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  IN DIE KOLLIG:
VVA 110e BESTAANSJAAR

 PROVINSIALE
NUUSBRIEF

  

VVA vier in 2018 hul 110e bestaansjaar. Dit bied aan die organisasie die geleentheid
om bestek opname te doen van waar die organisasie vandaan kom en waarheen ons
oppad is.

 

Waar het dit als begin?

1908
Die Oranje Vroue vereniging word gestig.
Die aanvanklike fokus van die
organisasie was om maatskaplike
noodhulp aan arm wit vroue en kinders te
verleen. Jong dogters is bemagtig en
broodnodige gesondheidsdienste is
gelewer. Verskeie take van die
oganisasie is oor die provinsie heen
gestig deur toegewyde vrywilligers.
 

 
 
Waarheen is ons oppad?

16 Maatskaplikewerk kantore is daartoe

http://zpr.co.za/VVA/2018/March/March%202018%20-%20E.html
file:///E|/Lynne%20My%20Documents/a.%20PROJECTS/2.%20PUBLIC%20RELATIONS,%20TRAINING%20and%20RETAINERS/1.%20Public%20relations,%20media%20liaison,%20case%20studies/Free%20State%20Care%20in%20Action/2018/Newsletter/March/March 2018 - E.pdf
http://www.zpr.co.za/


1923
Die behoeftes om versorging aan ouer
persone te bied is geidentifiseer en die
eerste Tehuis vir Bejaardes is in
Brandfort geopen. Dit ontstaan van
Rusoord Tehuis vir Bejaardes het gelei
tot die ontstaan van verskeie Klubs vir
Bejaardes, Dienssentrums en ander
formele Tehuise vir Bejaardes oral in die
provinsie.
 
1935
Die eerste voltydse maatskaplike werker
vir die organisasie word aangestel.
 
1941
Daar word begin om ook in kinders se
kognitiewe en maatskaplike behoeftes te
voorsien deur die stig van Rooikappie
Kleuterskool in Bloemfontein.
 
1992
Die organisasie se konstitusie word
hersien om aan te pas by die nuwe
politieke omgewing. Alle hindernisse ten
opsigte van die geslag, taal en ras van
vrywilligers en diensontvangers word
verwyder.
 
2006
Die naam van die organisasie verander
na Vrystaat-versorging in Aksie.
 
2018
110 jaar later is Vrystaat-versorging in
Aksie steeds instaat om te sorg vir
mense in nood, potensiaal te ontwikkel
asook om die kwesbares te bemagtig.
Bykans 100 dienspunte reg deur die
provinsie bedien mense met
toegewydheid, empatie, vertroue,
deursigtigheid en respek.
 

ingestel om die doelwitte van die
Nasionale Ontwikkelingsplan na te streef.
 
Voorkomingsprogramme word saamgestel
om gemeenskappe te bemagtig, asook
om gesinne selfonderhoudend en
suksesvol te maak.
 
Die fokus van hierdie dienste bly steeds
om maatskaplike verval in gemeenskappe
te voorkom.
 
Die beste belang van elke kind bly steeds
‘n prioriteit en die beskerming van alle
kinders word deur die Kinderwet
afgedwing.
 
Die belangrikheid van vroeë kinder-
ontwikkeling veral in afgeleë gebiede
word aangespreek deur 11
kleuterskole/dagsorgsentrums. 
 
Die fasiliteerdes van hierdie sentrums
worg bemagtig om goeie gehalte
kognitiewe stimulering aan kinders te
bied.  Kinders word geleer deur middel
van speel.
 
‘n Nuwe sorgmodel vir die versorging van
ouer persone is aangeneem wat verseker
dat alle ouer persone dienste ontvang
wat spesifiek is aan hul individuele
behoeftes en omstandighede.
 
Al 17 fasiliteite vir ouer persone lewer ‘n
persoonsgerigte diens en fokus daarop
om ouer persone onafhanklik vri so lank
as moontlik te hou. 
 
Die Eden Alternatiewe beginsels rig alle
dienste en aktiwiteite wat aangebied
word.

   

Ons vier 110 jaar!
 

 
Ons vier 110 jaar



 

Verskeie vieringe word beplan deur die
loop van die jaar.  Elke tak sal hul eie
geleentheid aanbied binne hul
onmiddelike gemeenskap. 
 

Rusoord, Brandfort vier 110 jaar
saam met hul inwoners
 

Rouxville vier 110 jaar met die
gemeenskap

Darien Oosthuizen, Direkteur VVA
 
‘n Spesiale motiverings geleentheid vir
vrywilligers word beplan. 
 
Die welbekende lewensafrigter Myan
Subrayan sal tydens Augustus 2018
hiervoor gebruik word.
Op 24 September 2018 word ‘n
geleentheid aangebied saam met Vaatjie
van Toks en Tjops-faam. 
 
Dit word gedoen op Erfenis dag. 
 
Hou gerus dop vir inligting oor hierdie
geleenthede.
 
 
 
 

VVA WORD 110! HOU DIE SPASIE
DOP VIR MEER INLIGTING

 

 

 Meer oor VVA

Visie: ‘n Kwaliteit volhoubare welsynsdiens.
Missie: Versorging, ontwikkeling en bemagtiging van
mense in nood.
Ons Waardes: Empatie, Integriteit, Konfidensialiteit,
Toewyding, Aanspreeklikheid

 

 

https://www.facebook.com/freestatecare
https://twitter.com/FSCareA


Leer meer oor ons

 
   

http://www.freestatecare.co.za/af/
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