
Nieuws van St. Sizanani Nederland 
De stichting die verantwoordelijk is voor het ontwikkelingswerk (SiSA) en het opleidingswerk (SET) in 
het zendingsgebied in Zuid Afrika. 
 

Jaarverslag 2010 Sizanani 
2010 in Zuid Afrika 
Over heel 2010 mag geconstateerd worden dat het werk van Sizanani Suid Africa (SiSA) goede 
voortgang maakt. Groei van het opleidingswerk (nog op diverse plaatsen ligt een verzoek om ABET 
klassen te organiseren) is niet mogelijk doordat de middelen niet voldoende zijn om het aantal 
docenten uit te breiden.  
Mede door extra giften uit Nederland kunnen een viertal kippenbedrijfjes opnieuw worden 
gehuisvest. De ontwikkeling van (nieuwe) groentetuinen geeft ook goede resultaten.  
Bij het organiseren van het werk van de thuiszorg door 36 vrijwilligers kwam in toenemende mate 
naar voren dat het niet bezoldigen van deze medewerkers moet worden heroverwogen. In 2011 
krijgen deze medewerkers nu ook een vergoeding. Hierdoor wordt niet alleen recht gedaan aan het 
belang van dit werk, maar kan deze financiële ondersteuning een belangrijke verbetering betekenen 
van de 36 families die hierdoor een beter bestaan krijgen. 
Het Jeugdwerk wordt in 2010 gedaan door drie jeugdwerkers en twee stagiaires. Voorlichting over 
Aids preventie en een christelijke levensstijl wordt gegeven op drie scholen en op kerkelijke 
jeugdbijeenkomsten.  
Van Sizanani  Education Trust (SET) mogen in 2010 16 studenten een studiebeurs ontvangen. De 
studieresultaten zijn sterk verschillend. De begeleiding is niet eenvoudig en legt een groot beslag op 
de bestuursleden die zich daarmee bezighouden. 
 
Afscheid 
Kort geleden is er een einde gekomen aan de directe betrokkenheid van Jansje Kruger bij SET. 
Jarenlang heeft ze zich als bestuurslid hiervoor ingezet. We zijnheel dankbaar dat ze dit al die jaren 
heeft kunnen doen. We zullen haar missen! Het is geen gewoon vertrek. Samen met haar man  
ds. F. Kruger en de kinderen beginnen ze op 10 juli a.s. een werkzaam leven in Nederland en wel in 
Zaandam. We hopen dat het een zegenrijke tijd wordt. 
                                                                                                         

2010 in Nederland 
Algemeen 
De uitdaging die wij ons hadden gesteld om in 2010 een aanzienlijke groei van de inkomsten te 
mogen zien is meer dan gehonoreerd. We verwijzen hiervoor naar de financiële paragraaf van dit 
verslag. We zijn alle gevers bijzonder dankbaar voor deze steun. 
Nadat tijdens het bezoek in maart met de besturen van SET en SiSA hierover ook is gesproken, 
hebben we ons bezonnen op de toekomst van het werk voor de komende jaren. Uit de ontvangen 
informatie is ons duidelijk geworden dat de organisatie van SET een groei van het aantal studenten 
niet toestaat. De selectie en de begeleiding van de studenten brengt zoveel werk met zich mee dat, 
gezien de omvang van het bestuur, het niet verantwoord is dit verder te laten groeien.  
Voor de toekomst van SiSA is wel een groeipad mogelijk, omdat in die groei dan ook een toename 
van het aantal medewerkers wordt voorzien. De groeiwens kwam zelfs uit op een toename van 30 % 
per jaar. Het moge duidelijk zijn dat hierbij niet de organisatie maar de financiële middelen de 
grenzen van die groei zullen bepalen. 

 



Versterking gewenst 
Om maximaal het werk te kunnen ondersteunen, hebben we ook vastgesteld dat hiervoor meer 
deskundigheid en menskracht gewenst is. Met name op het gebied van fondswerving en PR is 
versterking nodig. In dat kader is ook contact gelegd met een grote hulpverleningsorganisatie om te 
kijken of het niet mogelijk is van hen ondersteuning te ontvangen.  
De ledenvergaderingen van de NGZN zijn bezocht en daarin is beide keren weer een 
voortgangsrapportage gegeven van het werk van Sizanani. Wij achten het van groot belang op deze 
wijze te rapporteren aan de kerken die daar vertegenwoordigd zijn, en die voor een groot deel onze 
achterban voremne. Het bestuur was ook vertegenwoordigd op de vergaderingen van de 
zendingsorganisaties, die hun werkterrein in Z.A. hebben.  
 
Financien  
In het jaar 2010 moest een extra beroep worden gedaan op alle gevers omdat, teneinde het werk te 
kunnen laten doorgaan, aanzienlijk meer steun nodig was. 
Een jaar gelden schreven wij: “Bij ons bezoek in maart j.l. aan het werkgebied kregen wij volledig 
inzicht in de begrotingen van 2010. (het boekjaar loopt in Z.A. van maart tot febr.) Al gauw werd 
duidelijk dat deze uitgaven op dit niveau niet mogelijk zouden zijn. De begrotingen van SET en SiSA 
moesten worden verlaagd.” Dit is toen ook gebeurd, maar toch was, gezien de stijgende kosten door 
inflatie en de hoe koers van de Zuid Afrikaanse Rand een stijging van de inkomsten noodzakelijk van 
€ 73.000 naar € 102.000. Wij deden een beroep op de kerken en de particuliere gevers ons hierin te 
ondersteunen. En daarin zijn wij niet beschaamd.  
 
Begroting 2011 
Nadat in 2009 en 2010 aanzienlijk meer is afgedragen (groen) dan we aan steun (rood) ontvingen, 
hetgeen tot een daling van de reserves (licht blauw) leidde, kon dit in 2011 niet opnieuw worden 
begroot. Maar de uitgaven in Zuid Afrika nemen wel toe, door loonkosten en inflatie en niet in de 
laatste plaats de vergoeding die gegeven wordt aan de thuiszorgmedewerkers. (Zie de lichtblauwe 
kolom in de grafiek hierna). We mogen het als zeer bijzonder, zo niet een wonder beschouwen dat 
juist dit jaar een grote subsidie in Zuid Afrika werd ontvangen. Zo kunnen wij in 2011 in Nederland 
uitgaven en inkomsten meer met elkaar in evenwicht brengen (alleen de kosten gaan nog t.l.v. de 
reserve), terwijl de uitgaven in Zuid Afrika toch met het meest noodzakelijke kunnen toenemen 
DIT BETEKENT WEL DAT WIJ IN 2011 REKENEN OP DEZELFDE INKOMSTEN ALS IN 2010.  Wij doen een 
beroep op de kerken de steun die in 2010 is  gegeven in 2011 onverminderd te continueren. Lukt dit 
niet dan zijn er geen reserves meer en zullen de activiteiten moeten worden verminderd zoals ook 
het aantal studenten die door ons gesteund worden.  
 
Ten slotte 
We zijn dankbaar voor alle gebeds- en financiële steun die we mochten ervaren in de afgelopen tijd. 
Het bovenstaande is een illustratie van wat er onder de zegen van de Here en de wil van mensen tot 
stand kan komen. 
Mogen we de komende tijd ook weer op u rekenen? 
 
Het bestuur van Sizanani 
 
 
 
 
 
 
 
 


