Werkbezoek aan SiSA en SET - februari 2020
Van 7 – 16 februari heeft een
bestuursdelegatie van Sizanani NL het werk
van SiSA (Sizanani South Africa) in Nqutu
bezocht. Op zaterdag 15 februari 2020 was de
delegatie aanwezig in een
bestuursvergadering van SET (Sizanani
Education Trust). De leden van de delegatie
logeerden bij Tjeerd en Marga Baron in
Vryheid.
Projecten SiSA
Tijdens het bezoek zijn een paar projecten
bezocht:
Een beginners naaigroep, die met
elkaar leren naaien in een kleine hut met
slechts 2 naaimachines voor 20 deelnemers.
Er is (nog) geen geld voor meer naaimachines.

Er is tijdens de lessen ook aandacht voor
gezondheidszaken zoals hygiëne en gezond
eten. Er is ook aandacht voor sociale
vaardigheden en onderlinge communicatie: in
de hut hing een papier waarop afspraken over
gedragsregels stonden, bedoeld voor alle
deelnemers.
Een gevorderde naaigroep geheel
zelfstandig opereert en de vrouwen een

inkomen verdienen met het naaien van alle
schoolkostuums van de plaatselijke scholen.
Een groep vrouwen in een dorpje die
samen een kippenbedrijfje runnen in met
steun van Sizanani gebouwd kippenhuis;
waarmee ze voldoende geld verdienen om de
schoolkostuums van hun kinderen te betalen.
Een gezamenlijke groentetuin,
waarvan veel mensen van het aangrenzende
dorpje verse groente kunnen eten en ook nog
van kunnen verkopen; gelukkig heeft het de
afgelopen tijd voldoende geregend.

Ook is de delegatie met een
gezondheidswerker op stap geweest. We
waren getuige van een schrijnende situatie
van een HIV besmette jonge vrouw die op een
afgelegen plaats woonde met haar 2
kinderen. Ze had de afgelopen tijd moeten
kiezen tussen het kopen van eten en het
betalen voor vervoer van haar kind naar
school; zij had nauwelijks te eten en geen
schoenen om naar de kliniek te lopen voor de
medicijnen die ze nodig had. SiSA
medewerkers waren door buren getipt over
deze depressieve vrouw.

Bij een aantal gezinnen werd maïspap
gebracht, nodig voor het innemen van de
medicijnen van HIV besmette moeders of
kinderen.

We kwamen bij een vrouw die met
enthousiasme vertelde dat zij sinds kort
deelneemt aan een door SiSA georganiseerde
opvoedcursus voor granny’s (oma’s
die veelal alleen voor een aantal kleinkinderen
zorgen).
We waren onder de indruk van
toewijding van de SiSA werkers, zagen hoe zij
met hun hulp en aandacht nieuwe hoop bij
kwetsbare mensen brengen.

we zagen hoe de kinderen enthousiast
meededen aan de aangeboden wekelijkse les,
waarin ze leren over Gods liefde en
gestimuleerd na te denken over belangrijke
en gezonde keuzes voor hun leven.

Bestuursvergadering SET
We hebben de jaarlijkse
bestuursvergadering van SET meegemaakt,
waar een aantal van de studenten aanwezig
zijn; sommigen waren daar die ochtend al
heel vroeg voor op pad gegaan.
We maakten mee hoe Yt Keesenberg en de
andere bestuursleden indringende en
stimulerende gesprekken met de studenten
voerden, naar hun ervaringen luisterde en
hen met goede en duidelijke adviezen weer
op pad stuurde.
Het raakte ons met hoeveel moeiten de
studenten te dealen hebben en wat zij ervoor
over hebben om hun studie te voltooien.

We maakten een les mee van de
jeugdwerkers Sindi in Nothando een
schoolklas van 11 en 12 jarigen –

Bestuur van SET

Het doel van de reis
Onze hoofdtaak was om gesprekken te voeren
over de voortgang en verduurzaming van het
diaconale ontwikkelingswerk van SiSA, ook als
Marga Baron volgend jaar terugtreedt als
Tjeerd met pensioen gaat.
Tijdens ons bezoek hebben we
gesproken met Marga, met de senior werkers,
met bestuursleden van SiSA. Dit vraagt grote
veranderingen voor de huidige 4 senior
werkers: zij gaan met elkaar de taken van
Marga gaan overnemen, waarvan er één de
‘primus inter pares’ wordt. Zij worden daarbij
geschoold en begeleid door coach Paul
Anderson die coach is op het gebied van
management, rapportage en fondswerving.
Paul Anderson is hiervoor door Sizanani NL
ingehuurd om het veranderingsproces naar
verzelfstandiging te begeleiden.
We hebben ook de langzame maar
gestage teruggang benoemd van de bijdragen
in Nederland. Dit leidt ertoe dat keuzes
gemaakt moeten worden in het vele werk dat
ervoor SISA ligt in Nqutu en dat de werkers
van SiSA zelf fondsen moeten (leren) werven.
We hebben ook de hoogte van de budgetten
met elkaar besproken, toegezegd dat wij ons
best gaan doen om het geld daarvoor bijeen
te brengen. Het is de bedoeling dat er
toegewerkt gaat worden naar steeds meer
financiële onafhankelijkheid van Nederland.
Zowel voor de werkers als voor ons is
dit een spannend proces. De gesprekken die
we met de vier opvolgers voerden waren
soms confronterend maar vooral constructief
en in een goede sfeer. We zagen veel
toewijding.

Aan het einde van de week hebben wij
nadrukkelijk ons vertrouwen in de SISA
medewerkers uitgesproken en beloofd om
regelmatig contact met elkaar te houden.
Voor Sizanani NL is het belangrijk dat dit
mooie werk van SiSA blijft voortbestaan
wanneer Marga Baron terugtreedt en met
pensioen gaat en dat het ingezette
veranderingsproces mag leiden tot
verzelfstandiging en verduurzaming van dit
diaconaal ontwikkelingswerk.

Delegatie met Marga Baron en de senior
werkers en bestuursleden SiSA
We kijken terug op een fijn en geslaagd
bezoek.
Met hartelijke groet van de delegatie
Frits Langeraar, Mark Franken, Corien Bouw
en Beppie Langeraar .
Wanneer u dit werk wilt steunen kunt u uw
gift overmaken op
IBAN NL15ABNA0474416038.
Wilt u de voor- en najaar nieuwsbrief ook
digitaal ontvangen, stuur dan een bericht aan
secretaris@sizanani.nl.

