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VVA ONTHOU HUL ERFENIS

VVA se voetspore loop ver in die verlede tot 1908 toe die organisasie
bekend was as die Oranje Vrouevereniging (OVV).  Op 25 Maart 1908 is
die OVV op die plaas Onze Rust deur President M.T. Steyn gestig. Die
medestigter , presidentsvrou, Mevrou R. I . Steyn was die eerste
voorsitter van die Hoofbestuur.

In ‘n vinnig veranderende wêreld is dit die geskiedenis wat bydra tot die
vaslegging van die organisasie se waardes. Ons eer die nagedagtenis van
vrywilligers wat oor bykans 11 dekades met die grootste visie, geloof en
passie die waagmoed aan die dag gelê het om dienste deur die jare so
aan te pas dat dit altyd die behoefte van die dag aangespreek het.  Die
uniekheid van die organisasie lê juis daarin dat dienste oor so ‘n wye veld
strek en aan persone van alle ouderdomme gelewer word. 

Op vele van hierdie terreine was die OVV dan ook die voorlopers soos
byvoorbeeld die volgende:

Maatskaplikewerk dienste
Die eerste maatskaplike werker wat in Suid Afrika opgelei is, is in
September 1932 deur die OVV tak Bloemfontein aangestel.  Sy was
mevrou Margaretha Horn, gebore Theron.

Bejaardesorg dienste
In 1923 open die OVV die eerste tehuis vir bejaardes in die Vrystaat,
Rusoord te Brandfort. Die gebou is vir £840 aangekoop.

In 1965 is die eerste tehuis vir verswakte bejaardes in die Vrystaat deur
die OVV opgerig. Mevrou President Steyn tehuis het vanjaar hul  50ste
bestaansjaar herdenk.

 

 

 TINKTINKIELAND PRE-
PRIMêRE SKOOL  

 

Die skool het sy ontstaan gehad
nadat die SA Weermag, in 1972 die
Bloemfontein-tak van die Oranje
Vroue Vereniging genader het om ‘n
wieg-, bewaar- en kleuterskool vir
die Weermag daar te stel.  Die
onderhandelinge het plaasgevind
tussen Brigadier Campbell en
Mevrou Tertia Flemming, voorsitter
van die Bloemfontein-tak.  Die
gebou te Dirk van Deventerstraat
12, Tempe, is vir die OVV
aangebied.  Dit was een van die
sink-en houthuisies wat die
Weermag tydens die Anglo-
Boereoorlog opgerig het.  Die
nodige veranderinge is aangebring
en die skool is op 24 Julie 1973
betrek.

Die naam Tinktinkieland het
ontstaan na aanleiding van Ds.
Flemming se opmerking dat die
kleuters hier kan baljaar soos
“tinktinkies in ‘n bos.” 

Tinktinkieland Preprimêre Skool is
tot 1993 bestuur deur die OVV. 
Daarna is die bestuur oorgeneem
deur ‘n beheerliggaam wat deur die
ouers verkies is, met twee
verteenwoordigers van Vrystaat
Versorging in Aksie.

Dit is met groot dankbaarheid aan
ons Hemelse Vader dat
Tinktinkieland na 42 jaar steeds sy
kleuters kan ondersteun in hul
voorbereiding met hul verdere
skoolloopbaan.
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Dagbreekwoonstelle is op Smithfield is in 1977 opgerig, wat die eerste
behuisingsfasiliteit in die Vrystaat was.

 

Kleutersorg
Rooikappie Kleuterskool is in 1949 geopen en was die eerste openbare
kleuterskool in die Vrystaat. Die OVV was ook nou betrokke by die
restourasie en bewaring van historiese geboue.  ‘n Ou gebou uit die
Tweede Vryheidsoorlog is omskep in Tinktinkieland Kleuterskool by Tempe
Weermagbasis in Bloemfontein.

Sedert die beginjare was die OVV betrokke by werkskeppingsprojekte om
vir minderbevoorregte persone te help om groter selfstandigheid te bereik.
Die spin en weefskool wat in Trompsburg opgerig is in die ou CNO
skoolgeboutjie, was ‘n voorbeeld hiervan. Hierdie historiese gebou is in
1988 omskep in die Stoute Kabouter Kleuterskool.

 

  

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
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.

 

   

 

 
 

 
Tinktinkieland in 2015

Winterfees fotos!
 

 



Die bewaring en beskerming van hierdie sierade en erkenning van die
prestasies van die verlede is belangrik.  Hierop bou ons  en kyk die
toekoms vol vertoue in - met die oog op Hom gevestig. 

Vernuwing en aanpassing is nodig om die volhoubaarheid van die
organisasie te verseker en waarvan die naamsverandering na Vrystaat
Versorging in Aksie  in 2006 waarskynlik die mees ingrypendste was. 
Kyk ons na die impak van VVA se dienste in die Vrystaat, is dit duidelik
dat die organisasie se visie -  naamlik  die versorging, ontwikkeling en
bemagtiging van mense in nood  - steeds relevant is.

UIT DIE JAARVERSLAG: 1 April 2014 – 31 Maart 2015

Vir meer as ‘n dekade word die organisasie gedryf om deur ‘n passie ‘n
regte verskil te maak in mense se lewens. Deur die loop van die jaar is
meer as 150 000 lewens aangeraak op verskillende maniere deur ons
dienste. Die sukses van hierdie dienste word bevestig deur die goeie
stories wat ons van begunstigdes ontvang.

As ‘n toegewyde Kinderbeskermingsorganisasie, plaas ons baie waarde op
die beskerming van kinders en die volhoubaarheid van gesinslewe. Swak
ekonomiese omstandighede en morele verval is faktore wat bydra tot die
behoefte om kinders te beskerm. 102 Gevalle van kindermishandeling is
aangemeld.  In die vorige boekjaar moes ons die versorgingsposisie van
506 kinders stabiliseer deur statutêre intervensie en alternatiewe plasings.
In totaal was daar 5254 kinders in pleegsorg geplaas onder supervisie van
VVA se maatskaplike werkers. 
As mens kyk na die hoë armoede en werkloosheid syfer vir die Vrystaat
Provinsie, moet ons genoeg ondersteuning bied aan gemeenskappe om
sopkombuise, klere banke en afsetpunte vir die voorsiening van kos
pakkies te vestig. Deur die dienste kon mens verbetering in die gedrag
van skoolgaande kinders sien. Meer as 18 000 individue het voordeel
getrek uit hierdie dienste.

Gemeenskapsontwikkeling speel ‘n belangrike rol in die voorkoming van
die probleme. Dit gaan oor bemagtiging en vaardigheidsontwikkeling en
Vrystaat Versorging in Aksie speel ‘n kritiese en belangrike rol in die
bemagtiging van weerlose mense op grondvlak. Ons is besig met ‘n
verskeidenheid ekonomiese bemagtingsprogramme – asook
werkskeppingsprojekte. 

Deur verskillende dienste bevorder en vestig ons die status, belang,
veiligheid en sekuriteit van bejaardes. ‘n Persoonsgesentreerde
benadering word gevolg soos beskryf deur die Eden beginsels. Een van die
doelwitte is om ouer mense in ‘n gemeenskap te bemagtig deur die
promovering van hul regte. Ons lewer uitreikdienste aan 1760 bejaarde
persone en 646 persone het akkommodasie ontvang in ons residensiële
fasiliteite. Wanneer mens terugkom na die vraag - watter impak het VVA
gemaak – is dit duidelik dat dienste in die missie vasgevat is. Dit word
beraam dat elke diens wat gelewer word aan ‘n individu, ‘n positiewe
impak gehad het op die lewens van ten minste drie ander mense. Tyd wat
gespandeer word om ander te help, is nooit verniet nie.

 

 

DATUM: 6 OKTOBER 2015
TEMA: Die 'n KykdiLangter
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MEV PRESIDENT STEYN TEHUIS VIR BEJAARDES
 

 Op 8 September 1965 is ‘n dag waarop ‘n lang gekoesterde ideal van die
destydse OVV in vervulling gegaan het. Die Mevrou  President Steyn
Tehuis vir verswakte bejaardes op Odendaalsrus word amptelik geopen.

Die hele kompleks het R120 000 gekos waarvan die OVV meer as die
helfte moes bydra. Dit het baie werk gevra, eindelose koppies tee,
miljoene koeksusters, duisende pannekoeke, baksels beskuit, basaartafels
en straattafels onthale en straat kollektes. Hoeveel seer voete en moeë
koppe na al die werk. Sent-, tiekie- en vyfsentgewys het tot duisende
rande aangegroei.

WOW! 50 Jaar later, na baie vooruitgang en veranderinge stap ons die
toekoms saam met Vrystaat Versorging in Aksie. Oorspronklik was die
gebou opgerig vir die wat in ‘beseringstyd’ leef - nou is daar nuwe ideale. 
‘n Tuiste, ‘n warm huis, vriendelike mense en ‘n nuwe Eden.
Dit is ‘n voorreg om deel te wees van die begin van die tweede 50 jaar. 
Ons werk lekker en die tyd saam spandeer met die ouer inwoners is
kosbaar. Glo my, daar is moeilike tye maar dit word gou vergeet deur
liefde, vriendelikheid, humor en baie geduld.

Alle eer aan ons Hemelse Vader wat ons die krag en genade voorsien om
die baie belangrike taak te verrig!

 

Persone.
Teken solank die dat
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