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BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE BEHEERRAAD:

Die tydperk, April 2020 tot Maart 2021, was 'n uiters uitdagende tyd vir die Herberg KJSS. Die COVID-19
pandemie en die gepaardgaande inperkings het groot uitdagings aan ons gestel. Die Herberg was vanaf
Maart 2020 in totale isolasie vir etlike maande, tot Augustus 2020. In dié tyd is toegang tot die Herberg baie
streng beheer. Niemand mag in of uit gegaan het nie. Personeel kon nie verlof neem nie. Die kinders kon nie
huis toe gaan gedurende die skoolvakansies nie. Baie streng maatreëls het gegeld om te poog om ons
personeel en kinders veilig en gesond te hou. Elke personeellid het die ekstra myl geloop en hulle moet
geprys word vir die opofferings wat elkeen in die uitdagende tyd moes maak en steeds maak. Alhoewel die
maatreëls geslaagd was om die Herberg COVID-19 vry te hou, was die impak hiervan, fisies en emosioneel,
baie groot op elkeen wat daardeur geraak is. En word hierdie impak steeds deurentyd bestuur
Finansieel het dit groot uitdagings aan ons gestel omrede ons elke dag vol was en almal drie voedsame etes
per dag moes kry. Hier het ons die goedheid van God in oorvloed ervaar deur die omgee van ons
gemeenskap en donateurs wat in al ons behoeftes voorsien het. Ons bedank elkeen wat iets bygedra het en
gehelp het om hierdie skip te bly stuur deur hierdie COVID-19 storm.
In tye soos hierdie besef mens net weer hoe belangrik dit is om 'n span te wees wat saam werk en streef na
dieselfde doel. Ons besef dat die versorging van hierdie span belangrik is om te slaag. Mag ons as
Beheerraad en personeel van die Herberg KJSS voortdurend dit in gedagte hou, saam werk na dieselfde
doel, om die Herberg KJSS 'n veilige en geliefde tuiste te maak vir elke kind wat onder ons sorg is. Maar, mag
ons ook mekaar in die strewe daarna ondersteun en versterk en versorg sodat die pad met entoesiasme en
vreugde gestap kan word.
Ons bly nederig, dankbaar en afhanklik voor God. Ons eer Hom vir die Herberg waar gebroke kinders rus en
genesing kan kom vind. Ons oog bly gevestig op Jesus om ons ook in hierdie seisoen te lei.
Vrede!
Ds. Johan Dorfling
Voorsitter van die Beheerraad
Die Herberg KJSS

Jaarverslag geborg deur Robertson Print Media

“Look for something positive in each day, even if some days you have to look a little harder.”
Nog 'n jaar is verby, 'n jaar met positiewe en negatiewe, maar definitief 'n jaar vol geleenthede om 'n verskil in
ons kinders se lewens te maak. Hoe hou ons die kinders en personeel positief is 'n vraag wat gereeld gevra word.
Genade, sal elke keer my antwoord bly, want maklik is dit verseker nie. Met God se krag en hulp deel ons graag
die volgende:
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FONDSWERWING/BEMARKING
Filippense 4:19 GOD SAL IN ELKE BEHOEFTE RYKLIK VOORSIEN
WAY MAKER, MIRACLE WORKER, PROMISE KEEPER, LIGHT IN THE DARKNESS MY GOD THAT IS WHO YOU ARE
Wat 'n ongelooflike uitdagende jaar was dit nie vir NPO instansies soos Die Herberg Kinderhuis nie. Covid het so
baie dinge verander en ons moes baie aanpassings en planne maak om fondse in te samel in hierdie moeilike
tye. Die Here was egter so getrou om vir ons te sorg! Alle eer aan Hom.

Gedurende hierdie jaar is daar aansoek ontvang vir 118 kinders, waarvan ons slegs 12 kinders kon
opneem.
Annerie Schreuder sluit aan by ons span as Maatskaplike werker.
Die kinders besoek Desember 2020 vir die eerste keer weer hulle families, na 8 maande van inperking,
wat 'n groot opgewondenheid was dit nie!
Gedurende die boekjaar is daar 33 statutêre verslae geskryf, 23 gesinskonferensies gehou en 972
individuele onderhoude gevoer.
Verskeie groepwerk sessies is gehou, waaronder seksuele ontwikkeling, boelie en hantering van woede,
emosionele intelligensie en keuses en besluitneming.
Jaydeë Meyering slaag sy graad 12 jaar einde 2020 met 3 onderskeidings. Hy studeer tans “Architectural
Technology” by CPUT.
Jasmine Dempers is tans nog besig met haar studies as Mediese Sekretaresse by Boland Kollege
Stellenbosch.
Danksy die Butterfly Projek kon ons 34 kinders help met eksterne terapeutiese dienste wat insluit,
sielkundige dienste, spraakterapie, arbeidsterapie en skolastiese assesserings.

Ondanks 'n moeilike jaar met baie nuwe terme wat aangeleer moes word, bv. Covid 19, “lockdown”, saniteer,
“PPE”, Coronavirus, ens, kan ons weereens getuig van die Here se hand wat daagliks oor ons is. Hiermee saam
bedank ons ook elke donateur wat dit vir ons kinders moontlik maak om die nodige terapeutiese dienste te
ontvang. Ons sluit die jaar af en begin die nuwe jaar met die volgende gesegde: “Sometimes when you find
yourself in a dark place you think you've been burried, but actualy you've been planted – Christine Caine”. Mag
ons elkeen groei in die nuwe jaar waar ons geplant is.
Zelda Coertze
Programbestuurder

Kinders wat nie uitgeplaas is gedurende vakansies nie, donateurs en gemeentes wat nie meer kon bydraes maak
nie het 'n groot uitwerking gehad op ons begroting.

INKOMSTES
Ons is dankbaar vir die volgende inkomstes ontvang vir 2021 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.
Alhoewel ons die CA2CX fietstoer moes uitstel, kon ons die toer steeds doen gedurende November in stede van
Junie/Julie om fondse in te samel. Die kermis kon nie plaasvind gedurende Maart maand nie, maar ons het
produkte gekry wat ons kon verkoop ; wat vir ons die helfte van ons gewone inkomste verseker het. Danksy
individue wat ons baie gedra het in hierdie moeilike tye en Trusts soos Jannie Mouton Stigting en Seed
Foundation wat maandeliks 'n bydrae gemaak het in die moeilike jaar, kon ons in ons kinders se daaglikse
behoeftes voorsien.
DANKIE aan elke individue/organisasie/gemeente wat ons help bou aan ons kinders se lewe. 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

BESTUURDER GROET
Dit is my laaste bydrae tot die Jaarverslag van die Herberg KJSS. Soveel gedagtes en emosies
gaan deur my en as ek terugkyk oor 8 jaar. Dit is 'n storie deurweef met God ons Vader se Genade.
Beheerraadslede, Personeel, Kinders, Donateurs, Vrywilligers het gekom en gegaan en elkeen het
'n bydrae gemaak tot al my ervarings en herinneringe wat ek altyd met my sal saamdra. Byna soos
'n kombers wat met verskillende drade gebrei is deur verskillende mense en wat ek vir die res van
my lewe kan nadertrek om myself mee te koester.
Onwillekeurig kom die vraag by my op of ek gedurende my dienstydperk vanaf Januarie 2014 tot en
met nou 'n wesentlike verskil gemaak het? Mense praat van die “legacy” wat jy agterlaat. Wat laat
ek agter? Mag dit wees dat ek vergewe word vir die foute wat ek gemaak het asook die tone waarop
ek getrap het. Mag ek onthou word vir iemand wat om verskoning kon vra as ek seergemaak het
asook as iemand wat soms my weerloosheid gewys het ..... my menswees wat baie keer nie
antwoorde gehad het vir al die uitdagings nie. Bo alles mag ek onthou word as iemand wat my
medemens met respek en agting hanteer het en meer genade uitgedeel het as oordeel.
Dit is die storie wat ek graag sou wou onthou. Tussenin sou ek die drade van mede-kollegas,
Vrywilligers en Kinderhuisvriende se liefde en omgee wou inweef. Die kinders se onbevange liefde
en drukkies en die Beheerraad se ondersteuning en vertroue in my.
Ek groet julle en bid dat ons Hemelse Vader die Herberg KJSS sal seën en Sy vrede oor julle sal
uitstort.
Elsa Perold

