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  IN DIE KOLLIG: OM TE GEE  PROVINSIALE NUUSBRIEF  

 
 

Uit die pen van die voorsitter

Liewe Vriende, Vrywilligers en Personeel van VVA
“O die goeie tyding,
 O die blye tyding
 Oral hoor ons:  dis Kersfeestyd” (Liedboek 344 vers 3)
 
Ja, al voel dit vir ons asof die jaar te vining vebygegaan het, is dit sowaar alweer Kersfees!
Mag dit vir jou ‘n besondere tyd wees van rustig raak.  ‘n Tyd om oor die goeie tyding na te
dink en opnuut die wonder van Jesus se geboorte te vier.
Laat ons ook met dankbaarheid dink aan die jaar wat veby is. ‘n Jaar waarin VVA ‘n oorvloed
genade ontvang het, genade wat ons instaat stel om voort te gaan om die wat in nood is se
las ligter te maak.   ‘n Dankbare hart bring hoop en wek energie om 2019 met ywer aan te
pak.
Hiermee wil ek graag vir elke persoon betrokke by VVA dankie se vir julle lojaliteit, toewyding
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en harde werk.  Elkeen se bydrae is onontbeerlik.
 

Vriendelike Kersfees groete
Henriette Wessels
Voorsitter

 
 

Die voorreg om te gee

Dit is die tyd van die jaar dat blink papier
en versierings onder Kersfeesbome lê en
ons as gesinne is opgewonde met
afwagting en 'n feestelike gees.
 
Maar vir sommige is Kersfees die tyd van
die jaar wat die lyding en wanhoop
 vererger. Die geboorte van die Koning
wat ons  simbool van hoop is, voel dan
so ver. Hoe kan ons terug gee van ons
baie seëninge, aan hulle wat dit nodig
het?
Hier is net 'n paar maniere waarop jy
tydens die vakansie kan help:
 
Skenk items

Neem kos, komberse, kussings,
handdoeke en klere direk na die
haweloses of na die skuilings wat hulle
bedien. Dit is 'n effektiewe manier om die
lyding van die haweloses te verlig.

  
 

Wys jou omgee
Dit is 'n eenvoudige, maar effektiewe
manier om die moraal van diegene wat
moedeloos is, op te lig. Loop jy verby die
bedelaar sonder om na hom te kyk?
Stop, kyk hulle in die oog en sê iets.
 
Selfs as dit net 'n goeie dag is, of 'Ek
hoop jy het 'n lekker dag,'  wat 'n bietjie
vriendelikheid toon.
 
Dit wys dat jy belangstelling en respek
toon. Nog beter, 'n volwaardige gesprek -
selfs al duur dit net 'n minuut of twee -
kan 'n hawelose persoon help om waardig
te voel. 
Bemagtig mense
Armoede en haweloosheid kom met ‘n
stigma, en ‘n sinvolle manier waarop jy
hierdie stigma kan breek is om ander
bewus te maak van die probleem. 
 
Baie mense is onder die indruk dat
mense haweloos is uit hul eie keuse, as
gevolg van alkohol misbruik of ‘n
geestessiekte.  Daar word selfs geglo dat
hierdie persone nie geskik is vir werk of
die moeite werd is om te help nie.



 

 
Oorweeg ook om pakkies met klein
noodsaaklikhede te maak en by jou te jou
- sokkies, versnaperinge, gebottelde
water, seep, hoede - sodat jy dit kan gee
aan 'n hawelose persoon wat jou hulp
vra. Hierdie sakke is lekker om saam met
jou kinders of selfs met kollegas te maak.
 

 

Die realiteit is egter dat die meeste
haweloses in die situasie is as gevolg
van een of ander traumatiese gebeurtenis
in hul lewe.
 
Dit mag die verlies van werk wees, ‘n
gesondheids krisis, egskeiding,
gesinsgeweld of die verlies van ‘n
lewensmaat.  Hierdie mense is instaat om
te fisies te werk maar sukkel om werk te
kry.
 

   

Wat doen VVA om te help?

Vrystaat-versorging in Aksie besef die impak wat honger en haweloosheid het op elke
persoon en probeer om te help op verskeie gebiede.  Haweloses word bygestaan met
kospakkies, gekookte etes en klere.  Maatskaplike Werkers lewer berading en emosionele
ondersteuning aan hierdie mense.  Pogings word aangewend om ‘n hierdie persoon van die
straat af te kry en in ‘n veilige hawe te laat bly.

 
 

Skoenboks projek

Die inwoners van Huis Oranje in Welkom het besluit dat jy nooit te oud is om te gee nie. 
 

 
 



 
 

Hulle het skoenbokse gevul met items wat hulle self gemaak het.  Hierdie skoenbokse is toe
versprei onder behoeftige kinders.
 
Daar is dus verskeie maniere hoe die hawelose en honger persone rondom ons hierdie
Kersfees ook die hoop wat dit bring kan ervaar.  Gaan uit, raak betrokke!!  Nog beter maak
dit jou voorneme vir 2019.

 
 

 

 Meer oor VVA

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

Leer meer oor ons
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