
Ook de medewerkers van Sizanani South Africa 
(SiSA) hebben te maken met arme mensen die geen 
inkomen hebben en dus ook geen eten. Gelukkig heeft 
Sizanani South Africa (SiSA) samen met de Nederlands 
Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) 
voedselpakketten kunnen uitdelen aan de meest 
kwetsbare mensen in het Nqutu-district. Mede dankzij 
de organisatie Verre Naasten, giften van kerken en 
particuliere steun vanuit Nederland, is er voor ruim 
€12.500 aan voedselhulp geboden aan de meest 
noodlijdende en kwetsbare mensen. 

Het uitdelen van de voedselpakketten is gedaan 
door medewerkers en vrijwilligers van SiSA. Hiermee 
hebben zij gehoor gegeven aan de Bijbelse boodschap 
om barmhartig te zijn voor ‘weduwen en wezen’. Of 
zoals het zo treffend beschreven staat in het evangelie 
van Mattheüs 25 vers 40 waar de Here Jezus zegt: 
‘… alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan’.

Bij de werken van barmhartigheid gaat het om de 
medemens zelf. Deze liefde voor de medemens laat zich 
elk ogenblik oproepen tot daden van barmhartigheid, 
vaak zeer ongelegen, op een moeilijk ogenblik of in 
moeilijke omstandigheden. Zij vraagt niet naar het 
paspoort of de polis, zij laat zich persoonlijk ontroeren 
door iedere mens die zij ‘langs de weg ziet liggen’.

Dat dit werk niet ongevaarlijk is hebben Marga Baron 
en een aantal werkers ook zelf moeten ervaren toen zij 
besmet raakten met het coronavirus. Hierdoor zijn zij 
thuis komen te zitten en is het werk voor SiSA ernstig 
bemoeilijkt. En ja, een ongeluk komt zelden alleen. 
Ook dominee Tjeerd Baron moest met onduidelijke 
gezondheidsklachten voor onderzoek in het ziekenhuis 
(in Pretoria dat zo’n 400 kilometer van hun woonplaats 
Vrijheid ligt) opgenomen worden. Al met al was (is) dit 
een zware beproeving voor Tjeerd en Marga. 

Als bestuur willen wij u daarom vragen om voor Tjeerd 
en Marga, voor het werk van de zending en SiSA en 
voor de werkers te blijven bidden dat zij allen weer in 
staat worden gesteld om hun werk op te pakken. Ook 
vragen wij u om voor het werk van Sizanani Education 
Trust (SET) van Yt Keesenberg en haar medewerkers te 
blijven bidden dat dit werk onder studenten gezegend 
mag worden.

Frits Langeraar
voorzitter van Stichting Sizanani Nederland

Op slot!
Overal in de wereld horen we over de dreiging van het coronavirus en de maatregelen die daartegen 
getroffen worden. Door de uitbraak van het coronavirus ging ook Zuid-Afrika op slot en werden mensen 
gevangen in hun eigen huis. In Zuid-Afrika is veel armoede en door de pandemie is deze alleen maar 
erger geworden: mensen die hun werk kwijt raken, geen inkomen meer hebben en zelfs hun huis 
verliezen waardoor ze op straat moeten zwerven. 
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''Deze liefde voor de medemens 
laat zich elk ogenblik oproepen 
tot daden van barmhartigheid.''

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 te Almere. 
Stichting Sizanani is ANBI geregistreerd. Voor meer informatie zie 
www.sizanani.nl

LATEN WE elkaar helpen

Is er voor mij ook iets te eten? 

In de vorige nieuwsbrief heb ik veel vragen benoemd die 
mij als penningmeester van Sizanani bezig houden in 
deze tijden van Corona. Inmiddels zijn bepaalde zaken 
duidelijker geworden.
 
De reguliere inkomsten lijken min of meer op peil 
gebleken. Daarvoor onze hartelijke dank. Heel concreet 
betekent dit dat het reguliere programma niet in de knel 
is gekomen door geldproblemen. De studenten van SET 
konden ‘gewoon’ ondersteund worden en de werkers 
van SiSA konden ‘gewoon’ uitbetaald worden. Natuurlijk 
is dit niet het uiteindelijke doel; het gaat om studenten 
die studeren. En dat was lastiger. Ook de werkers van 
SiSA willen graag veel scholieren, zieken, ondernemers 
en anderen bezoeken. Dat is helaas veel minder gelukt. 
Toch is het belangrijk dat we juist nu trouw blijven 
ondersteunen. Het zou nog duurder zijn om alles stil te 
leggen, om na de pandemie te ontdekken dat studenten 
zijn gestopt met hun studie. Of dat de huidige werknemers 
ander werk zijn gaan doen. Ook zijn we onder de indruk 
hoeveel nog wel gelukt is. 

Misschien nog wel indrukwekkender zijn de nieuwe 
initiatieven die ontstaan zijn. Op andere plekken in 
de nieuwsbrief leest u meer over voedselhulp die is 
opgezet. Voor de voedselpakketten is geld ingezameld in 
samenwerking met de NGZN en Verre Naasten. Het was 
echter onmogelijk geweest om dit op een goede manier 
te besteden als de auto’s, tijd, organisatie en netwerk 
van SiSA niet al aanwezig waren geweest. Een deel van 
deze organisatie, en daarmee het budget voor salarissen 
bijvoorbeeld, is hiermee op een andere manier ingezet 
dan begroot. Een compliment voor de flexibiliteit.

De volgende stap is om nu de balans te gaan opmaken. 
Hoeveel is er meer/minder binnengekomen, hoeveel is er 
meer/minder besteed, en wat is er nodig in de komende 
maanden? Ook in Nederland blijkt dat er voorlopig 
nog lastig te plannen is op de ontwikkelingen van de 
pandemie en de bijbehorende maatregelen. Maar we 
gaan een poging wagen om een aangepast budget te 
maken voor het resterende deel van het financiële jaar.

Van de Penningmeester 

Niet alles is duidelijk, maar een aantal zaken wel

Training Nokuthula legt uit wat haar groep heeft 
opgeschreven over problemen en oplossingen in de 
gemeenschap



Op dit moment zijn er ruim 2 miljoen werkloze mensen 
in Zuid-Afrika. Ook voor de huidige studenten liggen de 
vacatures niet voor het oprapen. Gelukkig is het voor 
leerlingen niet meer perse nodig om een einddiploma te 
halen om naar de universiteit  ( lees: vervolgonderwijs) 
te gaan.  Als je 14 jaar oud bent mag je via cursussen 
alsnog instromen, maar dan moet je hard studeren. 
Online studeren kan tegenwoordig ook. Vanaf je 23ste 
kun je ook nog verder studeren en een graad behalen.

In Zuid-Afrika blijft corruptie een enorm probleem. 
Meestal zijn er hooggeplaatste ambtenaren bij 
betrokken. Er lopen veel rechtszaken om het probleem 
aan te pakken maar ondertussen worden er miljarden 
randen (Zuid-Afrikaanse munteenheid) gestolen. Ook 
nu, tijdens de coronacrisis. De allerarmsten zijn wederom 
de dupe. Het is mede daarom van het grootste belang 
dat onze studenten met de ‘gave van onderscheiding’ 
worden gezegend; het is heel verleidelijk om mee te 
doen aan corruptie, zeker als je zelf ook arm bent.

Een ander gevaar voor de studenten is om in deze 
onzekere periode af te dwalen van het christendom of 
om het christendom te vermengen met de geestenwereld 
van de voorvaderen (syncretisme). Schoolgaande meisjes 
worden soms op jonge leeftijd gevraagd om sangoma 

(tovenaar) te worden. Dit gebeurt meestal wanneer er 
een periode van ziekte is en de westerse dokter er de 
oorzaak niet van kan vinden. Een opgeleide sangoma 
vertelt deze meisjes dat ze naar de voorvaderen moeten 
luisteren. Anders zullen ze niet beter worden. Een van 
de taken van een sangoma is het voorspellen van de 
toekomst. Aan de uitslag twijfelt niemand… 

Om je leven aan Christus te wijden en het christen-zijn in 
de praktijk te brengen blijft moeilijk. Het is een moeilijke 
weg ondanks het feit dat hier veel christenen wonen. 
Niet dat we denken dat het overzees makkelijker zal 
zijn. Misschien verlies je daar je geloof wel vanwege de 
morele keuzes die gemaakt moeten worden. Die zijn veel 
moeilijker om in de praktijk te brengen. Laten we blijven 
bidden voor elkaar, om mensen een betere kans te geven 
voor de toekomst!

Yt Keesenberg, oktober 2020

Nieuws van Sizanani

COVID-19 voedselhulpproject
Dat het coronavirus grote gevolgen heeft, merken ook veldwerker Nijlo en coördinator Nokuthala. Hun normale 
werkzaamheden konden door de lockdown niet doorgaan. Wel mochten ze families helpen die weinig of geen 
inkomsten meer hebben. Beiden werkten ze mee in het voedselhulpproject dat Sizanani, dankzij de sponsors, kon 
uitvoeren. Daarbij deelden ze voedselpakketten en E-pap uit. Ook adviseerden ze mensen over de COVID-19 
pandemie. Tijdens hun bezoek aan de gemeenschappen troffen ze verschillende situaties aan:

Emadwaleni
Zenzele Khumalo: “Mijn ouders zijn ver weg, op zoek naar een 
werk. Maar door de COVID-19 pandemie is het erg moeilijk 
om een baan te krijgen. Ik woon samen met mijn tante en mijn 
jongere broer in Emadwaleni. We hebben vaak honger en zijn 
dankbaar dat Sizanani ons helpt met de voedselpakketten.”

Endatshane 
Tholakele Ndlovu: “Ik werk in de thuiszorg voor Sizanani. Hier 
op het platteland zijn veel mensen werkloos. Velen zijn ziek en 
hun leven hangt af van de inname van hun medicijnen. Omdat 
de meeste mensen geen eten hebben, dank ik Sizanani voor het 
geven van voedsel.” 

Esbongile
Nomsa: “Samen met vijf andere vrouwen ben ik lid 
van het kippenproject. Door COVID-19 is de markt 
ingestort en heb ik geen inkomsten meer om van te 
leven. Daarom ben ik erg blij met de voedselpakketten 
en de adviezen die we krijgen van Sizanani.”
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Schoolgaande meisjes worden 
soms op jonge leeftijd 
gevraagd om sangoma 
(tovenaar) te worden. 

Nieuws van SET 

SET heeft veel studenten uit het zendingsgebied mogen helpen met de mogelijkheid om te gaan studeren 
en het geven van beroepsvoorlichting. Maar ook door te helpen met het betalen van de studie, verblijf en 
aanschaf van voedsel. Zo hebben veel studenten toch werk gevonden en kunnen ze zichzelf en hun families 
ondersteunen.

Tovenaar worden of christen zijn?

Studenten SET Bestuursleden SET


