

Makgotso’s studietijd verliep met up’s en down’s. Niet 

omdat ze ziek was of problemen had, maar er waren 
geregeld protestacties op de universiteit waar alle 
studenten last van hadden. Soms ook gewelddadig, 
waardoor de lessen niet door konden gaan. 
Meestal ontstond zo’n protest vanuit een heel klein 
groepje en wilde het merendeel van de studenten gewoon 
doorgaan met de studie.  

Makgotso’s studieresultaten bleven – ondanks de onrust –
prima en haar stageperiode werd door de universiteit 
geregeld. Ze deed ervaring op in een fabriek waar ze 
medicijnen maken. Het was extra fijn dat ze een kleine 
stagevergoeding ontving in die tijd. In de tussentijd 
wisselde ze een paar keer van kamer, omdat ze door 
de lawaaierige plek waar ze woonde, niet goed kon 
studeren. 

In september 2018 was het feest: Makgotso studeerde af 
met vlag en wimpel en ontving haar diploma in Analytical 
Chemistry. Vriendinnen en familie waren getuige van dit 
feestelijke gebeuren. 
Echt een mijlpaal! We 
zijn vanuit SET ook 
ontzettend dankbaar 
dat we – dankzij de 
hulp van sponsors 
uit Nederland – 
Makgotso’s studie 
konden bekostigen.  

Makgotso heeft 
inmiddels een baan 
gevonden in een 
verffabriek, waar ze 
ontzettend blij zijn 
met haar opleiding. Echt een volhouder, deze dame; 
ondanks alle tegenslagen ging ze door!  
 
Yt Keesenberg
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Oudergroepen 
Onze gezondheidswerkers zijn getraind in het houden van praatgroepen voor ouders. Zo’n groep 
ontstaat niet zomaar: ouders, pleegouders of verzorgers moeten eerst enthousiast raken om mee te 
doen. Deelnemers betalen zelf een klein bedrag voor hun boeken. Soms kost het wat tijd om een 
groep te vormen. Maar inmiddels zijn er 5 groepen gestart en doen er 34 mensen mee. Voornamelijk 
vrouwen, maar er is ook een groep met een paar mannen. Wanneer een groep eenmaal gestart is, 
zijn deelnemers erg enthousiast! Een van de groepen is gezamenlijk een groentetuin begonnen. Hun 
gezondheidswerker geeft ook lessen over gezondheid. 

Groentetuinen 
We hebben een korte winter achter de rug en al veel te vroeg was het weer erg warm (tot 40 graden). 
Tel daarbij op de droge wind in deze tijd van het jaar en het gebrek aan regen de afgelopen maanden 
en u begrijpt: slecht nieuws voor de groentetuinen. Op veel plekken zijn de groenten verbrand, 
ondanks dat ze regelmatig water krijgen. We hopen op genoeg regen in de zomer, zodat ook bronnen 
weer aangevuld worden. 

Jeugdgroepen 
Het jeugdwerk gaat gestaag door. In totaal bereiken we via scholen en jeugdgroepen 158 jongeren. 
En dan is er nog een groep van 17 jongens en meiden die in de vakanties een dag samenkomt. 
Binnenkort start er een groep van ongeveer 16 jongeren in de township bij Vryheid.  
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Het gaat om mensen en hoe het voorbeeld van onze 
Heer ons kan inspireren om naar elkaar om te zien. Toch 
hebben we als bestuur onderling, en met de mensen van 
SET en SiSA, regelmatig goede gesprekken over of naar 
aanleiding van geld. We zijn gezegend met een grote 
groep trouwe gevers, zowel kerken als particulieren. 
Daardoor worden er geweldige programma’s uitgevoerd. 
We gaan graag het gesprek aan of dit geld het beste aan 
bestaande programma’s kan worden uitgeven of aan 
organisatieverbetering. Zodat de organisatie minder

afhankelijk wordt van onze giften én zoekt naar nieuwe 
manieren om het werk mogelijk te maken (nieuwe 
programma’s, maar ook andere en meer lokale 
financiering). Zeker als de inkomsten wat teruglopen 
kunnen dit lastige gesprekken zijn. We willen u hartelijk 
bedanken voor uw trouwe steun en vragen u om hiermee 
door te gaan. Dit maakt het mogelijk om te investeren in 
zelfstandige organisaties die lokaal gedragen worden. 
 
Mark Franken 

Van de penningmeester 

Het werk van Sizanani gaat niet om geld, gelukkig niet! 

Jeugdwerk, de leerlingen willen allemaal graag iets 
zeggen. 

Voedselles, voedsel in de juiste groep plaatsen. 

Het waren geen gemakkelijke jaren, 
haar broer wilde financieel helpen 

maar verloor zijn baan. 

Nieuws van SET

De aanhouder wint! 

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


