
Nieuws van Stichting Sizanani 
 
De zendingscommissie ontving van St. Sizanani een nieuwsbrief over de werkzaamheden van 
het afgelopen jaar, die wij u niet willen onthouden. Mocht u vragen hebben over de inhoud, 
dan kunt u uw vragen stellen tijdens de zendingsavond van 19 januari as. 
St. Sizanani is de Nederlandse organisatie die het werk van SiSA en de SET ondersteund. 
 
SiSA (Sizanani South Africa) 
In het laatste verslag van Marga Baron over het werk van SiSA komt naar voren dat er veel 
werk is verricht en veel mensen bereikt, grote en kleine successen behaald maar ook 
plannen niet uitgevoerd omdat de financiele middelen ontbraken. 

 Een van de activiteiten van SiSA is het geven van cursussen. 
Er zijn cursussen op het gebied van taal, rekenen, vaardigheden in het dagelijks leven en in 
ondernemen. Wat deze cursussen betreft is de stand als volgt: er zijn cursussen op 12 
plaatsen en er functioneren 16 groepen waarin 183 mensen les krijgen. De facilitators 
worden begeleid door mw. Ngobese.(zie foto) 
Er zijn op verschillende plaatsen naaigroepen waar vrouwen samen naaien.(bv. 
schooluniformen, schorten e.d.). Hier zijn nu 94 vrouwen bij betrokken. 
Op vele plekken in het district zijn in de afgelopen groentetuinen ontstaan. Op dit moment 
zijn er 16 tuinen waar 141 mensen bij betrokken zijn. Een goede irrigatie blijft vaak nog een 
probleem. Soms werkt een kraan bij de tuin alleen `s nachts en moet er iemand opstaan om 
water in containers te laten lopen. Ook hiervoor wordt naar betere oplossingen gezocht. 
Het houden en opkweken van kippen is een belangrijk onderdeel van het werk van SiSA.  
Er draaien nu 10 kleine kippenfokkerijen waarbij 46 mensen betrokken zijn. 
Maar het gaat nog verder dan fokken alleen. De veldwerker Njilo leert de mensen ook een 
klein bedrijfje met inkoop verkoop en een boekhouding te verzorgen. 

 Het aidswerk heeft een belangrijke plaatst in het werk. 
De Home Based Care (HBC) is een soort thuiszorg. Er zijn 36 vrouwen als HBC werkers. Mw. 
Zwane is de coördinator. Ze zorgen voor ongeveer 300 patiënten. Veel patiënten lijden aan 
aids en/of TBC of een chronische ziekte als suikerziekte. 
Een ander punt is de zorg voor weeskinderen. 
De HBC werkers komen ze vaak tegen bij hun werk. Ze proberen ze zo goed mogelijk onder 
te brengen of te laten begeleiden. Er zijn enkele Drop In Centers van de overheid, maar 
onvoldoende. Er zijn plannen voor een Drop In Center van Sizanani een soort naschoolse 
opvang waar de kinderen te eten krijgen. 

 Er wordt ook op scholen gewerkt. Hier zijn drie jeugdwerkers en twee vrijwilligers bij 
betrokken. Veel onderwerpen op het gebied van levensvaardigheden en het maken 
van goede keuze worden besproken. Wekelijks worden 434 jongeren bereikt. 

 
SET (Sizanani Education Trust) 
Dankzij bijdragen uit dit fonds studeert een aantal studenten met christelijke achtergrond, 
afkomstig uit het Nqutu-district, aan de universiteit of volgt een beroepsopleiding. De 
studenten moeten na afloop 10% van de kosten terugbetalen. 
jn dit jaar vijf nieuwe studenten toegevoegd aan het korps studerenden via SET. Drie 
vrouwen doen een naaicursus in Nqutu-dorp.  
Een jongeman doet een landbouw opleiding in de hoofdstad van Zululand, Ulundi. Een 
student doet financieel management in Newcastle (150 km buiten Vryheid). 
Een van de studenten Lindokuhle Ntuli is op 25 jarige leeftijd plotseling overleden. Hij 
studeerde maatschappelijk werk en was bijna klaar met de studie. Er kon geen oorzaak van 
zijn dood worden gevonden. Nqutu is een enthousiaste, bekwame sociale werker ontvallen 
en de SET een waar ambassadeur. 
 
 



 
 

St. Sizanani, de organisatie in Nederland 

Het jaar 2010 zal een belangrijk jaar worden voor het werk dat wij mogen steunen. De sterk 
stijgende kosten in Zuid-Afrika als gevolg van de inflatie en stijgende koers betekende grote 
stijging van de vraag om hulp in euro`s. 
Naast het feit dat we het mes hebber moeten zetten in de uitgaven, hadden we ons ook tot 
taak gesteld de ontvangen giften te doen stijgen van € 71.000 naar € 100.000. Wij moeten 
nu melden dat van de het begrote doel ad € 100.000 per 1 nov. pas 60 % is gerealiseerd. 
Dit betekent dat we in twee maanden nog € 40.000 zullen moeten ontvangen. We doen een 
ernstig beroep op kerken en donateurs dat we in komende maanden dit bedrag nog zullen 
mogen ontvangen.  
 
Het bestuur van St. Sizanani Nederland 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


