Sindy Nkosi

Ervaringen van een jeugdwerker
Het is vrijdag en pauze op de Ntshangase lagere school.
Alle jongens en meisjes komen naar buiten. Het is
midden in de winter en iedereen wil lekker in de zon
zitten.
Na de pauze komen de leerlingen terug in het
klaslokaal, waar mijn collega Nthuthuko Mabaso
en ik klaarstaan voor onze les levensvaardigheden.
De leerlingen zitten zo rustig dat je het water van de
buitenkranen hoort druppelen. We begroeten de jongens
en meisjes in de klas. Juist op het moment dat we de
les beginnen, maakt een jongen achter in de klas gekke
geluiden met zijn mond. Zijn klasgenoten lachen erom.
Wij proberen het te negeren omdat we denken dat hij
aandacht zoekt.
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Chaos
Een rollenspel over communiceren als je boos bent.
In dit geval denkt hij dat zij iets gestolen heeft.
We pakken onze spullen en ik voel mij erg
ongemakkelijk door het gedrag van de jongen. Doet
hij dit alleen bij ons of ook bij andere docenten? Als
jeugdwerkers is ons geleerd om uit te vinden wat
de reden van zijn gedrag is. Komt het door hoe wij
lesgeven? Het is de eerste keer dat wij hem in de klas
meemaken.

Leerlingen van Ntshangase lagere school proberen niet
te lachen.
Inwendig kook ik van woede, maar op een eerder
gevolgde training hebben we geleerd om geen
negatieve gevoelens te laten zien aan de kinderen met
wie we werken. We moeten juist manieren verzinnen
om zonder onderbreking door te gaan met de les. Ik
probeer dit meteen uit op deze jongen die steeds de
aandacht blijft trekken door grappig te willen zijn. Al
gauw beginnen andere leerlingen zich aan zijn gedrag
te irriteren. Ze roepen dat hij moet ophouden want zij
willen juist zoveel mogelijk leren. De les gaat over het
kiezen van goede vrienden.
Het lukt mij en mijn assistent om geduldig te blijven,
ondanks alle onderbrekingen, en de controle te houden.
Wanneer het einde van de les nadert, staat de volgende
docent al voor de deur. De hele klas, inclusief de
onruststoker, is op slag stil. De leerlingen zijn erg bang
voor de betreffende docent omdat hij hen straf geeft.

De volgende keer gedraagt de jongen zich erg goed. Hij
geeft antwoord op onze vragen, probeert dicht bij ons in
de buurt te zijn en biedt aan om onze spullen te dragen.
Hebben we het de eerste les toch goed aangepakt?
Sindsdien verlopen alle lessen probleemloos en kunnen
we veel onderwerpen met de kinderen bespreken.

Nieuwe jeugdwerker
Nthuthuko Mabaso in actie

Jeugdwerker Sindy Nkosi

Bij het nadenken over wat ik zou schrijven in deze
nieuwsbrief kwam bij mij steeds het woord ‘chaos’ in
mijn hoofd. Ik stelde mijzelf de vraag: moet ik hierover
schrijven? Het klinkt niet echt positief. Willen de mensen
in Nederland dit wel lezen? Maar wat ik verder ook
bedacht, telkens kwam dit woord weer naar boven.

"We zien mensen die door God
ingeschakeld worden en anderen
helpen en bemoedigen"
Want als we terugkijken op de afgelopen periode,
dan was het eerlijk gezegd ook chaos in Zuid-Afrika.
We kregen onheilspellende berichten van Marga
Baron over de rellen die uitbraken nadat voormalig
president Jacob Zuma de gevangenis in moest
vanwege corruptie. Zulu-aanhangers (met name
uit KwaZulu Natal waar Zuma vandaan komt) namen
het voor hem op en lieten zich gebruiken voor
een opstand. Een lont in het kruitvat en de democratie
van Zuid-Afrika schudde op zijn grondvesten.  
Ook voor het werk van Sizanani had dit
gevolgen. Samenwerken op het kantoor
in Vryheid moest soms noodgedwongen uitgesteld
worden, omdat teamleden niet konden komen. De
senior staf werkte voornamelijk thuis. De scholen hadden
eerder vakantie vanwege de derde golf Covid, net zoals
de leergroepen van Sizanani.

De gezondheidswerkers konden gelukkig nog wel
doorgaan met werken in hun eigen gemeenschap,
maar moe(s)ten wel erg voorzichtig zijn in verband met
Covid. Hierin zien we krachtige en moedige werkers
die doorgaan waar anderen misschien stoppen. Dan is
niet alleen de chaos zichtbaar. We zien positieve en
zelfbewuste mensen die de schouders eronder zetten.
Mensen die door God ingeschakeld worden en anderen
helpen en bemoedigen.

Een positief bericht: naar aanleiding van onze oproep in
de vorige nieuwsbrief is er een nieuw bestuurslid uit
Nederland gevonden. Hans-Willem van der Waal gaat
zich inzetten voor Sizanani op het gebied van
communicatie en PR (public relations). In de volgende
nieuwsbrief zal hij zichzelf voorstellen.

Sizanani is betrokken bij kleinschalig ontwikkelingswerk verbonden met het zendingswerk van de NGZN (Nederlands Gereformeerde
Zendingsvereniging Nqutu). Wij ondersteunen projecten gericht op werkgelegenheid en inkomensverbetering; onderwijs en voorlichting
voor ouderen en jongeren en het helpen van kwetsbare mensen en zieken, waaronder mensen met hiv en aids. Als u dit diaconale
ontwikkelingswerk financieel wilt steunen, stort dan een bijdrage op bankrekeningnummer
NL15ABNA0474416038 t.n.v. Stichting Sizanani. Voor meer informatie zie www.sizanani.nl
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SET-student Siphiwe aan het woord

Nieuws van Sizanani

Cursus Engels
In mei volgden vier stafleden van Sizanani en kerkleiders
een cursus Engels en schrijven. Iedereen was erg
enthousiast! Vooral aan de slag gaan met het schrijven
van een nieuwsbrief was erg leerzaam, vonden de
cursisten. Administratief medewerkster, staflid én
jeugdwerker Sindy Nkosi volgde afgelopen periode
tevens een cursus Excel.

“Mijn naam is Siphiwe Kumalo. Ik ben 22 jaar en
geboren in het district Nquthu. Ik begon met leren op de
basisschool, in de buurt van ons huis. Daarna ging ik
naar de middelbare school. Die was een stuk verder weg,
helemaal in het zuiden van Nqutu. Daarom woonde ik
in die tijd bij mijn tante. Op school leerde ik mijn neef
beter kennen. Daar was ik heel blij mee, want ik was
ontzettend eenzaam zo ver van huis. Mijn neef nodigde
me uit om mee te gaan naar de kerk. Ik ging met hem
mee want ik was nieuwsgierig om meer over de Heere
Jezus horen.

Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik op school. Ik
doe een praktische studie voor mechanisch ingenieur
(automonteur) en ik loop stage bij een bedrijf om de
praktijk te leren. Deze studie duurt nu nog 1,5 jaar.
Daarna kan ik werk gaan zoeken. Ik ben erg blij met de
financiële hulp die ik ontvang, dank u wel!“

Op school deed ik erg mijn best. Ik zette mijn beste
beentje voor, want ik wil vooruitkomen en niet zo arm
blijven zoals de meeste mensen in de omgeving waar ik
opgroeide. Mijn vader is boer. Hij heeft een klein stukje
land waar hij mais verbouwt. Deze mais kunnen we
malen tot meel en daarmee hebben we voedsel op tafel.
Mijn moeder gelooft in een betere toekomst voor haar
kinderen, met meer (financiële) zekerheid.

Workshop jeugdwerkers
Twee jeugdwerkers volgden een workshop over
uitdagingen die jongeren ervaren in deze tijd. Er was
een hele lijst met uitdagingen die vooral door de
lockdown nu zichtbaar worden. Jongerenwerkers Sindy
en Nthuthuko gebruiken deze kennis in hun ‘life skills’
lessen. Lees hier meer over op de achterzijde van deze
nieuwsbrief. Ook leerden zij hoe ze drama kunnen
gebruiken bij hun lessen.

Ik ging steeds vaker naar de kerk in Mbewuye, waar
mijn oom de voorganger is. Op een zondag preekte hij
over de hoop die in ons is; dat je alles kunt bereiken als
je maar bidt en gelooft dat God je kan helpen. Dus ik
studeer heel hard.
Siphiwe op zijn stageplek.

Nieuw team Sizanani
Sinds augustus ligt de leiding van Sizanani in handen
van een team van vier stafleden, met Nokuthula
Ngobese als CEO aan het hoofd. Marga Baron is
nog tot eind november betrokken voor advies en
ondersteuning. Op de foto hiernaast ziet u drie van
de vier stafleden van Sizanani. V.l.n.r. mevrouw
Phumzile Mtshali, de heer Nkosinathi Njilo en CEO
mevrouw Nokuthala Ngobese.

Update Corona
Corona is helaas nog niet weg. Zuid-Afrika is op het moment van schrijven in milde lockdown. De medewerkers
van Sizanani kunnen hun werk doen. Wel blijven mondkapjes, extra hygiëne en afstand houden belangrijk. Het
grootste deel van het personeel is inmiddels gevaccineerd.

Van de penningmeester
Misschien vraag u zich weleens af of een penningmeester
een voorkeur heeft voor bepaalde giften. Grote giften of
kleine giften, voor een specifiek doel of algemeen voor
Sizanani, eenmalig of terugkerend.
Het antwoord? De penningmeester is – uiteraard – blij
met alle giften. Een grote gift levert veel geld op met
weinig transactiekosten. Verschillende kleine giften
wijzen op veel betrokken mensen die wellicht het werk
ook in hun gebed opdragen. Algemene giften geven de
flexibiliteit voor de medewerkers in Zuid-Afrika om zélf te
bepalen wat op dat moment de beste besteding is.

Giften met een specifiek doel helpen de gever om goed
te begrijpen wat er met het geld gebeurt. Een eenmalige
gift kan een geweldige opsteker en verrassing zijn om
iets nieuws te gaan doen. Een terugkerende gift geeft het
vertrouwen om lange termijn investeringen te doen die
echte verandering tot stand brengen.
Wat voor soort gift u ook geeft, de penningmeester (maar
vooral ons Sizanani-team in Zuid-Afrika) is u dankbaar!
Mark Franken

