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BEJAARDESORG KONFERENSIE: 6 OKTOBER 2015

Sowat 130 belangstellendes het
onlangs 'n konferensie wat deur
Vrystaat-Versorging in Aksie by
Sunwa net buite Parys aangebied
is, bygewoon. Die doel van die
konferensie was in die eerste
plek om die tendense en
uitdagings in die
versorgingsbedryf van ouer
persone te verken en om nuwe
opsies ten opsigte van die
volhoubaarheid van langtermyn
versorging te ondersoek.

Die teikengroep was besture en personeel van bejaardesorgdienste en
almal wat die belange van bejaardes op die hart dra.

Syd Eckley, 'n vorige Hoofdirekteur van die SA Raad vir Bejaardes,
stigterslid van die Gerontologiese Vereniging en lid van die Menseregte
Kommissie vir Ouer Persone het konferensiegangers ingelig oor die 32
uitdagings wat hulle by die Menseregte Kommissie geïdentifiseer het
rondom bejaardesorg. Hy het onder andere die volgende probleme
uitgewys, naamlik: die gebrekkige implementering van die Wet op Ouer
persone, die register vir mishandeling van ouer persone wat nog nie in
plek is nie, ongeregistreerde versorgingsfasiliteite vir bejaardes,
versorgers wat nie behoorlik opgelei is nie, onvoldoende finansiering van
bejaardesorgfasiliteite en onvoldoende voorsiening van medikasie en
doeke.

Lea Smith, ‘n gewese Adjunk Direkteur van die provinsiale kantoor van die
Departement Maatskaplike Ontwikkeling, het die aanbevelings van die
Taakspan van die Menseregte Kommissie bespreek. Sy het gesê dat die
aanbevelings van die Kommissie gerig is op al die departemente wat by
die ondersoek betrokke was. Van die aanbevelings is onder andere die
volgende: Gerontologie moet weer 'n deel word van verpleegkundiges en
versorgers se opleidingskursus, ten einde mishandeling van bejaardes te
voorkom. Enige fasiliteit wat behuising aan bejaardes voorsien, ongeag of
dit 'n gesubsidieerde fasiliteit is, sal in die toekoms moet registreer by die
Departement Maatskaplike Ontwikkeling.

Prof Jaco Hoffman, ‘n Gerontoloog, het gewys op die realiteit van die
bevolkingstendense en dat die huidige Westerse modelle van versorging
(veral residensiële versorging) nie volhoubaar gaan wees in die toekoms
nie. Die strategie vir die versorging van ouer persone moet gerig wees op
vorming van netwerke tussen departemente, munisipaliteite, nie-

 

 RUSHOF HENNENMAN - WAAR
'N WIL IS IS DAAR 'N WEG!  

Aan die begin van die jaar 2015 is daar
nuwe lewe in Rushof.
Inwoners het besluit hulle is “oud maar
nog nie koud” en so is die ‘Kierie-
Koshuis Melodrama’ gebore.
Die doel met die melodrama was 'n
fondsinsameling vir nuwe gordyne vir
Rushof Grootsaal. Die dag, datum en
plek is bepaal vir die Melodrama en toe
is hierdie treintjie aan die hardloop en
niks kon hom keer nie. 
Rushof beskik oor sy eie musikante M
en M! Tesame met ‘n groepie inwoners
het hulle begin oefen. Klerekaste is
uitgepak en omgedolwe opsoek na
konsertklere. 

Met die minimum kostes is die jolige
Melodrama toe gehou op Vrydag 22 Mei
in die kerksaal van NG Gemeente
Hennenman. Verversings is ook verkoop
vir ‘n ekstra inkomste. Dit was ‘n
wonderlike aand. 

Konsertgangers was baie verras met
Rushof inwoners se talente. ‘n
Vrywilliger het DVD-opnames gedoen
waarna ons DVD’s verkoop het. 
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regeringsorganisasies en kerke om die behoeftes van bejaardes binne die
gemeenskap op volhoubare wyse aan te spreek.

Theo Venter, van die Potchefstroomse Besigheidskool, het gepraat oor
leierskap en die bestuur van toekomstige versorging. Hy het daarop
gewys dat geen verandering volhoubaar is as mense nie hulle denkwyse
verander nie. Leiers word soms verblind deur eie insig en wil nie feite
raaksien nie. “Sometimes when things are falling apart they may actually
be falling into place”.

Me Naomi Maloba, Waarnemende Direkteur van die Direktoraat
Bejaardesorgdienste Departement Maatskaplike Ontwikkeling, het gekyk
na uitdagings wat die Departement het in die implementering van die Wet
op Ouer Persone, 2006. Sy het genoem dat die voorgestelde wysigings
van die Wet binnekort beskikbaar sal wees vir kommentaar voor dit
waarskynlik volgende jaar voor die Kabinet sal dien. Ottolien Evert, 'n
produksie spesialis by Sanlam het genoem dat volgens die 2015
aanduidings van Sanlam se navorsing, is die finansiële sekuriteit vir
bejaardes in die toekoms nie baie rooskleurig nie.

GESPREK OP PRONTUIT MET SYD ECKLEY

Tydens die program “Prontuit” wat op 14 Oktober 2015 op KykNet
gebeeldsend is, het Eckley hom baie sterk uitgespreek dat die tyd verby is
dat bejaardes agteroor kan sit om versorg te word. Hy het daarop gewys
dat bejaardheid 'n gewone lewensfase is en nie 'n siekte is nie. 
Volgens Eckley is die nasionale maatstaf vir volsorg tussen R12 000 tot
R13 000 per maand. Baie bejaardes kan dit nie bekostig nie. Dit gebeur
ook te veel dat bejaardes nie geld het vir kwaliteit diens nie omdat hulle
hulleself dus afskeep ter wille van 'n erflating vir die kinders. Indien hulle
op goedkoop sorg besluit, moet ,bejaardes weet dat die standaard van
dienste afgeskaal is. 'n Model wat hy glo meer volhoubaar kan wees is die
“Abbyfield model” waar bejaardes in 'n huis saambly. Hy is ook 'n groot
voorstander van dienssentra en groepe waar bejaardes mekaar
ondersteun. Instansies soos kerke ens. moet veral hierop fokus. Voorkeur
sal uiteindelik tuissorg moet wees. Tuissorg waar bejaardes op 'n
sorgsame wyse versorg word bly steeds die ideaal. 

 
VVA VIER INTERNASIONALE DAG VIR BEJAARDES
 

Volgens statistieke is daar sowat
7 miljard bejaardes in die wêreld.
Die lewensverwagting van die
nuwe geslag bejaardes is ouer as
voorheen. As deel van die viering
van die  Internasionale Dag vir
Bejaardes op 1 Oktober het
personeel van Najaarsrus en
Vrystaat Versorging in Aksie
(VVA) Parys sowat 150 bejaardes
van die dorp met 'n heerlike
ontbyt getrakteer. Andreas Botha
en Giel Lewis, twee kunstenaars
van Parys, het vrolike musiek
verskaf en pragtige liedere gesing. Wilnetta van Reenen, 'n skryfster vir 'n
bekende vroue tydskrif  en nuwe inwoner van Parys, het 'n kostelike skets
wat sy geskryf het, voorgelees.

 

 

 
 

Die bedrag was genoeg vir die gordyne.
Hierdie Melodrama was so suksesvol dat
van die items tydens die NG Gemeente
Hennenman se ete vir bejaardes
gedurende Oktober weer opgevoer gaan
word asook op 15 Desember 2015
tydens Geloftefees te Donkerhoek
feesterrein.

Hier eindig die verhaal nog nie. Van die
inwoners het besluit ons gaan materiaal
aankoop en hul sal self die gordyne
maak. 

Groot opgewondenheid het geheers. Die
tyd vanaf die aankope van die materiaal
tot die gordyne gemaak en opgehang is,
was presies sewe dae. Hiervoor het ek
weereens groot bewondering en respek
vir Rushof inwoners gekry wat so fluks
met hul eie masjiene gewerk en gehelp
het. 
So word daar alreeds beplan vir die jaar
2016.

Mag elkeen wat hierdie brief lees
weereens besef dat inwoners baie sinvol
en aktief besig bly in Aftree-oorde vir
bejaardes, en hierdeur ook ‘n
positiwiteit by persone sal wek wat
huiwerig is om hul intrek by ‘n Aftree-
oord in te neem.
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