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BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE BEHEERRAAD

Die lewenspad tussen 2017 en 2018

As ons terugkyk op ons lewenspaadjie sien ons die kronkelpad, kruisings met ander se paadjies soms 'n hoofpad soms klein stofpaadjies, 
ons sien groot skadu-bome en bankies om op te sit langs ons lewenspad. Elkeen se 2017 tot 2018 pad lyk verskillend, sommige dele op die 
pad is nat van trane en ander dele vol vrolike singende voëltjies en dele vol stof…….

Ek wil graag vir julle 'n klein deeltjie van 'n jongman se lewenspad, kom ons noem hom Daniël, vertel.
Hy  was 'n onbeplande baba. Daar is verskeie pogings aangewend om van hom ontslae te raak voor sy geboorte. Die klein mensie het 
fisiese sowel as psigiese trauma ervaar maande voor sy geboorte. Hy is gebore in uiterste armoede as 4de kind van 'n werklose alkohol 
verslaafde pa en verbitterde ma. Reeds van baie klein ouderdom was hy bewus van sy onwelkome bestaan, hy ken dwarsklappe, 
aanranding, honger, seks…  Hy groei op met 'n diepe haat vir die mensdom, haat homself, haat sy ouers. Op 11 jarige ouderdom loop hy 
weg van sy ouerhuis. 
Hy beland op straat tussen prostitute en dwelmver
slaafdes en raak gou-gou betrokke as dwelmsous. Sy reis bring hom in Amsterdam waar hy daagliks in 'n parkie rondhang om dwelms te 
verkoop en te gebruik.
'n Man gaan stap daagliks in die parkie en let die jongman op. Hy besluit om sy toebroodjie vir hom aan te bied. Daniel eet gulsig die 
broodjie sonder om 'n woord te sê. So raak dit 'n daaglikse ritueel en Daniël kan nie wag dat sy weldoener soggens stiptelik opdaag met 
die broodjie nie!
Op 'n dag sit die man op 'n houtbankie onder 'n groot boom en Daniël gaan sit versigtig langs hom. Die man vra vir die stil  parkie-vriend 
van hom; “Wanneer was jy op jou gelukkigste?” Daniël antwoord sonder om tweemaal te dink; “Die dag wat my 'n vragmotor my pa en ma 
doodgery het…..”

Die man in die parkie was die bekende evangelis, Floyd MClung, en daardie dag het die stowwerige paadjie van Daniël met Floyd s'n 
gekruis. Floyd het daagliks Jesus-liefde aan die jongman gewys sonder 'n woord met 'n eenvoudige toebroodjie. 
Op 'n bepaalde dag, deur God beskik, kon hy vir Daniël leer van die Vaderhart wat saam met hom seer is oor sy aardse pa se mishandeling. 
Hy kon hom lei in vergifnis vir dit wat aan hom gedoen is en om 'n nuwe lewe in Christus te leef. 

Vanaand sê ons dankie aan ons donateurs vir die “broodjies in die parkie”, ons sê dankie aan ons beheerraad vir die “bankie en die 
skaduboom” en ons sê dankie vir mev Perold en die Kinderhuis personeel dat julle die Vaderhart aan ons kinders wys….



Baie seën op jul onbaatsugtige werk, God sien dit raak.
Naomi Visser (uittredende voorsitter)

BESTUUR
Die Beheerraad bestaan uit kundige vrywilligers wat 'n kardinale rol speel ten opsigte van die bestuur  van die kinderhuis.  Die Beheerraad 
vergader kwartaalliks en hul werksaamhede vind plaas d.m.v. verskillende komitees wat op gereelde basis vergader. Dit is die raad  se 
verantwoordelikheid om altyd in goeder trou en in die beste belang van die kinderhuis op te tree. Die volgende Beheerraadslede was sedert 1 
April 2017 dienend in hul verskillende ampte.   Waardering bestaan vir hul kosbare betrokkenheid  by en diens aan die kinders en personeel.

Die dag tot dag se bestuur van die kinderhuis staan onder die beheer van die Bestuurder en haar bestuurspan:

BESTUURDER SE VERSLAG

Wat 'n voorreg om saam met soveel gewillige personeel en vrywilligers te kan “bou” aan die lewens van ons kinders.  Ek wil dankie sê aan die 
Beheerraad vir hul onbaatsugtige diens aan die Herberg KJSS en die groot verantwoordelikheid wat hul met soveel bekwaamheid verrig. Aan 
elke vrywilliger en donateur 'n opregte woord van waardering vir u tyd, omgee, liefde en oop harte en hande aan ons kinders. Aan my personeel 
ontbreek die woorde om reg te laat geskied aan die toewyding waarmee hul hul werk verrig en hul energie en tyd wat hul gee wat nie met geld 
gekoop kan word nie. Aan Feedem vir die wyse waarop jul die kinders versorg met heerlike kos. Jul is voorwaar 'n gedugte span waarop ons kan 
staatmaak. Vanaand se funksie is direk aan julle toewyding en talente te danke en daarvoor sê ons opreg dankie.

Aan elkeen van u wat vanaand ons funksie bywoon 'n baie spesiale woord van dank vir u betrokkenheid by ons en vir elke bydrae wat u met 
soveel liefde en passie vir ons gee. Aan ons ander Donateurs wat nie vanaand ons funksie kan bywoon nie wil ons die versekering gee dat ons u 
bydraes opreg waardeer. Ons verseker u dat ons nie sonder u hulp die diens aan ons kinders sou kon lewer nie en dat ons met groot 
omsigtigheid en verantwoordelikheid u bydraes aanwend in die beste belang van ons kinders.

Elsa Perold
Bestuurder

VAKKUNDIGE AFDELING

Die Here is my Lig en my Heil - Psalm 27.                                     
Hoe verblydend is dit om te weet dat, ten spyte van wat in die wêreld aangaan, God is ons Lig en Heil 'n skuilplek in tye van storms. 

Die Herberg Kinder -en Jeugsorgsentrum is 'n geregistreede Jeugsorgsentrum (Kinderhuis) vir 122 kinders wat sorg en beskerming benodig, 
omdat hul uit hul ouers se sorg verwyder is en met 'n hofbevel in die Kinderhuis geplaas is.  Die Kinder -en Jeugsorgsentrum bestaan uit 8 huise 
wat kinders vanaf die ouderdomme 0-18 jaar akkomodeer.  Die huise beskik oor 'n huislike atmosfeer wat 'n veilige terapeutiese omgewing vir 
die kinders bied.  Gedurende hierdie tydperk is 34 nuwe kinders opgeneem, waarvan 11 kinders is wat in Tydelike veilige sorg geplaas is, totdat 



ander alternatiewe plasings vir hul gevind is.  5 Kinders is in hierdie tydperk met hul gesinne herenig en 6 kinders het hul skoolloopbaan voltooi. 
Tans het ons 3 voltydse studente en 'n jongman wat by “Wortelgat” opleiding ontvang. Hy is tans in Amerika vir 2 maande waar hy as 
fasiliteerder betrokke is by die aanbied van 'n “Summer Camp” vir die jeug.
Sommige van ons kinders het by eksterne terapeutiese dienste, soos sielkundiges, spelterapie ens. ingeskakel, en ons wil graag die Donateurs 
bedank wat dit vir ons moontlik maak.

Met trots kan ons die volgende prestasies met u deel:

'

· n 18 jarige seun word gekies om 'n rugby toer in Scotland mee te maak.

· 7 Personeel lede voltooi hul Jaar-kursus en verwerf hul sertifikaat in Kinderversorging.

· Een van ons studente voltooi haar opleiding as 'n maatskaplike hulpwerker.

· Een dogter voltooi haar sertifikaat in “Home base Care”.

· 2 dogters en 'n kinderversorger neem deel aan 'n 240km “Cycle against crime” bergfietswedren.

Om ons kinders te leer om ook te “gee” word daar aan hulle die geleentheid gegee om na die gemeenskap uit te reik.  Gedurende die jaar 
het verskeie huise na die volgende plekke uitgereik:

· Huis Le Roux, Robertson.

· DBV, Ashton.

· Huis Matwha, Ashton.

· Sop in Môreson gemeenskap uitgedeel. 

· Brewelskloof Hospitaal kindereenheid.

· Sop vir Polisie-, Kliniek- en Kinderhof personeel voorberei en uitgedeel.
Die vakkundge afdeling lewer insette met betrekking tot die kinders se aanpassing in die Kinderhuis, verwerking van trauma, hantering van 
woede, aanbied van ontwikkelingsprogramme en projekte en om kontak tussen kinders en naasbestaandes te behou.  Asseseringsdienste 
word gelewer en elke kind beskik oor 'n individuele ontwikkelingsplan wat fokus op sy/haar ontwikkelingsbehoeftes sowel as sterkpunte.  
Gesinskonferensies word gehou waarby alle betekenisvolle figure in die kind se lewe asook die kind self, betrek word om die kind se toekoms te 
bespreek.
Kinders skakel ook by individuele terapeutiese sessies, groepwerk, verskeidenheid van programme (ontwikkelingsprogramme, 
opvoedkundige programme, lewensvaardigheidsprogramme, ontspanningsprogramme, in.  Die kinders skakel ook by leesprogramme in 
(“Wise eye”, asook “Readers are Leaders” om hul leesvaardighede te verbeter.  Die kinders skakel daagliks by ons Master Maths program 
(Wiskunde) in.
Om te verseker dat ons kinders die beste sorg moontlik kry, nie net op 'n versorgings vlak nie, maar ook op 'n emosionele vlak, is dit belangrik 
dat hulle die regte dienste ontvang.  Graag wil ek van hierdie geleentheid gebruik  maak om namens die Vakkundige afdeling aan elke Donateur 
wat betrokke is by ons Kinder -en Jeusgorgsenntrum op watter vlak ook al, baie dankie te sê vir die verskil wat u in ons kinders se lewens maak.  
Ons waardeer u.

Travonia Lekay
Programbestuurder

FONDSWERWING EN BEMARKING

JOHANNES 1:16  “uit Sy oorvloed het ons ontvang genade op genade.
Uit die Heer se genade kan ons terugkyk op nog 'n jaar waar ons aan ons kinders se behoeftes kon voorsien. 

Die mikpunt van die afdeling Bemarking & Fondswerwing is om in samewerking met die ander afdelings van Die Herberg Kinderhuis genoeg 
fondse in te samel om aan die behoeftes van ons kinders te voorsien maar ook om projekte daar te stel om ons kinders se lewe te bou.  Die 
volhoubaarheid van die projekte is baie belangrik om 'n verskil te maak.

Die afdeling wil ook graag bou aan ons kinders se lewe terwyl hul in die kinderhuis is daarom word projekte geloods soos die “Wise 
Eye”Leesprojek en “Readers are Leaders” om kinders wat leesprobleme het te help en ook kinders se leesvermoë te verbeter.

“Mastermaths” word aangewend vir ons kinders wat probleme met wiskunde ervaar asook om al die leerders se prestasie te verbeter.

Ons volgende mikpunt is om fondse te werf vir ons kinders vir professionele dienste waarvoor ons nie  befondsing ontvang nie (Butterfly 
projek). Hierdie projek sal ons instaat stel om dienste in te koop om ons kinders te help met die trauma wat hul beleef het sodat hul kan aanpas 
en funksioneer in die samelewing ten spyte van die trauma.  

PROJEKTE / INKOMSTES
Ons probeer om jaarliks die bestaande projekte uit te brei of nuwe projekte aan te pak.
Ons is dankbaar vir die volgende inkomstes /projekte vir 2018 finansi?le jaar.
DEPARTEMENT MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING, GEMEENTES, INDIVIDUE, DEBIETORDERS, KERMIS, NESEIERTJIE, THUNDERCHILD, CA2CX 
MTB TEN BATE VAN KINDERHUIS, KERSLIGGIE PROJEK, ASB LES AMIS DE L'HERBERG KINDERHUIS (HELMUT & STEFANIE HERBERT AND 

''Om te weet is nie genoeg nie, ons moet toepas;
Om te wens is nie genoeg nie ons moet doen (Johann Wolfgang – vertaal)



MEMBERS), TRUSTS, IN NATURAS.
Ons is dankbaar teenoor elke individu/organisasie/gemeente wat ons help bou aan ons kinders se lewens.  Elkeen se bydrae maak 'n 
verskil en is nooit te min of te klein om die emmer vol te maak nie. 
DANKIE AAN ONS HEMELSE VADER VIR SY GENADE DAT HY VIR ONS SORG EN MENSE OOR ONS PAD STUUR OM 'n VERSKIL TE MAAK EN TE 
HELP BOU AAN ONS KINDERS SE LEWENS!!!!

Petro en Mariëtte

Bemarkers                   


