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

 
SiSa  Sizanani Suid Afrika: 
Op bezoek met thuiszorgers  
Regelmatig gaan mw. Zwane, onze thuiszorg coördinator, en ik samen of alleen met onze 
thuiszorgers op bezoek bij hun patiënten. Patiënten die anti AIDS medicijnen gebruiken en bij wie het 
immuniteitsniveau tot een zekere grens gedaald is kunnen een uitkering van de regering krijgen. 
Maar voor je die uitkering krijgt moet je allerlei papieren in orde hebben: een geboortecertificaat bv. 
en een identiteitsbewijs. Veel mensen hebben dat niet. 

Lwandle 

We vertellen oma dat Lwandle wel een geboortebewijs kan krijgen wanneer er een paar familie- of 
gemeenschapsleden met haar meegaan die getuigen dat hij haar kleinzoon is. 
Intussen geven we oma kleding voor haar en Lwandle en ook pap, zodat hij goed kan eten. 
 
Vingerafdrukken 
Een heel ander geval is de vrouw die geen vingertoppen meer heeft. Ze kan geen identiteitsboekje 
krijgen en dus geen pensioen. Want er kunnen geen vingerafdrukken van haar genomen worden, zo 
vertelde men haar bij het kantoor van Binnenlandse Zaken. Onze coördinator heeft de zaak behartigd 
en gelukkig wordt er nu wel voor een identiteitsboekje gezorgd. 
 
Bemoediging 
Onze thuiszorgers zien dagelijks AIDS patienten. Regelmatig sterven deze ook. Deze verzorgers 
hebben onze bemoediging nodig. Vaak hebben ze zelf families die honger hebben of leven ook zij 
met een familie op een pensioen van een oma of opa. We zijn blij dat vanaf 2011 een vergoeding 
gegeven kan worden. Dat was voor de voortgang van het werk echt nodig. Helpt u hen helpen?  
 
SET( Sizanani Education Trust) 
(SET is de stichting die studiebeurzen geeft aan leerlingen die van de middelbare school komen. Die 
studies worden meestal ver buiten het Nqutu district gevolgd. Hier volgt een impressie van hoe een 
opleiding ook dichtbij kan plaatsvinden.) 
 
Opleiden in Nqutu  
Niet alle leerlingen die SET ondersteunt kunnen naar een universiteit gaan of een hoger 
beroepsopleiding volgen. Bovendien probeert SET ook om leerlingen in de Nqutu gemeenschap te 
houden, zodat ze plaatselijk hun geld kunnen verdienen. Aangezien de leerlingen lid zijn van de 
Gereformeerde kerken, heeft ook de kerk hier voordeel van omdat er daardoor meer geld in de 
kollekten kan komen.  

Vaak helpen onze thuiszorgers en coördinator, via de contacten die we hebben bij de 
departementen, dat die papieren er komen. Ook kinderen die HIV positief zijn of AIDS hebben komen 
in aanmerking voor een uitkering. Die gaat dan naar de persoon die voor hen zorgt. 

De kleine Lwandle is zo`n kindje. Zijn ouders waren niet getrouwd maar woonden wel bij elkaar en 
werkten in Johannesburg. Een poosje na zijn geboorte bleek dat hij ziek was. 
Zijn ouders hadden geen tijd om voor hem te zorgen. Dus werd hij bij oma op het platteland 
gebracht. Daar werd hij getest bij de kliniek en bleek hij  HIV positief te zijn. Klein als hij is (3jr) 
gebruikt ook hij nu de zware anti AIDS medicijnen. Een uitkering is er nog niet om oma te helpen om 
voor hem te zorgen. Vader komt nu en dan op bezoek maar het geboortebewijs was bij moeder en 
die is verdwenen. Ook ziek? Dat kan niet anders met een besmet kind. 



De meeste cursussen die de leerlingen willen volgen worden gehouden buiten het woongebied, maar 
er zijn nu een aantal cursussen die de leerlingen in het Nqutu dor  
p kunnen volgen. Een van die cursussen is een naaicursus van een jaar. We hebben een viertal 
meisjes uit het zuiden van het Nqutu gebied naar zo’n cursus gestuurd. 
 
Vier leerlingen volgen locale opleiding. 
Dat betekende wel voor het viertal dat ze niet thuis konden blijven wonen, maar dat ze een kamer 
moesten huren in het dorp of even buiten het dorp. SET hielp met de verblijf- reis- en cursuskosten 
van deze cursus.  
Sithembi, Bongisile, Zandile, en Thembi deden met veel plezier de cursus, ontvingen een certificaat 
en keerden weer terug naar huis (ze ontvingen allemaal een naaimachine via een gift van u allen). Nu 
kunnen ze al behoorlijk goed naaien, maar in dat jaar leerden ze praktisch niets over het op de markt 
brengen van hun produkten, en het uitrekenen van winst en verlies. Toch hebben ze die kennis 
natuurlijk dringend nodig om een eigen zaakje te kunnen beginnen en goed te laten lopen. We zijn 
gezegend met de aanwezigheid van SiSA faciliteerders die in het gebied waar de meisjes wonen ook 
de benodigde aanvullende lessen kunnen geven op dit gebied. Verder hopen we dat ze nog een keer 
naar PieterMaritzburg kunnen gaan om een meer gevorderde naaicursus te gaan volgen.  
 

Het bestuur van St. Sizanani 
 
 
 


