
Voor Marga Baron staan er vier opvolgers klaar: 
mevrouw Nokuthula Ngobese, mevrouw Sindi Nkosi, 
mevrouw Phumzile Mtshali en de heer Nkosinathi Njilo. 
Alle vier zijn ze al jaren betrokken bij het werk van 
SiSA en erg gemotiveerd om samen de kar te trekken. 
Er is besloten dat mevrouw Ngobese straks de nieuwe 
CEO wordt en de andere drie haar als senior stafleden 
zullen bijstaan. Best spannend allemaal, merkten we 
in de gesprekken met hen. Vooral omdat Sizanani NL 
het eigenaarschap van SiSA en de verantwoordelijkheid 
voor dit werk meer en meer bij SISA zelf wil neerleggen. 
De belangrijkste reden hiervoor zijn de teruglopende 
inkomsten vanuit Nederland. Daarnaast kunnen SiSA 
– en ook SET – niet eindeloos afhankelijk blijven van 
Nederlandse steun. Daarom is er een overgangsperiode 
afgesproken, van tenminste 10 jaar waarin SiSA toewerkt 
naar zelfstandigheid. Organisatieverandering-coach Paul 
Anderson gaat helpen om deze overgang te begeleiden. 
Hij kent het werk van dichtbij, is betrokken, spreekt de 
taal en kent de cultuur. Samen met Marga’s opvolgers 
wil hij een stevige, diaconale organisatie opbouwen. 
Naast het werven van fondsen bij bedrijven en overheid, 
is het belangrijk dat lokale kerken in Zuid-Afrika meer 
betrokken raken bij dit diaconale werk. 

De vier opvolgers krijgen training en worden toegerust 
met kennis en vaardigheden, zodat ze straks in staat zijn 
om SiSA als NGO (non-governmental organisation) te 
leiden.  
Voor SET is het een ander verhaal. Als de Zuid-Afrikaanse 
overheid daadwerkelijk studiebeurzen verleent en dit blijft 
doen, is er geen noodzaak meer voor ondersteuning 
vanuit SET. Zij willen dan als het ware zelf ‘het licht 
uitdoen’ wanneer de laatste studenten in de komende 
jaren hun studie afronden. Maar door onrust, corruptie 
en politieke wisselingen in Zuid-Afrika, kan de beloofde 
overheidssteun aan studenten ook uitblijven. Het is 
daarom niet uitgesloten dat er in de komende jaren 
nieuwe hulpvragen bij SET binnenkomen, voor een vorm 
van ondersteuning aan studenten.  

Om al deze aandachtspunten en problematiek 
het hoofd te bieden, werkt Sizanani NL aan een 
meerjarenbeleidsplan. Hiermee hopen wij ‘op tijd’ het 
werk van beide organisaties overeind te kunnen houden. 
Daar hebben we u hard bij nodig! Kunnen we in dit 
traject op uw steun blijven rekenen? 

Frits Langeraar 

PS Een mooie impressie van het werkbezoek in 
februari vindt u op onze website: www.sizanani.nl 

Van 7 tot 16 februari 2020 was een delegatie van Sizanani NL op werkbezoek in Zuid-Afrika om met eigen 
ogen het werk van SiSA (Sizanani South Africa) en SET (Sizanani Education Trust) te zien. Ook vond er een 
gesprek plaats over de toekomst van beiden. Een toekomst die onzeker is door allerlei factoren. Zo treedt 
Marga Baron medio juni 2021 terug als leidinggevende (CEO) van SiSA, in verband met haar pensioen. 
Bij SET begeleidt Yt Keesenberg de studenten. Maar gezien ook haar (hoge) leeftijd rijst de vraag hoe lang 
zij dit werk nog kan blijven doen. Ook lopen de inkomsten in Nederland al een tijdje flink terug. Hoe nu 
verder? 
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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 aidspatiënten 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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Van de voorzitter 

Net op tijd?

Het werk van onze thuiszorgmedewerkers in de 
aidshulpverlening is essentieel. Maar dit betekent niet 
dat ze zomaar aan de slag kunnen gaan. Daar is een 
toestemmingsbewijs voor nodig. Het was een flinke 
puzzel om uit te vinden hoe, waar en bij wie we die 
konden krijgen. Maar dat is gelukt. Daarnaast is er ook 
bescherming nodig, om besmetting te voorkomen. Dus 
moesten we aan maskers, ontsmettingsmiddelen, zeep 
en handschoenen zien te komen, waarvan er niet veel 
voorraad meer is. Ook dat lukte. Na veel bellen en 
overleg kregen we van de overheid voorlichtingsfolders en 
posters over Covid-19 om uit te delen. Kennis van corona 
is heel belangrijk, vooral voor onze patiënten met hiv/
aids, tbc of andere ziektes. Toen volgde de taak om alle 
25 thuiszorgmedewerkers op te zoeken en de spullen uit 
te delen. We hebben aangegeven dat niemand verplicht 
is om te gaan werken. Zij lopen tenslotte een behoorlijk 
risico. Maar iedereen zei volmondig ‘ja’ en wilde graag 
weer aan de slag. Wat bijzonder! Bewonderenswaardig.  

Dankzij deze bezoeken kunnen we de stemming in de 
gemeenschappen peilen. Sommige mensen zijn erg 
bang en laten niemand op hun erf. Op andere plekken 
lopen mensen gewoon rond, zonder bescherming. Politie 
en leger hebben opdracht om mensen van de straat te 
houden en er zijn veel wegen afgezet, maar ze kunnen 
niet overal zijn. Vooral in de dorpen zie je mensen 
samendrommen voor winkels. Veel mensen hebben 
momenteel geen werk en dus geen inkomen. Er zijn 
wel overheidsfondsen beschikbaar, uitkeringen worden 
tijdelijk verhoogd en je kunt een verzoek indienen voor 
een voedselpakket en een werkloosheidsuitkering. Helaas 
is de telefoonlijn die je hiervoor moet bellen voortdurend 
bezet…   

De kippenonderneming van Sizanani ondervindt (nog) 
niet veel hinder van de huidige crisissituatie. Het is 
nog steeds mogelijk om kuikens te bestellen en kippen 
te verkopen. Wel hebben mensen merkbaar minder 
geld en kan niet iedereen meer kippen kopen. Ook 
in de groentetuinen proberen we door te gaan. Het is 
momenteel niet mogelijk om nieuwe plantjes te kopen. 
Wel konden we vouchers aanvragen bij de overheid. Deze 
kunnen later ingewisseld worden voor zaad.  
Onze naaiondernemingen hebben het meeste last van de 
situatie. Sommigen zitten nog met winterschooluniformen 
die de mensen nu niet kopen, en ook niet kunnen betalen. 
Het is onduidelijk wanneer de scholen weer opengaan en 
of uniformen dan nodig zijn. Ook de stoffenwinkels zijn 
dicht, dus er is geen materiaal om mee aan de slag te 
gaan. Wel maken veel mensen nu thuis mondkapjes. Die 
zijn verplicht op straat. We bezoeken alle naaigroepen 
met een voorbeeldmodel. En sporen hen aan om zelf van 
restjes stof mondkapjes te maken en deze te verkopen, 
zodat er toch wat inkomsten zijn. 

De lockdown wordt in fases afgeschaald. Maar voorlopig 
is thuisblijven over het algemeen nog het devies. Onze 
provincie, KwaZulu-Natal, is momenteel de derde 
zwaarst getroffen provincie in Zuid-Afrika, met het 
hoogste dodental. Gelukkig is onze regio niet zwaar 
getroffen. Er zijn teams die huis-aan-huis screening gaan 
doen, via de plaatselijke gezondheidsklinieken kunnen 
onze thuiszorgmedewerkers daar waarschijnlijk aan 
meehelpen. Bij zo’n screening worden er toch vaak nog 
gevallen van corona ontdekt. 

Wij blijven voorzichtig ons werk doen. Bidt u voor ons? 
Wij bidden voor u.  

Marga Baron  

Corona in Nqutu 

In Zuid-Afrika zitten we op moment van schrijven (eind april) bijna 5 weken in een totale lockdown. Je 
mag je huis niet uit, alleen om boodschappen te doen of naar de dokter of apotheek te gaan. Alleen 
mensen die essentiële diensten verrichten, mogen buitenshuis werken. Wat betekent dit voor het werk van 
Sizanani en voor de mensen waarmee we werken?



Op 16 maart ging in Zuid-Afrika de ‘grendeltyd’ in. Er 
werden strenge wetten en regels gesteld. Veel winkels 
moesten dicht, het taxiverkeer werd aan banden gelegd, 
scholen en universiteiten werden gesloten. Voor onze SET-
studenten veranderde er veel. Hun studie werd stilgezet en 
het was afwachten wat er zou gebeuren. Inmiddels zijn we 
een paar weken verder, ik schrijf dit begin mei. Op 1 mei 
is de grendeltyd een beetje verlicht. Er zijn wat winkels 
opengegaan, en we mogen ’s morgens van 6 tot 9 buiten 
wandelen, maar wel met mondkapje.  

SET-student Siphiwe Kumalo (op de foto) heeft het erg 
moeilijk met de situatie. Opeens is hij thuis, weg uit zijn 
stadse studieomgeving en terug op het platteland van 
KwaZulu-Natal bij zijn familie. Je mag alleen naar buiten 
als het echt nodig is, en dan moet je een masker dragen. 
Siphiwe moest laatst naar de winkel met de taxi. Hij 
maakte zelf een mondkapje van een oud T-shirt, maar 
de bestuurder van de taxi droeg geen masker, en de 
inzittenden ook niet allemaal. De mensen zaten dicht op 
elkaar en de taxi was niet tegen infecties behandeld. 
Dus is er een groot gevaar om besmet te raken.  

En dan zijn studie: Siphiwe volgt een praktische cursus 
en daarnaast extra lessen om meer kennis op te doen. 
Hij zou momenteel een stageplek moeten zoeken in een 
fabriek. Siphiwe kan op zijn kleine mobieltje de lessen die 
online beschikbaar zijn niet ontvangen. 

Een laptop zou enorm helpen, maar die heeft hij niet. 
Hij raakt erg achter met zijn studie, en het lijkt er niet op 
dat de scholen en colleges binnenkort weer beginnen. 
Gelukkig steunt het gezin elkaar, door samen te bidden, 
de Bijbel te lezen en te zingen (kerkdiensten zijn ook 
een groot gemis). Siphiwe blijft op de Heere vertrouwen, 
ondanks alle moeilijkheden en de ellende van de 
armoede die hij om zich heen ziet. Het hele gezin is 
afhankelijk van een kleine overheidssubsidie. Hij klaagt 
niet en blijft dankbaar voor de kans die hij van SET krijgt 
om te studeren. 

Yt Keesenberg  

LATEN WE elkaar helpen LATEN WE elkaar helpen

Afgelopen 1 maart is ons financiële jaar weer afgesloten. 
In grote en kleine bijdragen zijn er weer tienduizenden 
euro’s, en daarmee honderdduizenden Zuid-Afrikaanse 
Randen, bij elkaar gespaard. Daarvoor ook van mij 
als penningmeester, hartelijk dank! Er komen nieuwe 
initiatieven en donateurs bij, maar helaas gaat onder de 
streep het bedrag dat binnenkomt omlaag. Vooral de 
lagere bijdrage uit de kerken valt op. Tot nu toe konden 
we deze terugloop compenseren dankzij een gunstige 
wisselkoers, het inzetten van reserves en een dalende 
behoefte bij SET, doordat de overheid in Zuid-Afrika haar 
verantwoordelijkheid op het gebied van studiebeurzen 
oppakt. Maar deze methoden zijn onzeker en eindig. 
Belangrijk dus om in gesprek te gaan met Sizanani Zuid-
Afrika, zoals beschreven in het stukje van de voorzitter. 
Om de gecontroleerde verzelfstandiging mogelijk te 
maken, is uw betrokkenheid en steun de komende jaren 
hard nodig! 

Tot nu toe is mijn verhaal een lange termijn lijn die we 
al vaker in de nieuwsbrief beschreven. Toch is er nu ook 
een korte termijn lijn. Wat gaat de coronacrisis voor de 
financiën van Sizanani betekenen? Wat is de impact op 
fondswerving in Zuid-Afrika? Gaan de kosten omlaag 
omdat programma’s stil komen te liggen? Komen er 
nieuwe kosten door nieuwe noden en projecten in Zuid-
Afrika? Gaan donateurs in Nederland afhaken omdat 
zij hun baan verliezen en daardoor niet meer kunnen 
bijdragen? Gaan kerken en andere donateurs misschien 
wel meer geven om de gevallen gaten te compenseren 
én om nieuwe projecten mogelijk te maken? 

Kortom: ik heb een hoop vragen, misschien bent u wel 
deel van het antwoord?  

 
Mark Franken 

Van de penningmeester 

Hartelijk dank en een hoop vragen 

Nieuws van SET

Waar is mijn masker?

Thuisonderwijs door corona 
Net zoals in Nederland zijn de scholen in Zuid-Afrika 
momenteel gesloten. Veel onderwijzers en leraren 
ontwikkelen lesstof voor thuis. Ook in Zuid-Afrika wordt 
verwacht dat ouders hun kinderen daarbij helpen. Helaas 
zijn veel (groot)ouders onbekend met het schoolwerk 
en kunnen dus weinig hulp bieden. De meeste families 
hebben wel 1 of meerdere telefoons, maar goede wifi, 
ontvangst en geld voor data zijn vaak schaars. De 
scholen kunnen daardoor geen werk aan de kinderen 
sturen. Dus lopen de meeste kinderen thuis rond en 
hebben ze niets te doen. Zoals de 10-jarige Thokozani en 
de 7-jarige Sibusiso, op de foto. Of ze de verloren lestijd 
dit jaar nog inhalen, is maar de vraag. 

Evaluatie Sizanani 
In 2019 vond er een evaluatie plaats van de 
vorderingen van Sizanani n.a.v. het evaluatierapport in 
2016. De uitkomsten waren goed. Ook werd er gekeken naar 
de overname van het werk van Marga als manager. Omdat 
het echtpaar Baron in 2021 met emeritaat hoopt te gaan, is er 
training nodig van Sizanani’s staf die het werk van Marga gaat 
overnemen. Zij werden onder meer getraind in bestuurstaken, 
fondswerving en projectvoorstellen schrijven. Sizanani 
ontwikkelde een nieuwe folder en een nieuw fondswervingsplan. 
De staf bezocht ondernemers, winkels en horeca om het werk 
van Sizanani bekend te maken. Helaas kwamen deze bezoeken 
stil te liggen vanwege de coronacrisis. Ook de trainingen liggen 
hierdoor tijdelijk stil. 

Extra giften nodig voor bescherming corona 
In de (aids)zorg die Sizanani verleent, moesten we recent 
€550,- extra besteden aan beschermende middelen, 
zoals desinfectiemiddel, handschoenen en mondkapjes. 
Zodat onze thuiszorgmedewerkers en stafmedewerkers 
in deze coronacrisis veilig hun werk kunnen doen. 
De alfabetiseringslessen en gezondheidslessen gaan 
momenteel helaas niet door, omdat samenkomen in 
groepen verboden is. Als dat over een tijdje weer mag, zijn 
nog meer beschermende middelen nodig. Helpt u mee, 
zodat we deze kunnen aanschaffen? Geef een (extra) gift 
op bankrekeningnummer NL15ABNA0474416038 t.n.v. 
Stichting Sizanani. 

Nieuws van Sizanani

Tijdens de training legt Nokuthula uit wat haar 
groep heeft opgeschreven over problemen en 
oplossingen in de gemeenschappen.

Thuiszorgmedewerker Simphiwe (li) ontvangt, behalve 
handschoenen en andere spullen, ook telefoonnummers  
waar men voedselpakketten kan aanvragen.


