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BROODJIEDAG

Wanneer dit winter is, is mens mos
ekstra honger. Veral saans wanneer dit
koud en donker is.

Ons hoef nie Hillbrow toe te gaan om
ware hongerte en ellende te sien nie.
In elke dorp is daar soveel mense wat
regtig swaarkry. Hoe bitter moet dit
nie wees om ‘n kind honger bed toe te
stuur, of sonder ontbyt skooltoe nie?
Daar is mense wat werklik nie weet
waar elke dag se kos vandaan gaan
kom nie. 

Dit is waarom die VVA die broodjiedag-
projek elke jaar op die laaste Vrydag van Julie hou. Op hierdie dag kry
gemeenskappe die geleentheid om brood te skenk en sodoende saam met
VVA te verseker dat elke persoon in nood ten minste daardie dag ‘n
broodjie kry om te eet. Dankie aan elkeen wat deelgeneem het en
verseker het dat hierdie projek ‘n reuse sukses was.

Dankie dat jy 'n verskil maak!

AUGUSTUSMAAND - OMGEEMAAND

Vir VVA is Augustusmaand baie spesiaal. Dit is nie net vrouemaand nie,
maar op VVA se kalender is dit ook “Omgeemaand.” Dit is die geleentheid
waar ons spesiale erkenning gee aan mense in besondere beroepsgroepe
wat ‘n diens aan die gemeenskap lewer en ook aan VVA ‘n groot
ondersteuningsdiens lewer. Hierdie persone word nie altyd raakgesien nie
en kry maar min erkenning vir dit wat hulle doen. 
Vanjaar gaan ons spesiale dank gee aan elkeen in ‘n professionele
beroepsgroep wat oor besondere talente beskik en op verskillende wyses
hul onderskeie gemeenskappe dien. VVA kom uit ons eie diensbare harte
vir hulle baie dankie sê dat hulle skitter daar waar hul geplaas is. Ons
dink aan ons geneeshere, terapeute, ouditeure, prokureurs, aptekers Julle
is kosbaar. Sonder julle sou ons gemeenskappe baie arm gewees het. 
 

VVA PARYS VIER VROUEMAAND
 

"Dinge wat geld nie kan koop nie,

 

 

 VVA SIMPOSIUM  

 

DATUM: 6 OKTOBER 2015

TEMA: Die Langtermyn
Volhoubaarheid van Versorging
van Ouer Persone.
Teken solank die datum aan.

Die konferensie vind plaas op 6
Oktober 2015 by die Sunwa River
Lodge, Parys.

Dit is ‘n realiteit dat die
versorgingsomgewing voor groot
uitdagings staan.
Versorgingsfasiliteite vind dit al
moeiliker om die diens bekostigbaar
en daarmee volhoubaar te hou. Dit
is duidelik dat die tradisionele
model van sorg nie meer die
antwoord is nie. Die
lewensverwagting en noodwendig
die ander verwagting en behoeftes
van die nuwe generasie ouer
persone, is faktore wat ‘n rol speel.
Daar is ‘n groter behoefte by ouer
persone na onafhanklikheid en sorg
binne ‘n omgewing wat
lewenskwaliteit verseker - ‘n
omgewing wat vir my keuses laat
oor hoe ek versorg wil word.
Daarby is daar ook ander faktore
soos die groot onsekerheid oor die
staat se toekomstige
befondsingsbeleid ten opsigte van
die versorging van ouer persone,
verskillende standaarde wat tot
onbekostigbaarheid lei en groter
druk op besture plaas om binne ‘n
klein gemeenskap alternatiewe
inkomste bronne te vind.
Die praktyk dwing ons dus om
anders te kyk na versorging. Die
doel van die konferensie is dus om
indringend te kyk na die realiteite
wat die bedryf ervaar, nuwe
modelle van sorg te ontgin met
fokus op die uitdagings in die
bestuur van die transformering van
die versorgingsomgewing.
Hoofsprekers is Prof. Jaco Hoffman
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het nie 'n prys nie. Liefde kos
niks...gee soveel daarvan as wat
jy kan," het Elizabeth Fourie
tydens die Vroue-bederfdag van
die Vrystaat Versorging in Aksie
gesê.

Sowat 50 vroue het die
oggendprogram bygewoon waar
die immer-gewilde Elizabeth
begeesterde boodskappe met
sang en voorlesings menige vrou
'n traan of twee laat wegpink het.
 Elkeen het 'n geskenksakkie en 'n
glasie sjerrie ontvang.

 "Die lewe is nie 'n resies nie, talm langs die pad en ruik die rose se geur,
die geur van liefde, liefde wat nie 'n prys het nie," was haar boodskap.
Elizabeth is 'n groot ondersteuner van die VVA. 'n Loflied in Sotho, Xhosa
en Zulu het die gaste verras en groot applous uitgelok.

Die program is gereël deur Adri Swart, een van die personeellede wat
gemoeid is met projekte van die tak. Sy het deur middel van borge 'n
aantal geskenke bekom wat tydens 'n gelukkige trekking aan 'n hele
klompie vroue uitgedeel is.

 

VVA LEER KINDERS WAARDES
 

Die grondslag vir suksesvolle
menswees lê steeds in waardes
en is daar groot kommer oor
die gebrek aan positiewe
rolmodelle wat ons jeug het.
Gebrek aan waardes is
waarskynlik die rede vir die
hoë voorkoms van onder
andere boeliegedrag,
vandalisme, geweld, vuil taal
en dissiplinêre probleme.
Om hierdie rede het VVA ‘n
waardes program ontwikkel
wat daarop gemik is om

kinders en ouers bewus te maak van verskillende waardes wat in hulle
lewens belangrik is. In die program word gefokus op 6 waardes, naamlik:
regverdigheid, betroubaarheid, verantwoordelikheid, respek, liefde en
burgerskap. Natuurlik kan ander waardes ook gebruik word soos dit nodig
word. Elkeen van die waardes het ‘n Christelike grondslag en verskillende
kleure word gebruik om die kinders te help om dit te onthou. 
Die waardes kan aangepas word in verskillende omstandighede en met
verskillende aanbiedinge en voorbeelde soos dit by die kinders pas. Die
program het oorspronklik ontstaan vir kinders, maar dit is later ook
uitgebrei na volwassenes waarvan die vrugte duidelik gesien word.
Dit is al onder andere aangebied by skole in Philippolis en Trompsburg, by
‘n sopkombuis in Trompsburg, asook by ‘n bemagtigingsgroep vir vroue
wat handewerk doen in Trompsburg.

Ons droom van ‘n gemeenskap waarin waardes weer kern word in elke
skool, huishouding en dorp.

 

PLEEGOUERS GEE OM

Ons het verskeie klagtes ontvang van ‘n vierjarige seuntjie wie se
stiefmoeder hom mishandel. Na ‘n paar besoeke waar ek voor geslote
hekke staan en niemand binne reageer nie, steek ek ‘n briefie in die hek
en vra / sê ek kom die volgende middag terug – wat ek doen.

 

en Theo Venter beide verbonde aan
die NWU asook Syd Eckley direkteur
van Gryskrag Sanlam sal ook na
aanleiding van hulle jaarlikse
“Benchmark-peiling” ‘n oorsig gee
oor die profiel van aftrede in Suid
Afrika.

Die koste is R250 per persoon .
Kontak Persone Darien Oosthuizen
051-444364 Anneke Bezuidenhout
083-254 3701.

   

  

   
 

 

 VVA BOTHAVILLE GEE OM
VIR ANDER PROFESSIES.  

 

Om by VVA se tema vir
Omgeemaand aan te sluit, het
Bothaville uitgereik en dankie gesê
aan die professionele persone in
ons dorp. Leerlinge van die
Hoërskool Bothaville is betrek en
het gehelp om geskenkies toe te
draai. Dié geskenkie, saam met 'n
omgee-briefie van VVA af, is dan
ook deur kinders afgelewer by die
verskillende punte. Nie net het VVA
Bothaville ons waardering aan
ander professies getoon nie, maar
het ons ook daarin geslaag om 'n
paar kinders as vrywilligers, deel te
maak van VVA se vrywilligersdiens.

 

   

 

 
Te dikwels onderskat ons die krag van

aanraking, 'n glimlag, 'n 
vriendelike woord, 'n luisterende oor, 'n

eerlike kompliment of die kleinste daad van
omgee, almal wat die potensiaal het om 'n

lewe om te draai ~ Leo F Buscaglia

 

 

VVA BETHLEHEM GEE
ERKENNING AAN

DEPARTMENT
MAATSKAPLIKE

ONTWIKKELING IN
BETHLEHEM

 

 

http://yourlink/


Ek word stywerig ontvang en die betrokke seuntjie is aangetrek asof hy
kerk toe gaan. Ek vermoed daar is “window dressing” gedoen. Klein Mike
(skuilnaam) lyk baie ongemaklik, maar hy is nie skaam nie. Hy antwoord
al die vrae uit sy eie, maar kyk nie op nie. Hy sê dit op soos ‘n resitasie.

Die klagtes word bespreek voor Mike. Hy lyk benoud, maar sê eers niks.
Toe die stiefma ontken dat dit gebeur het, stem hy egter saam met haar.
Die huis is luuks gemeubileerd en skoon. Mike se kamer is goed ingerig,
maar daar is min speelgoed.

Twee weke na my besoek skakel die biologiese vader my egter en vra dat
ek “Mike moet wegneem”, want sy “vrou” wil hom nie meer in haar huis
hê nie. Hy het sy werk verloor en kan nie meer vir hom sorg nie. Ek
bespreek ander alternatiewe, maar hy is baie gedetermineerd. Ek moet vir
klein Mike dadelik wegneem.

Gelukkig het ek goedgekeurde veiligheidsouers wat ‘n passie vir kinders
het vir wie ek kon skakel. Hulle ry onmiddellik dorp toe van die plaas af
om hom te kom haal en word hy tydelik in hulle sorg geplaas. 

Klein Mike het intussen uitstekend aangepas op die plaas en die
pleegouers. Hy geniet dit vreeslik by die pleegouers (en hulle ouers wat
ook op die plaas woon). Hy help elke dag met al die diere wat versorg
moet word. Hy ry elke middag saam op die vierwielmotorfiets om die
skape te gaan aankeer.

Die pleegouers sê egter dat dit nie hulle is wat klein Mike se lewe
verander het nie, maar hy wat hulle lewe verryk het. Hulle geniet hom
elke dag omdat hy so spesiaal is.

  

 

 

Ten spyte van moeilike
omstandighede en dikwels moeilike
verhoudinge wil ons in besonder
hierdie maand dankie sê aan die
Departement Maatskaplike
Ontwikkeling Bethlehem. Spesifiek
wil ons uitsonder vir Andre Swart,
administratiewe beampte. Met 22
jaar diens agter haar naam is Andre
‘n persoon op wie se knoppie jy
altyd kan druk. Haar vriendelikheid
en behulpsaamheid is ‘n inspirasie
vir ander. Jy kan maar net vra en
sy help waar sy kan en sal altyd
terugvoer gee, wanneer sy self nie
weet nie. Ons sê dus in besonder
vandag dankie aan jou Andre - vir
al jou harde werk al hierdie jare en
vir jou bereidwilligheid en
hulpvaardigheid om altyd te help
waar jy kan. Dit word opreg
waardeer.
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