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PLEEGOUERS WORD OPGELEI VIR DIE UITDAGINGS OP HUL PAD

In Suid-Afrika word daar baie kinders wees gelaat en is daar 'n dringende behoefte aan
liefdevolle, omgee gesinne. Maatskaplike werkers word daagliks met hierdie werklikheid
gekonfronteer. Dit is baie beter om 'n weeskind in sy gemeenskap van oorsprong te
probeer hou, as wat die kind in 'n onbekende omgewing geplaas word. Wanneer familie
bereid is om vir die weeskind van 'n oorlede geliefde te sorg, het dit gewoonlik 'n impak
op beide partye. Pleegsorg gaan beslis nie net oor die pleegsorgtoelae nie. Dit is 'n
roeping. Daar is baie verpligtinge en verwagtinge wat deel vorm van pleegsorg.
Aansoekers het inligting nodig om hul taak suksesvol te vervul.

Om voornemende pleegouers te help, het VVA 'n opleidingsprogram en sommige
essensiële onderwerpe wat gedek word is die rouproses, dwelmmisbruik, ouerlike
vaardighede, soos goeie kommunikasie, dissipline, verhoudings, ens. Voornemende
pleegouers word ook bewus gemaak van alle statutêre vereistes volgens die Kinderwet.
As 'n pleegouer ingelig is oor pleegsorg, is die moontlikheid van die beëindiging van
pleegsorg heelwat minder.

 

 

 

PARYS NASKOOLSENTRUM BIED GROOT UITKOMS

VVA Parys se Tumahole naskoolsentrum, wat aanvanklik begin het as ’n heenkome vir
weeskinders, het nou gegroei tot ‘n prag inisiatief met ‘n naskoolsentrum waar 28 kinders
van Maandae tot Donderdae met hul skoolwerk gehelp word. Met die hulp van ‘n
gekwalifiseerde onderwyser en ‘n onderwys student, word die graad 3 tot 7 kinders ingedeel
in twee groepe van 15 per klas waar hulle dan in die middae gehelp word met hul skoolwerk.
Danksy die resultate wat behaal word, verwys die skole selfs nou kinders wat sukkel met
huiswerk en leerwerk na die naskoolsentrum.

 

 WÊRELD SPEELDAG  

 

Wêreld Speeldag vind jaarliks
plaas om kinders te herinner dat
speel belangrik is - nie net vir
fisiese ontwikkeling nie, maar
ook as 'n sosiale en
ontspanningsaktiwiteit. In die
Vrystaat sal Wêreld Speeldag vir
die eerste keer gevier word op
30 Mei 2015 by St Michael's
skool in Bloemfontein.
Kinders moet die geleentheid kry
om te speel, maar ongelukkig
het dit 'n luukse geword in 'n
mededingende samelewing waar
daar bykans geen tyd vir speel
is nie, en waarin ouers geen
energie het om hul kinders te
leer om nie-elektroniese
speletjies te speel of selfs die
outydse speletjies te speel nie.
So het dit nodig geword om
bewustheid onder ouers en
onderwysers te bring van die
belangrikheid van speel in die
sosiale, fisiese, kulturele en
kognitiewe ontwikkeling van die
kind.
Enigeen wat belangstel in die
vroeë kinderjare ontwikkeling
word uitgenooi om deel te neem
aan die Wêreld Speeldag wat
georganiseer word deur VVA en
St Michael's School op Saterdag
30 Mei van 10:00 tot 15:00. Die
program sluit in mini-hokkie,
mini-krieket en 5-'n-kant sokker
wedstryde vir 5-9 jariges sowel
as 'n verskeidenheid van
tradisionele speletjie
demonstrasies en informele
speel geleenthede onder toesig.
Hoewel pret 'n belangrike deel
van die dag is, is dit ook 'n
geleentheid vir ouers en
grootouers om hul verhoudings
met kinders in 'n prettige
manier te hernu. Familie
saamwees is van kardinale
belang en speel is 'n uitstekende
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Boonop kry elke kind eers ‘n voedsame maaltyd voordat daar weggeval word met die middag
se werk - vir sommige is dit die enigste behoorlike maaltyd vir die dag. Die koste om hierdie
sentrum aan die gang te hou en die maalye te voorsien, word gedra deur privaat
ondersteuning uit die sakegemeenskap. Dit is ‘n inisiatief waarop daar met reg trots kan
wees.

 

HUIS GOEDVERSORG BOSHOF NEEM 'N KLEUTERSKOOL AAN

By Huis Goedversorg word Oupas en Oumas aangeneem en bederf deur die gemeenskap. Die
Oupas en Oumas het besluit om ook terug te gee, daarom het hulle besluit om ‘n kleuterskool
in die gemeenskap aan te neem. Die kinders word bederf met broodjies, poeding, ens. Daar
word ook elke maand gesorg vir mieliemeel sodat elke kleintjie sy eie bordjie pap in die
oggend kan kry. Die inwoners van Huis Goedversorg glo dat jy nie met ‘n toe hand kan
ontvang nie, daarom maak hulle hul hande wa-wyd oop en ontvang ongelooflik baie seën.

VVA FICKSBURG VAT HANDE MET DEPT. GESONDHEID EN IMPERANI
TEHUIS VIR BEJAARDES

Daar word daagliks baie klem geplaas binne VVA op die welstand
van ons pleegkinders. Dit blyk dikwels dat die bydrae wat die
pleegouer lewer en belangrikheid van hul welstand onderskat word.
VVA Ficksburg het egter hande gevat met Dept. Gesondheid en
Imperani Tehuis vir Bejaardes om na die fisiese welstand van ons
pleegouers om te sien. Daar word kwartaalliks byeenkomste gereël
waartydens die pleegouers die basiese mediese bystand ten opsigte
van bloeddruk en suikertoets ontvang. Gekwalifiseerde
verpleegpersoneel van die Dept. Gesondheid en Imperani Tehuis vir
Bejaardes lewer professionele gesondheidsdienste aan die
pleegouers. Tydens hierdie geleentheid word daar ook na die
geestelike en emosionele welstand van pleegouers omgesien. Hulle
ontvang leiding ten opsigte van ouerskap, die belangrikheid van
godsdiens asook finansiële leiding. Hierdie is ‘n gesellige geleentheid
wat ‘n hoogtepunt op die kalender van ons pleegouers is.

KUNS VAARDIGHEIDSPROJEK VIR VROUE-BEMAGTIGING

VVA Edenburg het sowat twee jaar gelede met ‘n werkklas begin. Die gedagte was dat
dames wat alleen en eensaam is, en amper nooit sosiaal verkeer nie, ‘n geleentheid
gegun word om een oggend in ‘n maand saam te kuier en ook verskillende naaldwerk en
kunsprojekte aan te pak. Aanvanklik is begin om dames te leer brei en hekel, en
naaldwerk te doen, maar al hoe meer handvaardigheid het deel van die klasse geword,
en die dames kan al spog met verskillende kunsvorms wat hulle bemeester het.

 

 

 

 

hulpmiddel.
Die hoogtepunt van die dag is 'n
poging om 'n wêreld rekord vir
die meeste deelnemers in 'n
tradisionele speletjie op te stel.
Bekende karakters en sporthelde
sal ook teenwoordig wees en
stalletjies sal beskikbaar wees vir
die verkoop van speelgoed en
voedsel. Musiek, 'n talent
verhoog en nog vele meer
aktiwiteite sal verseker dat daar
groot opgewondenheid sal heers.

Kinders kan wys dat hulle
omgee deur 'n speelding te
skenk vir minder bevoorregte
kinders, wat dalk nie ouers of
grootouers het nie.
Kom deel gerus die dag met ons.
Kontak me Darien Oosthuizen by
VVA by 083 2543764 vir meer
inligting.

   

"Allow a child to play today. Watch
a child play today. Play with a child
today"

 

 

 
SONSKYN
DIENSSENTRUM
BETHLEHEM

 

 

Wat ‘n voorreg om vir VVA te
werk, veral by die Bejaardesorg
afdeling. My ouma het altyd gesê
“Oudword is nie vir sussies nie”,
nou verstaan ek dit elke dag al
beter.
Hier by Sonskyn Dienssentrum
kook dit behoorlik! Die Hoeksteen
gemeente het besluit om by ons
elkeen ‘n oupa of ouma “aan te
neem”. Hiermee moet hulle
gereelde besoeke by ons mense
aflê, toiletbenodighede en
kruideniersware by hul afgee.
Ons mensies geniet hierdie
kuiertjies baie, veral hulle wat
nie kinders of kleinkinders het
wat kan kom kuier nie. Dit
beteken ontsettend baie vir hulle.

Dit is belangrik dat daar na ons
bejaardes omgesien word, nie
net deur die VVA personeel en
vrywilligers nie, maar ook deur
buitestaanders. Almal moet
bewus wees van Bejaardesorg.
Bejaardes moet met respek
behandel word en voor omgegee
word. Hulle het ‘n reg om in die
samelewing te wees – daar word
maklik van hul vergeet, en word
eenkant toe geskuif. 
Baie bejaardes het finansiële
probleme, en as mens

 

  

 



Daar is byvoorbeeld verskeie mosaiek artikels gemaak – elke lid spog met ‘n pragtige
deurstop van ‘n baksteen met mosaiek bo-op, spoggerige sakke met sjiffon rose is
gemaak, welkom borde vir elkeen se voordeur is geverf, ou blikke, skoene en grawe, is
met tokreen versier, laslapwerk is opgedollie met die mooiste borduurwerk (crazy
patchwork) en in elke dame se huis pronk die mooiste kussings. Tans is die dames besig
met lapverf, ‘n kunsvorm wat ‘n klompie jare gelede baie gewild was, en waaraan hulle
nou weer aandag gee. Hierdie kuier-oggende beteken soveel vir die dames in die
gemeenskap - dis ‘n kuiertydjie wat almal van hul sorge vergeet en net die vreugde van
die oggend geniet.

daadwerklik poog om ‘n projek
soos “Adopt a Granny” te begin
kan dit die las verlig.
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