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Op 2 maart was het twee jaar geleden 
dat we naar Zuid-Afrika zijn vertrokken. 
In onze beleving is de tijd voorbij gevlo-
gen. In deze nieuwsbrief willen we u/jou 
deelgenoot maken van een stukje van 
ons werk en leven.

Poststaking
Nadat we vorig jaar mei, na ons bezoek 
aan Nederland, weer thuis kwamen, heb-
ben we maandenlang geen post gehad 
vanwege een staking bij de 
‘South African Post’. Kaarten vanuit de 
Dorpskerk, berichten van familie en 
vrienden, een boek dat was opgestuurd, 
niets maar dan ook niets werd bezorgd. 
En dat terwijl we de maandelijkse kaart 
vanuit de Dorpskerk enorm waarderen! 
Ik (Gerrit) ben verschillende keren bij het 
sorteercentrum geweest, maar ook daar 
was niets binnengekomen. Wel stonden 
overal enorme kratten met post die nog 
gesorteerd moest worden. Maar Lucy 
(de manager) verzekerde me dat ze zou 
bellen als er post voor ons binnen was 
gekomen. En dat heeft ze gedaan. Tot op 
de dag van vandaag zet ze nog steeds 
haar handtekening op de post die bij 
ons bezorgd moet worden. Het boek dat 
begin juni 2018 was opgestuurd, 
arriveerde begin februari 2019. En begin 
maart kregen we de laatste kerstkaarten. 
Geduld is een schone zaak. Maar niet al-
leen wij hebben te kampen met de post. 

In de ‘Rekord’ (een plaatselijk krantje) las 
ik dat 60% van de pakjes niet wordt af-
geleverd en stond een artikel met als ti-
tel ‘Swak posdiens al oorsee bekend’. We 
willen u/jou de inhoud niet onthouden. ‘Ek 
ontvang ’n goeverments-pensioen van 
Nederland. Die posaflewering met 
prioriteitsdiens van Nederland na 
Suid-Afrika vat omtrent 7-8 weke en 
soms ontvang ons niks nie! Hulle vra vir 
’n lewensbewys, gesertifiseer deur die 
Suid-Afrikaanse polisie, sodat ons pen-
sioenbetalings kan aangaan. Indien daar 
nie binnen vier weke op gereageer word 
nie, sal die pensioenbetalings stop. In 
briewe, in Nederlands en Engels, is dit 
duidelik dat offisiële instansies oorsee 
bewus is van ’n falende posaflewering 
in Suid-Afrika. Ek stem saam met Ria du 
Toit dat ons posdiens eintlik nie meer 
bestaan nie’ aldus Will van den Berg.

Madibeng Centre for Research (MCR)
Op MCR zijn we inmiddels in de afron-
dende fase van het ‘ringonderzoek’ naar 
preventie van HIV-besmetting bij vrouw-
en aangeland. Dat brengt nogal wat 
administratieve werkzaamheden met 
zich mee. De voorlopige resultaten zijn 
veelbelovend en het wachten is nu op 
de beoordeling van het onderzoek door 
diverse autoriteiten op het gebied van 
geneesmiddelenregistratie in Europa, 
Amerika en Zuid-Afrika. De verwachting 
is dat het zo’n twee jaar gaat duren voor-

dat alle formaliteiten doorlopen zijn en 
de ring officieel op de markt gebracht 
kan worden. De sponsor van het onder-
zoek heeft vanaf het begin aangegeven 
dat de ring tegen kostprijs door de staat 
ingekocht kan worden. Vervolgens moet 
de staat de ring gratis ter beschikking 
stellen aan de grotendeels arme doel-
groep. Tegen die tijd zal er nog heel veel 
aan voorlichting op landelijk en lokaal 
niveau gedaan moeten worden.
In oktober 2018 zijn we met een nieuwe 
studie begonnen. Deze studie gaat over 
behandeling van tuberculose (TBC). TBC 
is wereldwijd nog steeds de meest do-
delijke infectieziekte. Zuid-Afrika staat 
in de top tien van de landen met het 
hoogste aantal nieuwe TBC-patiënten 
per jaar. Ongeveer vijf procent van die 
TBC-patiënten heeft een resistente vorm 
van TBC wat betekent dat die niet meer 
te genezen is met de gebruikelijke be-
handeling. Deze groep vormt een grote 
bedreiging voor de volksgezondheid. De 
huidige behandeling van TBC duurt zes 
maanden en die  van resistente TBC an-
derhalf jaar. Een van de problemen van 
het voortbestaan van TBC en het ont-
staan van resistente TBC is dat patiënten 
de lange behandeling niet afmaken om-
dat zij zich beter gaan voelen. Het onder-
zoek richt zich op een nieuwe combinatie 
van medicijnen die de behandelduur zou 
kunnen verkorten tot vier maanden voor 
gewone TBC en zes maanden voor 
resistente TBC.

Zama Zama Clinic
Sinds ruim een jaar werk ik als vrijwilliger 
een dag per week als arts in een 
‘informal settlement’, een krottenwijk 
in de buitenwijken van Pretoria. In een 
oude zeecontainer zonder elektriciteit en 
stromend water wordt een dag per week 
kliniek gehouden voor de bewoners van 
de krottenwijk. (foto links onder)
Door de Community Health Workers 
worden de patiënten en zieke en/of 
ondervoede kinderen in de loop van de 
week opgespoord en tijdens de kliniek-
dag onderzocht en voor zover 
mogelijk behandeld. De Community 
Health Workers zijn jong volwassenen 
die zelf in de krottenwijk wonen en een 
basische opleiding krijgen om gezond-
heidsproblemen in hun wijk te signaleren 
en een stukje gezondheidsvoorlichting te 
kunnen geven. Dit werk is deel van een 
COPC (Community Orientated Primary 
Care) project van de afdeling huisarts-
geneeskunde van de Universiteit van 
Pretoria. Omdat de krottenwijken ille-
gale wijken zijn, is er geen staatsonder-
steuning voor dit project en is het dus 
afhankelijk van giften/sponsors. In een 
volgende nieuwsbrief hoop ik iets meer 
over dit werk te delen.

Senzo
Senzo is één van Mukhanyo’s theologie-
studenten. Senzo komt uit Rustenburg, 
ongeveer honderddertig kilometer van 
Pretoria, en heeft op zaterdag 9 maart 
zijn diploma in theologie in ontvangst 
genomen. Maar ondertussen is Senzo 
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vorig jaar begonnen met de 
vervolgopleiding (een bachelor in theolo-
gie) en zit momenteel in het tweede jaar. 
Senzo is een bevlogen student. Vorig 
jaar reisde hij drie keer per week met het 
openbaar vervoer van Rustenburg naar 
Pretoria. Dit jaar heeft hij van dinsdag tot 
donderdag onderdak gevonden bij een 
familielid. Financieel heeft Senzo ‘geen 
cent te makken’. Maar Senzo is 
altijd op tijd, vaak al ruimschoots voor-
dat de lessen om 17.00 uur beginnen, 
komt binnenlopen voor een praatje, 
wast de vaat, klaagt nooit en heeft zijn 
werk op tijd af. Senzo begon dit jaar 
met een studieschuld van ruim R 12.000 
(omgerekend ongeveer € 800). We heb-
ben Senzo gevraagd een motivatiebrief 
te schrijven om daarmee een kerkelijke 
gemeente in Pretoria te benaderen en te 
kijken of zij Senzo zou willen sponsoren. 
Al gauw kwam er een positief antwoord 
met daarbij de vraag wat Senzo’s studie-
kosten in 2019 zijn, want daar wil deze 
gemeente ook verantwoordelijkheid 
voor nemen. Toen ik Senzo het goede 
nieuws vertelde, straalde hij en waren 
we stil.

Meebidden, meeleven, meegeven

Wilt u met ons danken voor:
• De studenten die zich op Mukhanyo hebben aangemeld voor de theologie- en 

onderwijsopleiding
• De gezondheid die we mogen ontvangen om ons werk in Zuid-Afrika te doen
• De zegen die we op ons werk mogen zien
• De regen die de afgelopen weken is gevallen en hard nodig is voor een redelijke 

oogst

Bid u met ons mee voor:
• De patiënten en het werk op Madibeng Centre for Research en in 
         Zama Zama Clinic
• De studenten en het werk op Mukhanyo Theological College
• Bewaring in soms onveilige situaties

Slot
We hopen u en jou door middel van onze 
nieuwsbrieven enigszins op de hoogte te 
houden van ons werk en leven in Zuid-
Afrika. Vragen naar aanleiding van onze 
nieuwsbrieven zijn welkom! Wellicht 
kunnen we daar in een volgende blog of 
nieuwsbrief op ingaan. 
(www.gzb.nl/zuid-afrika).

Met een hartelijke groet vanuit 
Pretoria,

Gerrit en José Heino
Adres
236 Lys Street
Rietondale
Pretoria 
0084
South Africa
(e-mail: g.heino@planet.nl)

U/jij kunt uw/jouw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken 
naar NL33 FVLB 0227 1559 63 t.n.v. Zendingscommissie/TFC hervormde wijkgemeente Dorp-
skerk, o.v.v. Gerrit en José Heino. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.


