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CA 2 CX MTB FIETSTOER 2018

Die CA2CX MTB fietstoer is hierdie jaar vir die 6de keer aangebied, ten bate van Die Herberg Kinderhuis. Die toer vind jaarliks plaas gedurende die eerste 
week van die Junie/Julie skoolvakansie.  Ons was die jaar vir die heel eerste keer geseen met oorsese deelnemers (6) van Amerika en Engeland.  Die roete 
strek oor 6 dae en oor 695km. Die groep van 74 het Sondag oggend, 24 Junie vertrek vanaf 'n ysige en mistige Meerendal (Durbanville) en Vrydag, 29 Junie 
in Knysna aangekom. Heelwat van die fietsryers was met hull aankoms in Knysna nog baie entoesiasties en het deelgeneem aan die Knysna Oesterfees MTB 
resies gedurende die naweek.   Dit is verblydend om te sien dat daar ryers is van alle provinsies wat inskryf en heelwat van die ryers kom elke jaar terug om 
die toer mee te maak.  

Die toer sluit alle etes en akkomodasie by gastehuise in, om ‘n moë lyf te rus na 'n lang dag op die pad. Drie inwoners van die kinderhuis het hierfdie jaar vir 
een dag saamgery op die roete wat hul baie geniet het.  

Die kinderhuis is baie dankbaar vir die bedrag van R310 000.00 wat ingesamel is gedurende die 2018 CA2CX MTB Fietstoer.

 

petro@herberg.co.za

THANK YOU to CA2CX (Johan Steyn) and all the sponsors (DVHS,REEDS BELLVILLE & TYGERVALLEY, HARMON KARDON, JBL, NAMGEAR, SPRINGFIELD, 
ROUTE 62 CYCLES, VAN LOVEREN, NAMIB BILTONG, LUCARNO DRIED FRUITS,RACEPACE en FUZION DIGITAL) who contributed to this years CA2CX MTB 
Tour for making a difference in the life's of our children at Herberg Children's Home. We really appreciate your contribution!!!!

Enige persoon wat wil deelnaam aan die toer vir 2019 kontak .  Daar is slegs 'n beperkte aantal inskrywings beskikbaar.  



bestaansjaar is. 
3 Maart 2019 Dankdiens om 9h30 te NG Kerk 
Robertson Oos, Van Zyl Straat, Robertson. 
Kom sê saam met ons dankie vir 100 jaar van 
Genade!! Prediker: Ds Johan Dorfling, Voor-
sitter van die Beheerraad. Ons tema is “Saam 
bou ons lewens” aan die hand van ons teks wat 
ons as fondasie gebruik: “As dit nie die Here self 
is wat die huis bou nie, sal almal wat daaraan 
bou verniet werk. Al die laat-aand-werkery en 
vroeg-op-stanery is onnodig, want God gee rus 
aan die wat hy lief het. Kinders is geskenke van 
God. Hy gee hulle vir ons as 'n beloning. Ps 121. 
Kom deel in getuienisse, lofdanse en lof en 
aanbiddingsliedere wat ons Vader sal ver-
heerlik. Ons nooi graag alle oud inwoners uit 
om ons te kontak om die dag saam met ons te 
herdenk.  Kontak Mariette Tel 023 626 3140 of 
e pos bemarking@herberg.co.za.
29 November 2019  Straatete te Van Zyl Straat, 
Robertson.
Vir meer inligting en besprekings, kontak Petro 
Uren.    petro@herberg.co.za 

MANDELA DAG:
Die Herberg kinderhuis is besoek deur:
Robertson Korrektiewe Dienste wat die kinders 
vermaak het met musiek en 'n boodskap van 
Mandela; 
Robertson Bejaardeklub het pragtige stories en 
rympies vertel;
Kaap Wynland distrik kantoor in Robertson het 
die kinders verras met sakkies toiletware.
Robertson Wyn Vallei kantoor, met die 
Robertson gemeenskap, het vir elke kind 'n 
pakkie opgemaak met noodsaaklike benodig-
hede.
Die bestuur van die Herberg Kinderhuis het kos 
produkte geskenk aan die Bulletrap diens-
sentrum.

UITSTAPPIES /GEMEENTE BETROKKENHEID 
Ons is innig dankbaar vir Gemeentes se by-
draes en betrokkenheid by ons kinders. 

NGK Worcester Moeder gemeente het 
gedurende Julie, vir al die kinders wors gebraai 
en lekker gespeel.

Gedurende Junie, het die dogters van Huis G vir 
'n naweek in De Rust gekuier en saam met die 
gemeente van NG Kerk De Rust spandeer.  
Hulle het tuis gegaan by 'n gastehuis en is die 
hele naweek bederf met heerlike etes. Die 
gemeente het ook fondse voorsien vir elke 
dogter om in Oudtshoorn klere te koop.  
Sondag het die kinders die kerkdiens 
bygewoon voor hulle terug gery  het.  

Worcester Vallei NG Gemeente het Sondag, 26 
Aug, vir Huis E na die Aqaurium by die  Water-
front geneem. Dit was 'n Kaapse storm dag, 
maar almal het dit steeds baie geniet. Die 
kinders het ervaar hoe die Pikkewyne en Haaie 

gevoer word.  Daarna het hulle gekies wat hulle 
wit eet vir middagete en het op 'n lekker Steers 
Burger met Chips en Milkshake besluit.  Hulle 
het hul terdee geniet.  

Huis G se dogters het NGK Danabaai besoek.  
Hulle het met die Diaz Express treintjie vanaf 
Hartenbos gery en besoek afgele by SAPREC 
waar hulle ervaar het hoe beseerde vo?ls 
versorg en gerehabiliteer word.  Hulle het ook 
“Miss Africa United Nation” ontmoet. Die 
Sondag is afgesluit met 'n liefdesmaal wat die 
dogters  saam met die gemeente geniet het. 

Huis E se dogters het Birds of Paradise in 
Robertson, saam met NGK Gansbaai, besoek. 
Die kinders het hul verwonder aan al die 
pragtige voëls en ander diere.  Hul is bederf 
met melkskommels en worsbroodjies. 

Huis D se seuns het NGK Worcester Noord 
besoek. Hulle het die oggenddiens bygewoon 
en daarna is hulle getrakteer met 'n lekker 
braai op die plaas van Mnr Carel Van der 
Merwe, waar hulle die plaaslewe kon ervaar. 

HERBERG SPORTDAG
Die Herberg Kinderhuis het op Saterdag 16 
Junie 'n sportdag aangebied en drie 
kinderhuise (Huis Andrew Murry, Steinthal en 
Huis van Heerden) het vroeg die oggend 

aangemeld om die dag saam met ons te geniet.  
Ons het rugby en netbal teen mekaar gespeel. 
Voor ons met die sport begin het het almal 
lekker toebroodjies en koffie saam geniet. 
Nie lank daarna het die eerste fluitjie geblaas. 
Ons het verskillende ouderdomsgroepe gehad 
wat gespeel het sodat ons almal kon betrek, tot 
ons kleuters het bietjie rugby gespeel.  Die 
Herberg se netbalspanne het uiters goed 
gespeel.
Ons het 12:00 pouse geneem om 'n bietjie in 
die skaduwee te sit en worsrolletjies geniet. 
Die kinders het die geleentheid gebruik om 
bietjie gees te bou met sang en dans.
Die dag is afgesluit met die O/19 A Netbal 
wedstryd tussen Herberg Kinderhuis en Huis 
Andrew Murry, waar die Herberg gewen het. 
Die laaste wedstryd van die dag was die O/19 A 
rugbyspanne wat teen mekaar deelgeneem 
het. 

JAVA MTB 13 OKTOBER

Hierdie jaar het drie seuns en een dogter van 
die Kinderhuis hul uiterste bes gegee met die 
trap van 20 km.  Danksy Pieter van der Merwe 
se bystand met oefening het al vier kinders 
hierdie roete voltooi, met volgehoue glimlagte 
op hul gesigte en nuwe kennisse, het hulle hul 
horisonne verbreed. Nadia Drotsche en 
Heinrich Fransman, personeel van die 
kinderhuis het die kinders bygestaan en 
ondersteun, veral teen die hoë bulte uit. 

Die Herberg Kinderhuis het weereens die 
kinderspeletjies aangebied by Van Loveren op 
die dag van die JAVA MTB en die kleinspan 
besig gehou.  Die oggend het koel begin maar 
dit het sommer gou in 'n heerlike dag verander.  
Ons het sommer lekker gespeel en baie pret 
gehad.  Dit was 'n ideale geleentheid om 3 van 
ons groter dogters bloot te stel aan bemarking, 
kliente diens en gemeenskap skakeling terwyl 
hulle die speletjies aangebied het.
Ons wil elke persoon wat betrokke was en 
deelgeneem het aan die JAVA MTB hartlik 
bedank vir julle ondersteuning.  
Die Herberg Kinderhuis is baie bevoorreg en 
dankbaar vir Van Loveren, die organiseerders 
van die JAVA MTB, om as een van die begun-
stigde organisasies te wees vir befondsing uit 
die projek.

ROBERTSON LENTE SKOU

3 – 6 Oktober
Die Robertson Lente Skou is 'n jaarlikse 
gebeurtenis waar die spogperde van die die 
Wes-Kaap geskou word.  Al die kinders van die 
kinderhuis is die jaar geseen met lekker “chip 
twisters” en 'n gratis stalletjie waar ons Vrydag 
en Saterdag, in temperature van 38 grade, 
heerlike eetgoed, yskoue gemmerbier en 
handgemaakte produkte verkoop het. Baie 
dankie vir almal se ondersteuning.

HERBERG KINDERHUIS vier hul 100ste 
bestaansjaar.  Elkeen word hartlik uitgenooi na 
die volgende geleenthede. 
2 Maart 2019   Kermis te Herberg Kinderhuis.  
Bring die hele gesin, familie en vriende vir 'n 
heerlike daggie met baie lekker tuisgemaakte 
produkte en vermaak vir die kleinspan. Daar sal 
ekstra vermaak en aktiwiteite gereël word vir 
hierdie geleentheid omdat dit ons 100 jarige 

2019 DATUMS VIR JOU 

DAGBOEK!



Die Tjek aan:
Herberg Kinderhuis
Posbus 205
Robertson
6705

Tel: 023 626 3140

Faks: 023 626 3268

E-pos: petro@herberg.co.za

‘n Program van Badisa: ‘n Gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland)

Geregistreerde Organisasie sonder Winsoogmerk (Registrasienommer: 011-891)

Vir Debietorder en Bankbesonderhede sien agter. Vir direkte inbetalings gebruik Verwysing “Kersliggies”

Borg ‘n liggie

Liewe vriend,
Sal u asb. vir ons ‘n liggie borg vir ons Kersboom.
Hoe meer liggies u borg hoe meer kinders se lewe
kan ons help verlig. Dankie vir die verskil wat u
in ons kinders se lewens maak.

10 = R500

5 = R250

1 = R50

Ander: R

Die Herberg Kinderhuis huisves 122 sorgbehoewende kinders.  Daar bly elke jaar gedurende Desember 'n groep 
kinders in die kinderhuis wat nie 'n ander heenkome gedurende die vakansie het nie.  Ons wil graag die Kerstyd 
ook vir hierdie groepie kinders spesiaal maak.  U kan ons hiermee help, deur 'n liggie te borg. 
Dis is veral gedurende die feestyd dat 'n gemis na ouers en familie ons kinders raak en hul baie eensaam en alleen 
voel.  KOM ONS MAAK 'n VERSKIL.

Kersliggie Projek

Bankbesonderhede:
 ABSA, Robertson
Takkode: 334713

Tjekrek. nr. 1200390004

Vir direkte inbetaling:
Gebruik verwysing “Borg ‘n liggie”



DEBIETORDER MAGTIGING

Bank: .....................................................................................................................................

Tjekrekening Transmissierekening           Spaarrekening

Rekeningnommer

Bankkode Naam van Tak ...........................................................

Debietorder aftrekmagtiging

Hiermee magtig ek Die Herberg Kinderhuis om die bedrag van R .......................................  (1.) elke maand ( 2.) eenmalig uit my rekening te onttrek, totdat ek dit skriftelik kanselleer. Ek versoek my bank 
om my rekening met die bogenoemde bedrag te debiteer.

Naam: ........................................................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................................

Handtekening: ........................................................................Datum: ....................................            

Skenkings aan ons is belastingaftrekbaar

ROBERTSON PRINT MEDIA    023 626 3487

Die doel van die sportdag was om kinders, wie 
se omstandighede dieselfde is, bymekaar te 
kry en ook 'n geleentheid om saam met 
familielede te kuier wat in ander kinderhuise is. 
Dit is baie duidelik dat die kinders hulself baie 
geniet het.  
Ons bedank graag al die organiseerders, 
vrywilligers en kinderversorgers wat gehelp 
het om die dag 'n sukses te maak. 

MATRIEK AFSKEID

Sandra Millen

J A A R V E R G A D E R I N G /  

DONATEURS-FUNKSIE
Die Herberg Kinderhuis se jaarlikse dankie sê 
aand vir donateurs het plaasgevind op 8 
Augustus. Mariana Moolman van NGK George-
Suid was die gasspreker.  Die skoolverlaters het 
ook elkeen 'n geleentheid gehad om dankie te 

Dankie Jo-Mari Ogilvie en vriendinne van 
Swellendam dat jul Simoné se matriek afskeid 
so besonders gemaak het. Ons waardeer jul 
omgee en liefde!
Dankie Fredalein Visser vir die fotos!

Dankie  en NGK Worcester 
Audensberg vir Andrea se matriekafskeid! Ons 
waardeer jul omgee en liefde

sê aan almal wat oor die jare 'n invloed en 
bydrae gemaak het tot hul opvoeding by die 
kinderhuis. Die jaarverslag en finansies is 
voorgelê deur die betrokke Beheerraads lede.   
Ons is dankbaar vir die groot aantal individue 
wat die aand bygewoon het. Ons het daarna 
heerlik saam gekuier. Dankie Feedem vir die 
heerlike kos.

Op 15 September is daar baie vroeg die oggend 
opgestaan om die Future Champions byeen-
koms by Bellville Vellodrome stadion, by te 
woon.  Hier het verskeie kinderhuise se kinders 

FUTURE CHAMPIONS

deelgeneem teen mekaar op die atletiekveld.  
Ons kinders het 57 medaljes verower en 
algeheel 3de geeindig.  Ons is werklik trots op 
ons kinders se goeie gedrag en sportmanskap.

DANKIE KFC
Oktober was World hunger month. Die 
plaaslike tak van KFC het 'n paar van ons 
kinders uitgenooi en hulle 'n geskenkie gegee 
en KFC geniet.  Ons is ook baie dankbaar vir die 
donasie wat geskenk is deur KFC om voedsel 
aan te koop vir ons kinders wat 'n groot uitgawe 
is. 
Ondersteun gerus die R2 bydrae wat gevra 
word by die verskillende takke wat NPO's help.
  

TPA
Op 5 Oktober het vier van ons inwoners “The 
President Awards” seremonie in Johannesburg 
bygewoon. Vir die leerders was dit 'n 
besondere eer om deel te wees van meer as 
100 deelnemers reg oor die land om hul 
toekennings te ontvang.  Die geleentheid was 
'n eindproduk van toewyding, deursettings-
vermoë en disipline.  

NB: Pos / Faks die Debietorder aan ons. Ons verwerk self die inligting.


