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ENKELE GEDAGTES RAKENDE VRYWILLIGERS

WIE DOEN VRYWILLIGER WERK? "Mans, vroue, en kinders ... belê hul tyd en talente
..." Dit is wonderlik om te weet dat daar mense is wat nie net professionele kwaliteite,
vaardighede en kennis het nie, maar wat ook oor 'n humanitêre siel beskik wat hulle dryf
om om te gee vir diegene in nood.

WAT DOEN VRYWILLIGERS? "Jou geleenthede is so onbeperk soos jou verbeelding".
VVA lewer dienste en programme aan almal en in alle lewenssiklusse regoor die Vrystaat
Provinsie.

HOE BEGIN ONS? "Die sleutel is betrokkenheid ..."

WAT KAN ONS VERWAG? "Kundige personeel se leiding en ondersteuning is
voortdurend beskikbaar om 'n vervullende en moeite-werd ervaring vir jou te verseker.”

DIE UITDAGING? "Om nie gebind te wees deur wat ons gedoen het of ons kennis nie".

WAAROM DOEN ONS VRYWILLIGER WERK?

1. Ons het 'n begeerte om te dien
2. Om 'n verskil te maak
3. Ons bied ons vaardighede en talente en soms ook ons geld, wanneer ons

byvoorbeeld  'n ouma of kind aanneem en na hul daaglikse behoeftes omsien
4. Ons verbeter die lewens van mense in nood
5. Ons verbeter ons eie lewens
6. Om te lewe, om lief te hê, om te leer en 'n nalatenskap te los
7. Ons doen vrywilliger werk want dit is pret
8. VVA gee vir mens die struktuur om kwessies soos armoede, onderwys en swak

gesondheid in 'n positiewe manier te konfronteer
9. Diegene wat sonskyn bring in die lewens van ander kan dit nie van hulself weerhou

nie
10. Om dankbaarheid te voel en nie uitdrukking daaraan te gee nie, is soos om 'n

geskenk toe te draai en dit nooit vir iemand te gee nie

Dit maak nie saak hoe groot of klein jou bydrae tot die kollektiewe optrede is nie, onthou
net "Elke aksie tel:" 'n Klein druppel maak 'n groot verskil. Vir meer inligting kontak:
Vrystaat-Versorging in Aksie Provinsiale Kantoor 051 4446143 of besoek ons webblad by
www.freestatecare.co.za

 

 

 

HOE RY GOUE-JARE SIT-SIT SO!

 

 

NEEM DEEL AAN WÊRELD
SPEELDAG EN DRA BY OM
‘N GUINNESS-
WÊRELDREKORD TE
KLOP!

 

 

‘n Wêreldrekord?

Wêreld Speeldag vind jaarliks
plaas om kinders daaraan te
herinner hoe belangrik dit is om
te speel, nie alleen vir fisiese
ontwikkeling nie, maar ook as
sosiale en ontspannings aktiwiteit.
Die tegnologie het tradisionele
speel oorgeneem en kinders
speel nie meer nie! Om hierdie
punt te maak gaan al die
deelnemers op Saterdag 30 Mei
2015 op die sportterrein van St
Michael’s Skool, Bloemfontein
poog om die Guinness
Wêreldrekord vir die meeste
kinders wat op een slag Vroteier
speel te probeer klop! Die
opwindende bewusmaking word
in die Vrystaat deur Vrystaat-
Versorging in Aksie en St
Michael’s skool gereël.

Hoe kan jou skool bydra?

1. Hoërskole: Omgee-Klubs kan
help met die organisasie en
toesig van tradisionele speletjies
en informele speel-geleenthede.

2. Laerskole: Kry julle
spannetjies reg vir mini hokkie,
mini krieket en vyf aan 'n kant
sokker vir 5 tot 9 jariges asook
om onder toesig, lekker
tradisionele speletjies soos
Vroteier en Hasie te speel. En
dan natuurlik Bloemfontein op die
wêreldkaart te plaas as die plek
waar kinders die lekkerste speel!

En nog meer...

• Bekende kinderkarakters en
sporthelde sal sorg vir groot
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Vrywilligers van VVA Ficksburg neem die welstand van bejaardes binne die gemeenskap baie
ernstig op. ‘n Bejaarde klub, Goue-Jare, is gestig om weekliks aan bejaardes ‘n
bymekaarkomgeleentheid te bied waartydens die bejaardes bederf word met aktiwiteite en
heerlike eetgoed. Die doel van Goue-Jare klub is om te voorkom dat bejaardes geïsoleerd
raak binne die gemeenskap.

Dit dra daartoe by dat bejaardes langer aktief in
die gemeenskap kan funksioneer. Individue,
besighede en ander diensverskaffers is gretig
om die bejaardes te bederf.

Sandstone Estate het die bejaardes
teruggeneem in tyd met ‘n rit op ‘n stoomtrein
deur pragtige kosmos velde. Die bejaardes het
daarna die geleentheid gehad om verversings te
geniet onder groen bome op die plaas.

 

‘N SONSKYN STORIE

Klein Alice* is ‘n 18 maande oue Albino- en gesiggestremde
dogtertjie. Te midde van haar swak sig, is sy altyd bereid om
“blindelings” drukkies uit te deel.

VVA Vrede bemagtig ‘n gratis konsultasie by Dr. Bruce Stapels.
Hierna volg anonieme donateurs om klein Alice* van ‘n “funky”
rooi brilletjie te voorsien.

Omstanders was in trane toe klein Alice* vir die eerste keer
haar mamma kon sien. Alice* was onmiddellik doodstil en wou
net vat aan mamma en maatjies. Selfs ‘n boom was ‘n nuwe
ontdekking.

Professionele persone en vrywilligers het hande gevat om die
klein mensie 'n nuwe wêreld te laat oopgaan.

ONTHOU SPEELTYD IN TOEKA SE DAE

Dis tog te lekker om oor die ou dae te gesels. Dis presies wat `n groepie inwoners nou die
dag by Huis Maranata, Tehuis vir Bejaardes in Bothaville gedoen het.  Die onderwerp was
speelgoed, ter voorbereiding vir Internasionale Speeldag.

Oom Christiaan kan nie onthou dat hy ooit as kind die voorreg gehad het om te speel  nie. 
Sy pa is oorlede tydens die depressie in 1933 toe oom Christiaan maar tien jaar oud was, en
hy moes inspring en help boer om die pot aan die kook te hou. Daar was nie tyd vir speel
nie.

Tannie Lenie vertel dat sy haar eie lappop gemaak het en dit opgestop het met skaapwol wat
sy van die doringdrade en katbosse op die plaas afgehaal het. Die wol is sorgvuldig gewas en
die pop dan daarmee opgestop.

Meeste dames het as kinders slegs een pop gehad – of `n lappop of `n selluloïed pop.
Teestelle en potstelle was ook baie gewild. Hulle was baie ryk aan verbeelding en tot
stukkies gekleurde glas wat hul op die ashoop opgetel is, is mee gespeel. Vroteier was ook
`n gunsteling speletjie met `n groep kinders.

Die seuns van daardie jare het baie van  hulle eie speelgoed gemaak - karretjies of waentjies
van visblikke en wiele wat van skoenpolitoerblikke gemaak is.  Daar is darem ook met tolle
en albasters gespeel.

Legkaarte, kaarte en bordspeletjies is ook in
die aande en reëndae gespeel.

Deesdae hou Tannie Annie haar  besig met
speletjies wat die brein oefen, op aandrang
van haar kleinkinders. Inwoners brei, hekel,
doen blokkiesraaisels, lees of speel  kaart. 
Die inwoners kan nie onthou dat hulle ooit

 

 

opwinding.
• Daar sal stalletjies wees waar
speelgoed bemark en verkoop
word. 
• Verskeie kosstalletjies terwyl
musiek en 'n talentverhoog sal
bydra tot ŉ feestelike atmosfeer.
• Kinders kan ook hulle omgee
wys deur 'n ou speeldingetjie
saam te bring vir hulle maatjies
wat nie die voorreg het van
speelgoed of ouers nie. 
Kom deel gerus die dag met ons.
Kontak me Darien Oosthuizen by
VVA by 083 2543764 vir meer
inligting.

   

Die algemeenste, en miskien die
mees betekenisvolle definisie van 'n
vrywilliger: Doen meer as wat jy
moet doen omdat jy dit wil doen. ~
Ivan Scheier

 

 

 
ERKENNING AAN
VRYWILLIGERS VIR
BESONDERE BYDRAES!
(VVA Harrismith)

 

 

Vroegoggend op 27 Januarie 2015
word ons hulp ingeroep deur die
plaaslike hospitaal. ‘n Ses-jarige
klein dogtertjie wat HIV positief
is, is moontlik mishandel en
benodig ons hulp. Ons tref ‘n
huilende dogtertjie aan met
duidelike tekens van
ondervoeding. Sy het geen tone
nie, en haar regterhand is ook
geamputeer. Sy het twee lelike
groot rou wonde op haar knie en
arm wat soos brandmerke lyk.
Verder het sy slaanmerke op
albei bo-bene. Haar mond en
lippe is geswel. Sy kan nie praat
nie, maar huil saggies as die
verpleegster aan haar raak.

Volgens navrae by 'n familielid
blyk dat dit die ouma is wat haar
so geslaan het. Later die dag
kruis haar pad met twee van ons
vrywilligers. Hulle deel my
besorgdheid en bekommernis oor
die dogtertjie. Een van hulle gaan
koop vir ons pasiëntjie ‘n sagte
hondjie, ‘n pop en ‘n mooi
kleurvolle nagrokkie (uit haar eie
sak). Die ander vrywilliger en
haar dogter doen 'n spesiale
gebed. Dankie aan vrywilligers vir
ondersteuning in baie moeilike
sake.

 

 

 

 

 

 



as klein kinders teddiebere gehad het nie,
alhoewel teddiebere teen die einde van 
1902 in Amerika op die mark gekom het, het
dit dalk langer gevat voor Suid-Afrika te
hore gekom het van teddiebere.  Heelwat
van die inwoners het darem nou teddiebere
in hul kamers.

MOOIHAWE KRY 'N WONDERLIKE SPAN MEDIESE STUDENT-
VRYWILLIGERS

Mooihawe ouetehuis het die voorreg
gehad om ‘n wonderlike span mediese
studente te kon hê vir 6 maande. Hulle
was baie nou betrokke by al die
inwoners sowel as ons personeel. Die
Mediese studente het ‘n projek aangepak
met groot sukses om ‘n plek buite in die
voortuin te ontwikkel waar inwoners en
personeel kan ontspan vir tee tye en
etenstye of om sommer net lekker buite
en naby die natuur te wees. Hulle het die
tuin opgeknap, die mooiste voëltjiehok
met omtrent 35 budgies in laat bou.
Daar is ook voerplekke buite rondom die
voëlhok. Rondom die hok en onder al die
groot bome het hulle vir ons sement
bankies met sement sitplekke gesit –
hierdie hele projek was ‘n reuse sukses.

  

 NAALDWERKPROJEK VAN
VVA PARYS VRYWILLIGER 

 

'n Groep van tussen 8 en 10
vroue kom elke Woensdag saam
by die kantore van die VVA Parys,
waar hulle naaldwerk vaardighede
geleer word deur 'n vrywilliger,
Marietjie Smit. Die klasse is
gratis, en word van 08:00 tot
12:00 op Woensdae aangebied.
Die klasse onderrig mans en
vroue met die nodige vaardighede
om hulle te help self
ondersteunend te wees en selfs 'n
inkomste te genereer. Nie net kan
'n paar van hulle nou hulle eie
klere maak nie, maar die klasse
het selfs 'n werk geleentheid
geskep vir 'n man wat sy eie
stoffering besigheid begin het.
Mense wat wil leer om naaldwerk,
borduurwerk, brei of hekel te
doen, is meer as welkom om aan
te kom sluit, nie net om te leer
nie, maar ook om idees te deel
en te kuier met mense wat dit
geniet om kreatief te wees. Vir
meer inligting kontak VVA Parys
by 056 811 2971.
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