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BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE BEHEERRAAD:
Met hierdie verslag kyk ons terug oor die tydperk vanaf 1 April 2018 tot en met 31 Maart 2019. Ons kyk terug na 'n jaar
waarin ons as Beheerraad saam met elke personeellid en kind van die Herberg Kinderhuis die omgeeliefde van ons
gemeenskap en ons donateurs ervaar het. Ons Vader het ons oorvloedig geseën deur hierdie mense se omgee en
vrygewigheid. Ons weet dat ons sonder hierdie ondersteuningsbasis nie die dienste sou kon lewer aan die kinders, wat
die Herberg Kinderhuis, hulle huis noem nie.
Ons fokus by die Herberg is juis om seker te maak dat elke kind wat hier woon, tuis voel, geborge voel, liefde ontvang en
die nodige ondersteuning ontvang om sy/haar volle potensiaal te verwesenlik. Om so 'n omgewing vir ons kinders te
skep, beteken dat elke personeellid ook gelukkig moet wees en dat ons almal, Beheerraad en personeel, as 'n span
moet funksioneer.
Die afgelope jaar het ons juis gelei om nader aan hierdie uitkoms te beweeg. Die Beheerraad het met elke personeellid
'n onderhoud gevoer, om regtig hulle harte te hoor en is in die proses om aandag te gee aan leemtes wat geïdentifiseer
is. 'n Meer betrokke, sigbare en toeganklike Beheerraad is een van die eerste leemtes wat ons aangespreek het. Deur
meer betrokke te wees, versterk ons die Bestuur se hande en met ons vinger op die pols van die Herberg Kinderhuis se
daaglikse werksaamhede en omstandighede kan ons help om opnuut 'n roepingsbewustheid te kweek by elke
personeellid wat meewerk daaraan om 'n tuiste te skep vir die hoofrede hoekom die Herberg Kinderhuis bestaan, sy
kinders.
Dankie aan elkeen wat omgee. Dankie aan elke Donateur. Dankie vir wat julle beteken in die lewens van hierdie kosbare
kinders wat in ons sorg is.
Saam maak ons, ons kinders se oë oop vir 'n toekoms, wat nie net 'n droom hoef te wees nie, maar 'n realiteit.

Jaarverslag geborg deur Robertson Print Media

Ons bou altyd dag na dag….
Die woorde van hierdie liedjie wat ek aan moedersknie geleer het, maal in my gedagtes:
“Ons bou altyd dag na dag, smôrens vroeg tot in die nag
'n tempel wat die wêreld nie kan sien
Elk oorwinning in Sy Naam, voeg die stene stewig saam
Tot 'n tempel vir die Ewigheid”
Vir 100 jaar het soveel verskillende mense aan die Herberg Kinderhuis gebou. Party het fisies baie hard gewerk,
ander het weer emosionele en geestelike storms trotseer terwyl ander daagliks getrou gedien het op soveel
verskillende maniere. En in wese was elkeen van ons met 'n veel groter werk besig as net dit wat ons met die
oog kan sien, want ons het aan kinders se lewens gebou. En wanneer ons dit sê praat ons van Ewigheidswerk
wat ons nie met die oog kan meet nie. Vele lewens sal getuig van die bouwerk oor die afgelope 100 jaar!
En agter alles is die hand van die Meesterbouer wat met Sy goue draad van Genade alles aanmekaar weef en in
stand hou. Dit is hoekom Psalm 127 sê dat as die Here die huis nie bou nie, werk die wat daaraan bou
tevergeefs. Oor al die jare heen was dit die fondament waarop ons gebou het. En al het ons soms krom en skeef
gebou is ons verseker van die feit dat die fondament nie kan wankel nie. Met hierdie versekering staan dit vas
dat dit Hy is wat in elke behoefte Voorsien en wat tot in Ewigheid getrou sal bly bou.
Daarom kan ons net DANKIE sê aan:
ons Hemelse Vader vir Sy onwankelbare trou
elke persoon, groot en klein, wat oor die jare heen getrou gedien en gebou het
elke gebed wat tot die Genadetroon gerig is
elke personeellid wat met toewyding opgeoffer het
elke kind wat gevorm is tot 'n tempel vir die Ewigheid
Daarom kan ons hierdie jaar uitbundig feesvier vir 100 Genade jare!
Groete uit die Kantoor
Elsa Perold

BEMARKING EN FONDSWERWING
Graag bedank ons elkeen wat 'n bydrae gemaak het om 'n verskil te maak in die lewens van die Herberg Kinderhuis se
inwoners.
Dit is vir ons belangrik dat u fondse en skenkings aangewend word tot voordeel van ons kinders om sodoende hul
lewens positief te beïnvloed.
In hierdie moeilike ekonomiese tye ondervind die Kinderhuis 'n duidelike afname in skenkings en donasies en is die
uitdagings groot om die struikelblokke te oorkom. Die afdeling moet ongeveer R5 miljoen jaarliks insamel om te
voorsien in die kinders se behoeftes.
Individue se donasies bly die grootste bron van inkomste in die bemarkingsafdeling en daarom is dit vir ons belangrik
om op die goeie verhoudings te bou wat ons reeds het met ons donateurs.
Projekte waarvoor individue bydraes maak is onder andere Studiefonds, Debietorders vir projekte soos Borg 'n Kind,
Kersliggieprojek, Mastermaths, Readers are Leaders en Wise Eye.
Fondsinsamelings geleenthede sluit in die Kermis, CA2CX MTB Fietstoer, Neseiertjie (verkoop van gebruikte items).
Thunderchild dra by tot verskeie projekte, sowel as Les Amis De L'Herberg Kinderhuis, South Africa Luxembourg,
waarvoor ons ongelooflik dankbaar is.
Die Herberg Kinderhuis is nie net 'n instansie waar kinders versorg word nie, maar waar kinders se potensiaal ontwikkel
word sodat hul 'n beter kans op sukses het in die samelewing.
“Opvoeding is die magtigste wapen waarmee jy die wêreld kan verander” (NELSON MANDELA)
JAARVERSLAG VAKKUNDIGE AFDELING
Die Herberg Kinder- en Jeugsorgsentrum is 'n veilige hawe waar ons aan die lewens bou van 122 sorgbehoewende
kinders, wat deur die kinderhof by die KJSS geplaas is. Die vakkundige afdeling word as die hartklop van die KJSS
beskou en hier poog ons om deur middel van 'n verskeidenheid programme soos terapeutiese-, opvoedkundige-,
lewensvaardigheids-, voorkomingsprogramme en die bevordering van die regte en verantwoordelikhede van
kinders, kinders te bemagtig om hul lewensstorie te herskryf.
Dienste aan die kinders kan nie geskied sonder 'n gedugte span nie. Ons het altesaam 13 kinderversorgers, 3
maatskaplike werkers, 1 administratiewe beampte, versorgingsbestuurder en programbestuurder wat dienste aan
elke kind koördineer.
Vir die afgelope jaar vanaf 1 April 2018 het ons altesaam 121 aansoeke ontvang vir moontlike opnames binne die
Herberg KJSS, 49 hiervan kon ons goedkeur. Ons het ook altesaam 22 kinders met ouers en familie herenig, asook
verwys na alternatiewe plasings in ander fasiliteite.
JAAR GEVALLELADING STATISTIEK
BABAS 0-2 JAAR
KLEUTERS 3-6 JAAR
KINDERS 7-12 JAAR
KINDERS 13-18 JAAR

5
21
50
47

Dit is met groot dankbaarheid dat ons melding kan maak dat ons op 1 November 2018 'n derde maatskaplike
werker by die vakkundige span gevoeg het. Me Haylene Jansen is 'n boorling van Montagu en het voorheen by
Kindersorg Genadendal gewerk, voordat sy die pos by die Kinderhuis aanvaar het. Hierdie byvoeging het
meegebring dat daar meer intensiewe terapeutiese dienste aan ons kinders gelewer kon word. Die maatskaplike
werkers het altesaam 2311 terapeutiese onderhoude gevoer met kinders, 46 paneelbesprekings gehad ten opsigte
van kinders om hul permanensie te bespreek. 116 professionele verslae is geskryf wat Artikel 159 verslae vir die hof
insluit asook vorderings- en assesseringsverslae ten opsigte van kinders se aanpassing binne die KJSS.
Aan die einde van hierdie jaar verlaat 11 skoolverlaters die Kinder –en Jeusgsorgsentrum. Ons het 5 matrikulante
en 6 finale jaar studente by Nuwe Hoop Vaardigheidskool. Sommige van hierdie kinders word met familie en ouers
herenig, terwyl ander hul studies verder voortsit in 2020. Ons wil aan elke skoolverlater baie sterkte toewens met
die eksamen wat voorlê asook die nuwe uitdagings.
Aan alle donateurs wat 'n bydrae maak tot die Butterfly Program baie dankie, deur u bydrae kon ons die afgelope
paar maande 11 kinders vir gespesialiseerde dienste verwys soos sielkundige dienste, arbeidsterapie, spraakterapie
ens.
Baie dankie aan elke donateur vir u bydraes, vir u tyd wat u inspan om saam met ons as personeel van Herberg KJSS
hande te neem en ons kinders te leer vlieg. Mag Onse Hemelse Vader u ryklik seën.

