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BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE BEHEERRAAD
Met hierdie verslag kyk ons terug oor die tydperk April 2019 tot Maart 2020. 'n Tydperk waarin ons net kan
getuig van God se goedheid en guns. God het ons as Die Herberg Kinderhuis geseën om vir ander tot seën te
wees.
Ons was geseënd op finansiële gebied, wat ons in staat gestel het om nodige instandhouding en
opknappings van ons fasiliteite te doen. Ons finansies het ons ook in staat gestel om aan die kinders, vir wie
ons 'n veilige tuiste skep, die nodige versorging en geleenthede te gee om te groei op alle terreine. Ons kan
daarom nie anders as om werklik elkeen te bedank wat deur die jaar baie hard werk om fondse in te samel vir
die Herberg nie. Vermelding moet ook gemaak word van die span wat toesien dat die finansies reg bestuur
word sodat ons ons doelwitte kan bereik. Elke instansie en donateur wie se hart en beursie vir ons
oopgemaak is, was vir ons 'n seën en bedank ons uit die diepte van ons hart uit.
Die Beheerraad het voortgebou op ons besluit van die vorige jaar, om meer op grondvlak betrokke te wees by
die dag tot dag bestuur van die Herberg, wat weereens positiewe uitkomste opgelewer het.
Die positiewe ingesteldheid van die bestuur en personeel het daartoe bygedra dat die Herberg, as 'n groot
huisgesin, die uitdagings wat COVID-19 aan ons gestel het aan die begin van Maart 2020 die hoof te bied.
Almal het saam gewerk om alles in plek te kry om elke kind veilig en gesond te hou te midde van 'n wipwa rit
van emosies wat elkeen in die Herberg ervaar het en bestuur moes word. Toe die Herberg begin Maart 2020 in
'n totale grendel tyd inbeweeg het, was elkeen bereid om die opofferings te maak wat gevra sou word om die
kinders wat weerloos en kwesbaar is veilig te hou en ons wil graag elke personeellid hartlik bedank vir die
samewerking en ekstra myl wat julle bereid was om te stap.
Kom ons volhard in hierdie positiwiteit. Kom ons hou aan om te fokus op die roeping van elkeen wat betrokke
is by die Herberg, om werklik 'n ruimte te skep waar ons kinders veilig kan wees en ontwikkel kan word om
hulle volle potensiaal te bereik.
Ek wil laastens baie dankie sê aan elke lid van die Beheerraad wat deur die jaar hulle kant gebring het op
verskillende terreine.
Ons stap saam die toekoms in as Die Herberg Kinderhuis in afhanklikheid van God met die hoop om tot nog
groter seën te wees, want; “as Hy die huis nie bou nie swoeg die wat daaraan bou tevergeefs”.

JAARVERSLAG 1 April 2019 TOT 31 Maart 2020: “UIT DIE HOOF SE KANTOOR”
So sit ek en van my mede-kollegas een middag tydens beurtkrag in my Kantoor en reflekteer oor die jaar wat verby is.
Die gesamentlike faktor wat ons almal se lewens binne gedring het en waarvoor nie een van ons voorbereid was nie .
COVID-19 het ons getref soos 'n onvoorsiene brander wat bo-oor ons begin breek het en ons het begin swem om
oorlewing. Wat het ons om met die wêreld daarbuite te deel? Ons het ons ervaringe met mekaar begin deel en gou
was ons oortuig van die feit dat ons anders na COVID wil kyk.
1. C = COURAGEOUS (WAAGMOEDIG)
Ons het ontdek hoeveel “mannemoed en vrouemoed” ons
personeel aan die dag lê. Van die begin af was daar 'n “ons” benadering en is die realiteit met moed en durf
getrotseer sonder enige murmering. Ons het mekaar geïnspireer en van vooraf weer geleer waardeer. Die
positiewe ingesteldheid en kalmte waarmee die personeel die eise van die virus hanteer, asook die vrae van die
kinders hanteer is merkwaardig. Die lang diensure en die bykomende las van skoolonderrig is met entoesiasme
benader. Menige keer is ons uit ons gemaksone gehaal en moes ons buite die boks dink om kinders te
stimuleer en gedragsuitdagings te ontlont. Voorwaar 'n besondere personeelkorps op wie ons trots kan wees.
2. O = OPPORTUNITY (GELEENTHEID) - Dit was 'n tyd van vele geleenthede waarin ons gedwing was om aan
te pas en te groei. Dit was 'n tyd van refleksie en introspeksie asook 'n herwaardering van waardes en die lewe
as 'n Gawe. Elkeen van ons het verseker in hierdie afgelope 6 maande onsself vergewis of ons hier wil wees en
of ons dink ons 'n verskil kan maak. Van ons is verwag om ander rolle te vervul as waaraan ons gewoond is of
voor opleiding ontvang het bv. om onderwyser te wees.
3. V = VULNERABLE (WEERLOOS) - Ons is met ons eie weerloosheid gekonfronteer toe ons moes ervaar hoe
dit voel om met 'n “pas” rond te beweeg; 'n aandklokreël wat vir jou sê dat jy teen 'n sekere tyd in jou huis moet
wees; 'n masker wat jy moet dra oral waar jy rondbeweeg ; die vermyding van mekaar en jou geliefdes wat jy op
'n afstand moet hou ; ons kinders wat nie met hul ouers fisies kan kontak maak of hul mag besoek nie; al die
protokol wat jy moet nakom om 'n virus te probeer vermy. Die besef dat jou lewe in een split sekonde
onherroeplik kan verander laat jou weerloos. Dit laat jou diep nadink oor jou eie nietigheid.
4. I = INNOVATIVE (INNOVEREND) - Dit was 'n tyd om skeppend en uit die boks te dink en planne te maak.
Google classroom was een van hierdie uitvindsels wat ons moes bestuur. 11 verskillende skole se skoolwerk en
ongeveer 100 kinders wat op innoverende wyse gehelp moes word. Whatsapp groepe is gestig om
kommunikasie te vergemaklik. Zoom vergaderings wat in die plek van die ou bekende samekomste gekom
het. Kinders se kontak met hul ouers via videocalls en vele ander maniere is bedink om die plek in te neem van
naweek- en vakansiebesoeke wat die kinders ontneem is. Skeppende kookkuns in die huiseenhede wat
Saterdae ontstaan het a.g.v. die oorvloed van donasies wat ons ontvang het. Daar is nog veel meer wat ons kan
noem.
5. D = DANKBAARHEID (GRATITUDE) - As ons by hierdie karaktereienskap kom, is daar te veel om op te noem.
Die sluise van die Hemel het gedurende die grendeltydperk oor ons oopgegaan. Ons is verstom oor die
goedheid van die Here en Sy kinders.
Die Here het ons bewaar in hierdie tyd deurdat nie een van ons kinders siek geraak het nie. Ons personeel is
minimaal getref deur die virus. Een personeellid is gediagnoseer met COVID-19, maar het honderd persent
herstel. Haar skoonvader is egter oorlede a.g.v. die virus. (Ons medelye aan haar en haar familie).
Ons dienslewering aan ons kinders kon ongehinderd voortgaan en nie een van ons personeel het hul werk of
inkomste verloor nie. Almal het sonder huiwering aanvaar dat hul 'n essensiële diens verrig en het hul
toegewy aan hierdie taak.
Soveel mense het vir ons gebid en het ons daagliks die krag van hul gebede ervaar.
Soos een van die personeellede opgemerk het: “Die Herberg is my huis. Ek kan my toevou in my kantoor.”
Ja, vir ons by die Herberg ….sal ons voortaan met ander oë na mekaar kyk
….sal ons voortaan met ander oë na ons Donateurs kyk
….sal ons voortaan met ander oë na die wereld kyk
….sal ons voortaan met ander oë na die LEWE kyk.
Herberg Groete
Elsa Perold
Bestuurder

VAKKUNDIGE AFDELING
“Eventually all things fall into place. Until then, laugh at the confusion, live for the moments and known everything happens for a
reason – Albert Schweitzer”
Die lewe binne die vakkundige afdeling is nie altyd 'n eenvoudige en maklike plek om te wees nie, maar hier is waar ons kinders se
lewens help bou en seer harte probeer heel maak. Elke dag bied sy uitdagings, maar hierdie jaar wil ons graag die volgende
hoogtepunte met julle deel:
· Ons het met groot dankbaarheid vir Ellerich Jack op 01/07/2019 verwelkom as die Versorgingsbestuurder. Sy hanteer
al die mediese kontroles asook al die moniterings van die huiseenhede. Dit was 'n noodsaaklike aanstelling en 'n baie
wyse besluit.
· Die Butterfly Program wat gefinansier word deur donateurs stel ons in staat om ons kinders noodsaaklike terapeutiese
dienste te kan bied, bv. Privaat sielkundiges, pediaters, mediese dokters, spraakterapeute, loopbaantoetsings,
skolastiese assesserings, arbeidsterapie, ens.
· Ons het 'n geestelike werker, Maricia Krige, wat vrywillig op 'n permanente basis vir ons help met die geestelike
versorging van ons kinders en personeel. Sy is vir ons 'n wonderlike ondersteuning en hulp. Ons is bevoorreg om
haar by ons te hê met 'n diensbaarheid wat ons lanklaas in iemand gesien het.
· Ons het die voorreg om 16 bergfietse te hê wat vir ons geskenk is en wat ons aanwend vir ons TPA (The President's
Award) program waaraan ons al jare deelneem. Van ons kinders neem deel aan bergfietswedrenne waartydens ons
personeel en vrywilligers saam met hul deelneem. Ons beskik ook oor helmets, fietsrybroeke en al die nodige
toerusting.
Hierdie is slegs 'n paar van die hoogtepunte wat ons beleef het in 'n geseënde jaar. Graag wil ons ook 'n storie van hoop met julle
deel:
Markus (Skuilnaam), 'n 16 jarige seun met 'n seer en stukkende hart is in 2018 by ons opgeneem. Voor opname was hy in 'n
sentrum vir kinders met gedragsprobleme, sy aansoek het ons aanvanklik huiwerig gestem. Wat 'n aangename verrassing was
hierdie seun nie vir ons almal nie, vinnig het hy sy voete gevind en ontwikkel in 'n selfstandige jong seun. Hy kan nou sy getuienis
lewer van ons Hemelse Vader se genadige ingryping in sy lewe. Met sy hakkelprobleem kan Markus gemaklik voor personeel en
kinders getuig! Die afgelope tyd wat ons bevoorreg is om hom by ons te hê is daar soveel hoogtepunte in sy lewe, sy spraak het met
80% verbeter a.g.v. spraakterapie en positiewe insette van verskeie persone in sy lewe. Hy is 'n geestelike leier onder die kinders
en het ook al by meer as een geleentheid tydens Sondae eredienste die Woord bedien. Hy is gedissiplineerd en straal 'n positiewe
houding en selfbeeld uit. Waar Markus aanvanklik gou moedeloos geword het, het hy 'n uithouvermoë aangeleer wat hom in
staat stel om onder moeilike omstandighede uit en aan te hou. Wat Markus besonders maak, is sy liefde en omgee teenoor sy
familie asook teenoor die kinders en personeel van die Herberg Kinderhuis. In Markus se eie woorde: “Ek het geleer dat liefde die
lig is wat die haat verdryf. God is liefde en geen probleem is vir Hom te groot nie.”
Ons sluit die boekjaar af met 119 lyfies wat aan ons toevertrou is, met ons gedugte span van 3 maatskaplike werkers, 'n
programbestuurder, versorgingsbestuurder en 13 kinderversorgers werk ons elke dag om 'n verskil in elkeen se lewe te maak.
“Life is like a flute. It can have holes and emptiness at times. But if we work on it, the same flute can produce magical melodies!”

FONDSWERWING/BEMARKING
Filippense 4:19 GOD SAL IN ELKE BEHOEFTE RYKLIK VOORSIEN
Met die Heer se genade kan ons terugkyk op nog 'n jaar waar ons in 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 lewens te bou. Die volhoubaarheid van die projekte is baie belangrik om 'n verskil te maak.
MASTERMATHS word aangewend vir ons kinders wat probleme met wiskunde ondervind asook vir kinders wat hul uitslae wil
verbeter.
DIE BUTTERFLY PROJEK is fondse wat ingesamel word om te help met die verwerking van trauma en uitdagings wat ons
kinders beleef en om hul toe te rus met die nodige vaardighede om hulself op 'n sosiaal aanvaarbare wyse te handhaaf.
WISE EYE EN READERS ARE LEADERS LEES PROJEKTE is leesprogramme om kinders wat agterstande het met lees te help, asook
om kinders se leesvermoë met begrip te verbeter.
PROJEKTE / INKOMSTES
Ons probeer om jaarliks die bestaande projekte uit te brei.
Ons is dankbaar vir die volgende inkomstes /projekte vir 2019- 2020 finansiӫle jaar.
DEPARTEMENT MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING, GEMEENTES, INDIVIDUE, DEBIETORDERS, KERMIS, NESEIERTJIE, CA2CX
MTB TEN BATE VAN KINDERUIS, KERSLIGGIE PROJEK, LES AMIS DE L'HERBERG KINDERHUIS (HELMUT & STEFANIE HERBERT

AND MEMBERS), DIE WINGERD TRUST, TRUSTS EN IN NATURA SKENKINGS.
DANKIE aan 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
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