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  IN DIE KOLLIG:
2019 DIE JAAR VAN VERANDERING

 PROVINSIALE
NUUSBRIEF

  

 
 

2019 die jaar van
verandering

 
Die jaar 2019 word allerweë beskou as ‘n
jaar van onsekerhede.
 
Dit is juis in sulke uitdagende tye dat
persone in beroepe soos maatskaplike
werk, verpleging en onderwys as
“geroepenes” gesien word.
 
Hierdie persone beskik oor sekere
kwaliteite om die uitdagings van elke dag

 
 
Verandering - ons
verantwoordelikheid

Nuwe jaars voornemens is deel van ons
lewens. Dit word dikwels in geheim
gemaak sodat niemand anders kan weet
as ons nie daarby hou nie. Die probleem
is dat hierdie uitkyk ons die slagoffers
van die lewe maak. 
 
Hoekom is dit so belangrik dat elkeen
verantwoordelikheid vir sy eie lewe moet
neem? Die feite is dat deur
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te kan hanteer.
 

 
‘n Vrywilliger is uiteraard ook
gehoorsaam aan ‘n roeping. As
geroepenes kan ons nie toelaat dat
negatiwiteit en moedelooshied ons
energie steel nie, want dan is ons ontrou
aan ons roeping.
 
Vanweë jou werksomgewing en daaglikse
kontak met mense is jy in die besondere
posisie om ‘n verskil te maak. 
 
Dit is juis in daardie klein dingetjies wat
ons mense se lewens blywend kan
aanraak, soos byvoorbeeld ‘n vriendelike
glimlag aan ‘n moedelose kliënt, die
drukkie vir ‘n dowwe oog kleutertjie en
die simpatieke oor vir ‘n eensame
bejaarde.
Kom ons fokus in 2019 om elke dag ten
minste een persoon se lewe aan te raak
en tot seën te wees. 
 
Sonder dat jy besef, sal dit ook jou lewe
verander en verbeter.
 

Darien Oosthuizen - Direkteur

verantwoordelikheid te neem vir jou lewe
verander jy vanaf die slagoffer na die
oorwinnaar.  Ons skep ons eie lewens en
is nie bloot slagoffers van die lewe nie. 
 
Dinge gebeur vir jou en nie met jou nie.
Om verantwoordelikheid te neem laat ons
toe om te kies hoe ons op die uitdagings
van ons lewens wil reageer. Ons
gedagtes, gevoelens, woorde en dade is
energie.  Die wetenskap bewys dat
energie dieselfde energie aantrek. Dus,
negatiewe gedagtes kan moontlik
negatiewe ervarings te weeg bring.
 
Hou op om jou huweliksmaat, ouers, die
ekonomie, jou kinderjare of selfs die hond
te blameer vir jou ongeluk.  Deur ander te
blaam maak jy jouself die slagoffer wat
keer dat jy die situasie kan verander.  Kla
is bloot ‘n ander vorm van blameer.  Sien
elke uitdaging as ‘n geleentheid om te
leer. 
 
Net omdat iets nog nie vantevore gedoen
is nie, beteken nie dat dit nie kan werk
nie. Daar word gesê dat ons onself
oordeel volgens ons bedoelinge maar
ander oordeel volgens hul optrede. 
Hierdie uitkyk lei soveel keer tot
probleme omdat ons so maklik mense se
intensies verkeerd verstaan. 
 
Ons moet leer om te luister voor ons
reageer. Ons moet kyk na wat ander
mense se intensies met hul optrede is.
 
Sodra ons verstaan hoekom iemand op ‘n
sekere manier optree, sal ons ook minder
oordeel.  Verwyder die plakate wat ons so
dikwels om mense se nekke hang. 
Oefen eerder om vrae te vra wat sal help
werklik te verstaan wat die ander persoon
bedoel.
 
Dit laat ons toe om sinvolle verhoudinge
met ander te bou omdat die ander
persoon sal ervaar dat daar werklik na
hom geluister word en aandag aan hom
gegee word. 
 



 

 
 

Hierdie persoon sal jou dan met vertroue
en ondersteuning hanteer.

   

....verandering - ons verantwoordelikheid

Die lewe is nou! Die verlede is geskiedenis en die toekoms is ‘n misterie. Neem
verantworrdelikheid vir hierdie oomblik en maak die beste daarvan.  Daardeur kan jy die
toekoms wat jy wil hê skep. Vrystaat-versorging in Aksie is toegewyd daarin om verandering
te bring in ander persone se lewens. 
 
Die organisasie se missie is om te mense te versorg, te ontwikkeling en te bemagtig.  Deur
by Vrystaat-versorging in Aksie betrokke te raak gee die ideale geleentheid om verandering
te bring in ander mense se lewens. Ongeag of jou passie is om met kinders, ouer persone of
gesinne te werk, is Vrystaat-versorging in Aksie die plek waar jy jou droom wil uitleef.

 
 

VVA dienste gee die pas aan!

VVA Parys het besluit om hulle droom om verandering te bring in 2019 met erns aan te
pak.  ‘n Gebou in Vredefort is beskikbaar gestel deur ‘n weldoener uit die gemeenskap, om
te dien as ‘n veilige versorgingshuis aan kinders onder die ouderdom van 12 jaar, wat
onmiddelike beskerm benodig.  Kinders vanuit die Parys en Vredefort gemeenskappe sal
hierby baat vind.  Die onderskeie gemeenskappe en verskeie rolspelers is opgewonde en
bereid om met VVA hande te vat om hierdie droom te verwesenlik.

VVA Zastron was bevoorreg om fondse van die
NLDTF te ontvang om ‘n huis te koop wat as Plek
Van Veiligheid kan dien vir kinders in die
gemeenskap van Zastron.  Om die projek self-
onderhoudend te maak is besluit om die huis ook in
te rig sodat dogters in pleegsorg geplaas kan word
wat, om verskeie redes, nie by familielede geplaas
kan word nie of waar pleegsorgplasings  misluk
omrede die familie nie geskikte voogde is nie.  Die
huis sal geregistreer word as die Helen Shaer
Huis.  Mev. Shaer was ‘n inwoner van Zastron wat oorspronklik ‘n Plek van Veiligheid begin
het vir verwaarloosde kinders in die gemeenskap.  Die huis het egter na haar dood
toegemaak.  Mev. Shaer se seun, Mnr. Louis Shaer, ‘n bekende sakeman in Zastron, sal as
beskermheer vir die huis optree. 



 
 

 
 
 

 

 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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