
“Die lewe gaan nie net 
oor wat jy vir jouself 
doen nie, maar ook oor 
wat jy vir ander doen.”
- Nelson Mandela
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Dit is die verhaal van Badisa die 
afgelope jaar. Daar was oorlog. Ons 
het afskeid geneem van ds Averell 
Rust. Ons was in ’n subsidiestryd 
gewikkel, ons het ’n finansiële en 
personeeloorlog beleef, daar het ’n 
kerk- en gemeente-oorlog gewoed 
en die plek van Badisa was in die 
gedruis. Só kan al die oorlog-
omstandighede opgenoem word. 
Maar daar was ’n Redder wat die 
plakker van rooi na geel na blou 
verander het.

Badisa het ’n wonderlike jaar van 
genade beleef. Want Badisa het 
vir soveel gewonde mense die 
plakker van Jesus se verlossing 
en uitkoms gebring. Al was die 
hulpmiddele hoe beperk, het die 
personeel – die “susters” – die hulp 
gebring wat nodig was om weer 
lewe en hoop te gee.

(vervolg op bl 2)

“Al was die hulpmiddele hoe beperk, 
het die personeel – die “susters” – die 
hulp gebring wat nodig was om weer 
lewe en hoop te gee.”

Is dit nie wat ons baie keer met mense maak nie? 
Onwetend klassifiseer ons mense as ons so na hulle 
kyk. As ek hom ’n rooi plakker gee, dan stap ek weg en 
wil niks met hom te doen hê nie. Die een met die geel 
plakker sal ek dalk help, hang af of ek wil en of ek geld 
by my het. Maar die een met die blou plakker kan mos 
self gaan werk of hoe?

So het daar ’n man by die veldhospitaal aangekom. Die 
dokter het gekyk en ’n rooi plakker op die bed geplak. 
Die man se naam was Lou. Hy was swaar gewond en 
hy het baie bloed verloor. Eintlik was daar geen hoop 
op lewe nie. Maar daar was een suster wat gesien het 
hy kry ’n rooi plakker. Sy het nader gestap en met hom 
begin praat in sy swakheid. Sy been was weg en sy 
borskas oop, maar hy kon nog ’n bietjie praat. Soos sy 
met hom gepraat het, het haar hart toegegee en sy het 
skelm-skelm die plakker van rooi na geel verander. Lou 
is deur gestoot en onmiddellik gehelp. 

Twee jaar later loop ’n man met ’n kunsbeen by die 
hospitaal in. Hy stap na die suster en groet haar, en 
dadelik is daar ’n vonk tussen hulle. Kort daarna is hulle 
getroud. Sy het deur haar hart en omgee sy lewe gered 
en hom ’n kans op die lewe gegee.

Boodskap van die  
Voorsitter van die 
Bestuursraad 

Op die slagveld tydens die Wêreldoorlog is al 
die gewondes na die veldhospitaal gebring. 
Soos die gewondes in die lokaal ingebring is, 
is hulle geklassifiseer. ’n Blou plakker het 
byvoorbeeld getoon dat die persoon vir hulp kon 
wag omdat daar nog tyd was. ’n Geel plakker het 
getoon dat die persoon dadelik hulp moes kry om 
aan die lewe te bly. Maar dié wat ’n rooi plakker gekry het, is gelos 
omdat daar geen hoop op lewe was nie. Geen hulp is dus gegee nie.
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Boodskap 
van die 
Uitgetrede Hoof 
Uitvoerende 
Beampte

Dit is my besondere voorreg om as 
uitgetrede Hoof Uitvoerende Beampte 
’n bydrae te lewer tot die jaarverslag 
oor die laaste jaar van my 10-jaar-
dienstermyn wat in Desember 2017 
verstryk het.

Ek dra hierdie bydrae op in eervolle herinnering 
aan Annalise Wiid wat onlangs afgesterf het. As 
’n kampvegter vir Badisa het sy ’n onskatbare 
bydrae tot die organisasie gemaak, veral deur 
die ONE MORE-lied. Dit is gegrond op die 
beginsel dat ons nie soseer derduisende mense 
hoef te help nie, maar dat elkeen die vermoë 
het om ten minste in een mens se lewe ’n verskil 
te maak. Dit was ook die benadering van die 
welbekende Moeder Teresa wat gesê het: “As jy 
nie vir ’n honderd mense kan kos gee nie, gee 
dan net vir een kos.” 

Ek wou verlede jaar in November by die 
Streekvergaderings afskeid neem en my 
dank oordra aan die wonderlike en lojale 
Badisa-kollegas en -vriende wat die afgelope 
10 jaar die reis met my meegemaak het. As 
gevolg van my siekte was dit ongelukkig nie 
vir my beskore nie. Ek gebruik nou hierdie 
geleentheid om in ’n paar sinne enkele gedagtes 
met u te deel.

“Dit is Badisa se mense wat my 
reisgenote was en wat my gehelp 
het om hierdie opdrag uit te 
voer – om andere tot seën 
te wees.”

Die Here hou self sy kerk in 
stand en hou ook self Badisa 
in stand.

Badisa kan nooit na die 
uiterlike van mense kyk nie, 
want daar moet met die 
oë van Jesus na elke mens 
gekyk word. Só moet die 
kerke en gemeentes met 
ander oë kyk na die werk 
wat Badisa namens hulle 
doen. Waar programme die 
afgelope jaar moes sluit, is 
veldhospitale gesluit en sterf 
mense op die slagveld van 
die lewe. Ons twee kerke dra 
die verantwoordelikheid om 
die veldhospitale oop te hou 
sodat hierdie dienste gelewer 
kan word.

Graag wil ons van die 
bestuursraad se kant elke 
personeellid van Badisa 
bedank vir ongelooflike harde 
werk in ’n oorloggeteisterde 
gebied. Julle kan nooit betaal 
word vir dit wat julle doen nie. 
Dankie aan al die direkteure. 
Dankie aan ds Rust – jy wat so 
lank die veldhospitaal bestuur 
het. Baie dankie, en mag die 
tyd van uittrede jou lei na 
nuwe bedieninge waar jy jou 
wonderlike gawes tot die 
opbou en uitbou van God se 
koninkryk kan gebruik.

Aan die nuwe bevelvoerder, 
me Christine Quickfall, mag jy 
beleef dat die veldhospitale 
wat jy saam met ’n uiters 
bekwame bestuurspan 
bestuur die dienste kan bly 
lewer sodat ons hoop kan bly 
gee. 

Mag Badisa steeds die 
vlagskip-veldhospitaal vir die 
twee kerke wees!

Ds Charl van Rensburg 
Voorsitter: Badisa 
Bestuursraad
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Ek laat u met die wyse woorde van 
Moeder Teresa:

“Mense is dikwels onredelik en 
self-gesentreerd. Vergewe hulle in 
elk geval. As jy goedhartig is, 
kan mense jou van baatsug 
beskuldig. Wees goedhartig in 
elk geval.

As jy eerlik is, kan mense jou 
bedrieg. Wees eerlik in elk geval. 
As jy geluk vind, kan mense 
jaloers wees. Wees gelukkig in 
elk geval. Die goeie dinge wat jy 
vandag doen kan môre vergete 
wees. Doen goeie dinge. Gee jou 
beste aan die wêreld al kan dit 
nooit genoeg wees nie. Gee jou 
beste in elk geval.

Want jy sien, op die ou end is dit 
tussen jou en God. Dit was in elk 
geval nooit tussen jou en hulle 
nie.” 

Averell Rust 
Uitgetrede Hoof Uitvoerende 
Beampte: Badisa

My 30 jaar in die voltydse bediening, waarvan die 
laaste 10 jaar by Badisa was, was ’n reis met God se 
belofte (“Ek sal jou seën…”) en opdrag (“Jy moet vir 
ander tot ’n seën wees”).

Dit is Badisa se mense wat my reisgenote was en 
wat my gehelp het om hierdie opdrag uit te voer – 
om andere tot seën te wees. Aan hulle gee ek die 
erkenning en aan hulle sê ek baie dankie. Ek herinner 
my aan Martin Luther wat gesê het dat ons voor 
God met bedelaarshande staan. Met oop hande 
smeek ons om Sy seëninge en guns te ontvang. 
Maar wanneer ons dit ontvang het, dan maak ons 
ons hande toe sodat ons die seëninge net vir onsself 
hou. Wat ons in werklikheid moet doen, is om met 
dieselfde oop hande teenoor ons medemens te leef 
en God se seëninge met ander te deel.

Die Here het Badisa geseën met ’n uiters bekwame 
Lederaad, Bestuursraad en die Beheerrade van 
die programme. Ook met kundige en toegewyde 
personeel en vrywilligers, met ’n indrukwekkende 
infrastruktuur, bestuurstelsels en geboue, met 
ondersteunende befondsers en soveel meer. Ons 
moet daarvoor dankbaar wees. Ons word derhalwe 
die geleentheid gebied om hierdie seëninge met 
ander te deel.

Ek het volle vertroue dat die Bestuursraad 
en bestuurspan onder die bekwame 
leiding van ’n gewaardeerde kollega, 
Christine Quickfall, Badisa sal laat uitstyg 
om met kragtige vlerke nog hoër hoogtes 
te bereik – soos die arend.

“Dit is beter om van agter te 
lei en ander voor te plaas, 
veral wanneer jy oorwinning 
vier as goeie dinge gebeur. 
As jy voor loop wanneer 
daar gevaar is, sal mense 
jou leierskap waardeer.” 
- Nelson Mandela 
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Boodskap van die 
Waarnemende 
Hoof Uitvoerende  
Beampte 

Soos wat Program Arend se strategie verdiep 
en verder uitgerol word, kry ons ook inspirasie 
uit die artikel deur Caroline Lowings getiteld 
“What Does Sustainability Mean and What 
Does it Require?” Volgens die artikel word 
volhoubaarheid deur die volgende bepaal:
• ’n Langtermynstrategie om vennootskappe te bou
• Die vermoë om die regte goed vir die regte redes 

te doen
• Die begrip dat jou handelsmerk ’n belofte is 

wat gestalte kry in mense se ervaring van die 
organisasie en hoe hulle geraak word deur dit wat 
ons doen

• Strategiese denke wat deel van die dag-tot-dag 
aksies vorm

• Die waagmoed om aan te pas en te verander 
wanneer dit nodig is. 

Tegnies bestaan Badisa slegs 15 jaar, maar daar is 
programme in die Badisa-familie wat al vir langer as 
130 jaar dienste lewer aan mense in nood. Die 
organisasie se diverse dienslewering van gehalte 
vind binne goed gevestigde strukture plaas met 
sterk korporatiewe bestuurstoesig, ’n omvangryke 
voetspoor en vrywilligerprogramme wat al 
internasionale erkenning ontvang het. 

Die statistiek in die jaarverslag is weer eens ’n 
ontstellende aanduiding van die morele en sosio-
ekonomiese agteruitgang in gemeenskappe, die tekort 
aan hulpbronne om in hierdie behoeftes te voorsien 
en die trauma waaraan personeel daagliks blootgestel 
word. Ons is egter oortuig daarvan dat ons ’n groter 
en meer volhoubare impak kan maak deur beter 
samewerking en die samevoeging

van ’n verskeidenheid insigte, 
vaardighede en talente. 

Die bevestiging van Badisa se 
identiteit as ’n gesamentlike 
werksaamheid van die 
prinsipaalkerke – naamlik die 
Verenigende Gereformeerde Kerk 
in Suid-Afrika (VGK), Kaapland en 
die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk (NGK), Wes-Kaap – hou 
opwindende potensiaal hiervoor 
in. Terwyl vele en noodsaaklike 
gesprekke oor die onderliggende 
teologiese beginsels en missionale 
roeping van die Kerk gevoer word, 
gaan ons pragmaties voort met 
die implementering van ’n model 
om samewerking te bevorder, 
om barmhartigheidsaksies 
wat voorheen afsonderlik 
gefunksioneer het, te konsolideer 
en om ’n gesamentlike kultuur 
en woordeskat te ontwikkel. 
Daar is verskeie voorbeelde van 
wedersydse, sigbare en praktiese 
ondersteuning van die kerke aan 
Badisa. 

“… ons kan met die kerke as strategiese 
vennoot ’n diens lewer wat maatskaplike 
agteruitgang kan stuit.”
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Wie is Badisa?

Visie
Christelike barmhartigheid – Ons is ’n naaste van 
elkeen in nood.

Missie
Badisa as die barmhartigheidsbediening van NG 
Kerk (Wes-Kaapland) en VG Kerk (Kaapland) is 
waardegedrewe met Jesus Christus as voorbeeld. 
Badisa is ’n nie-winsgewende organisasie wat in 
samewerking met gemeentes en ander rolspelers:

• Uitnemende professionele, vakkundige 
en ondersteuningsdienste aan mense en 
gemeenskappe in nood lewer.

• Ontwikkelingsprogramme daarstel wat ten doel 
het om verbruikers/kliënte in staat te stel om 
optimaal te funksioneer.

Badisa is ’n geloofsgebaseerde 
maatskaplike welsynsorganisasie wat 
professionele maatskaplike dienste lewer 
aan mense in nood, ongeag hul geslag, 
ras of geloof. Die organisasie het 
ontstaan uit die twee kerke, die NG Kerk 
(Wes-Kaapland) en die VG Kerk 
(Kaapland), en het ontwikkel om die 
dienste te lewer in vennootskap met 
verskeie belanghebbendes wat die 
plaaslike en provinsiale regering, die 
korporatiewe sektor en ander nie-
winsgewende organisasies insluit.

Badisa is ’n waardegedrewe organisasie 
wat gebou is op die vier pilare van 
waardes, naamlik diensbaarheid, 
geregtigheid, uitnemendheid en 
rentmeesterskap. Die organisasie lewer 
dienste aan ALMAL in nood, 
ongeag ouderdom, geslag, ras of geloof. 

Badisa is ’n geregistreerde nie-winsgewende 
organisasie (NWO 011-891) en ’n openbare 
weldaadsorganisasie (PWO 930 006 348), 
en is verbind tot maatskaplike ontwikkeling 
deur 151 gemeenskapsgebaseerde 
programme in die Wes-, Noord- en 
Oos-Kaap.

Ons onderhandelinge met 
die staat vind plaas vanuit 
’n bekwame en selfstandige 
posisie: ons verstaan die rol wat 
Badisa speel ten opsigte van die 
Nasionale Ontwikkelingsplan, 
ons het bewese kundigheid 
en professionaliteit om ’n 
betekenisvolle verskil te maak 
en ons kan met die kerke as 
strategiese vennoot ’n diens lewer 
wat maatskaplike agteruitgang 
kan stuit.

Ek verstaan dat samewerking, 
soos wat dit benodig word, 
nie oornag sal gebeur nie en 
dat, ná die aanvanklike vonke 
van entoesiasme en inspirasie, 
volgehoue samewerking, baie 
energie en deursettingsvermoë 
sal verg. Maar watter heerlike reis 
van ontdekking en refleksie sal 
dit nie wees nie! Saam met Paulus 
dank ons ook die Here dat Hy ons 
die krag gee (bekwaam maak en 
toerus) en ons ag om saam met 
Hom in beweging te wees in ’n 
gebroke wêreld (1 Timoteus 1:12). 

Al die eer kom Hom toe.

Christine Quickfall
Waarnemende Hoof Uitvoerende 
Beampte: Badisa
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Badisa sê graag dankie aan die adverteerders wat hierdie publikasie finansieël 
deur hul advertensies ondersteun. Ons vertrou dat die teikengehoor van Badisa 
se finansiële jaarverslag ook gunstig op u produkte en dienste sal reageer.
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Strategiese Bestuur en 
Korporatiewe Bestuurstoesig
Badisa is sedert Februarie 2013 met ’n omvattende vernuwingsproses 
besig. Dié proses staan as Program Arend bekend. Voortspruitend hieruit is 
verskeie strategieë reeds ontwikkel en geïmplementeer. Verskeie ander het 
beginselooreenkomste wat aangegaan is en sal op medium termyn 
momentum kry. 

Dit is veral die bevestiging van die organisasie se 
identiteit sowel as ’n hegter verhouding met die kerk 
en gemeentes wat reeds tot opwindende nuwe 
vennootskappe gelei wat die volgende betref:
• Verdiepte insig in die funksionering van Badisa as 

deel van die kerk se missionale roeping, wat gelei 
het tot die vestiging van werkbare vennootskappe 
tussen Badisa en die onderskeie strukture van die 
kerk se barmhartigheidsdienste

• Waarneembare ondersteuning aan Badisa se dienste
• Volhoubare institusionele strukture wat 

kommunikasie en samewerking tussen Badisa en 
Diaconia bevorder

• Die ontginning van nuwe moontlikhede ten opsigte 
van dienslewering in die Oos-Kaap 

• Die ontwikkeling van ’n gesamentlike strategie vir 
vroeëkindontwikkeling.

Gegewe die dinamiese bestuursomgewing van die 
organisasie en die voortdurende druk om doeltreffende 
en toepaslike professionele dienste en korporatiewe 
bestuurstoesig aan 151 Badisa-programme te lewer, 
word die korporatiewe bestuursbenadering deurlopend 
aangepas.

Badisa funksioneer volgens ’n model van gedesen- 
traliseerde besluitneming. Die Ledevergadering/
Bestuursraad neem beleidsbesluite terwyl die 
implementering van die beleid en bestuur na die 
plaaslike programme se beheerrade afgewentel is. 
Daar is dus ’n sterk afhanklikheid van beheerrade wat 
goed funksioneer en verantwoordbaar is. Die termyn 
van die beheerrade het op 31 Maart 2018 tot ’n einde 
gekom. Dit het aan die organisasie die geleentheid 
gebied om ’n omvattende strategie van stapel te 
stuur met die aanstelling van die nuwe beheerrade 
om die volgende te help verseker:
• Beheerrade wat bemagtig is en wat hul rol en 

funksie verstaan 
• Beheerrade wat as die kern van die organisasie en 

die draers van Badisa se korporatiewe identiteit 
gevestig word 

• Beheerrade wat ervaar dat hulle deel van die 
Badisa-span is en wat eienaarskap vir hul 
onderskeie programme aanvaar

• Beheerrade wat finansiële, 
morele en etiese verantwoor- 
delikheid vir volhoubare 
dienslewering deur die 
organisasie se programme 
aanvaar.

Badisa se benadering tot 
korporatiewe bestuurstoesig word 
steeds deur die King-verslae oor 
Korporatiewe Bestuurstoesig 
gerig. Dit is vir die organisasie 
belangrik om omsigtig en 
doeltreffend om te gaan met die 
hulpbronne wat deur donateurs, 
ondersteuners en die staat voorsien 
word. Die strukture van Badisa is 
sodanig saamgestel om te voldoen 
aan die beginsels van goeie 
korporatiewe bestuurstoesig. 
Daarby word toepaslike beleid en 
protokol gereeld bygewerk en die 
implementering daarvan op alle 
vlakke gemonitor. 

Die struktuur van Badisa bestaan 
uit die Ledevergadering, die 
Bestuursraad, Bestuursprogram 
(bestuurspan, middelvlakbestuur 
en ondersteuningspersoneel) 
en die beheerrade van die 
programme. Die Bestuursraad 
word bygestaan deur komitees 
wat uit kundiges saamgestel is. 

“Ons kan die 
wêreld verander 
en dit ’n beter plek 
maak; dit is in jou 
hande om ’n 
verskil te maak.” 
- Nelson Mandela 
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Ledevergadering 
(soos op 31 Maart 2018)
Verteenwoordigers van die 
NG Kerk (Wes-Kaap): 
Sinodale Kommissie vir Diens van 
Barmhartigheid 
Ds D de Wet
Ds F Gerber
Ds W Greeff
Ds C Kemp
Ds N Maletzki
Ds C van Rensburg
Ds N Venter (predikant in Sinodale Diens)
Vakature

Verteenwoordigers van die VG Kerk 
(Kaapland): Sinodale Kommissie vir 
Diakonale Dienste
Ds S Esterhuizen (predikant in Sinodale Diens)
Ds W Ficks
Ds G Haupt
Ds S Julies
Ds P Oktober
Ds C Petersen
Me M Theron 
Ds P West
Me E Xube 

Streek verteen woordigers 
Bolandstreek
Ds R Malan
Mnr J A van Lill

Namakwaland, Noord-Kaap-
streek 
Mnr T M Bezuidenhout
Vakature

Overberg-streek
Mnr K Swanepoel
Mnr J van Vuuren

Skiereiland Noord-Oos-streek 
Dr G W S van Rooyen
Mnr A van Wyk

Skiereiland Suid-Wes-streek
Mnr P Blanckenberg
Mnr Z van Rooyen

Suid-Kaap, Klein en Groot 
Karoo-streek
Ds J van der Westhuizen
Vakature

Swartland, Weskus, 
Olifantsrivier-streek
Ds L Prins
Wyle Ds D van Zyl (tot Sept 2017)

Kundige Lede
Mnr W Hugo
Mnr SG Malherbe
Me CC Quickfall (waarnemende 
Hoof Uitvoerende Beampte vanaf 
Jan 2018)
Dr WC van der Merwe

Bestuurs raad 
(soos op 31 Maart 2018)
Ds C van Rensburg (voorsitter)
Ds L Prins (ondervoorsitter)
Ds S Esterhuizen
Ds F Gerber
Ds G Haupt
Mnr W Hugo
Mnr SG Malherbe
Me CC Quickfall (waarnemende 
Hoof Uitvoerende Beampte vanaf 
Jan 2018)
Ds N Venter
Dr WC van der Merwe
Ds W Greeff
Ds W Ficks
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende 
Beampte tot uittrede in Des 2017)
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Bestuurs raad-komitees
Oudit- en Risiko-komitee 
Mnr A Gouws (voorsitter)
Prof E Calitz
Mnr H Jemane
Me H Malherbe (direkteur: Finansies en 
Administrasie)
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende Beampte tot uittrede 
in Des 2017)
Me CC Quickfall (waarnemende Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf Jan 2018)

Finansiële Oorsigkomitee
Mnr W Hugo (voorsitter)
Prof E Calitz
Mnr A Vorster
Me H Malherbe (direkteur: Finansies en Administrasie)
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende Beampte tot uittrede in 
Des 2017)
Me CC Quickfall (waarnemende Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf Jan 2018)

Beleggingskomitee
Adv C Franken (voorsitter)
Mnr E Jeneker
Mnr G van der Merwe
Me H Malherbe (direkteur: Finansies en 
Administrasie)
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende Beampte tot uittrede 
in Des 2017)
Me CC Quickfall (waarnemende Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf Jan 2018)

Batekomitee
Ds B Minnaar (voorsitter)
Mnr M Wethmar (sekretaris)
Me H Malherbe (direkteur: Finansies en 
Administrasie)
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende Beampte tot uittrede 
in Des 2017)
Me CC Quickfall (waarnemende Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf Jan 2018)

Vergoedings komitee
Ds C van Rensburg (voorsitter)
Ds G Haupt
Mnr W Hugo
Me T Alberts (direkteur: Menslike Hulpbronne)
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende Beampte tot uittrede 
in Des 2017)
Me CC Quickfall (waarnemende Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf Jan 2018)

Bemarking en Fonds werwings-  
Advies komitee (Champions)
Mnr W Hugo (voorsitter)
Adv C Franken (tot Des 2017)
Mnr R de Lange
Mnr A van Wyk (tot Des 2017)
Mnr J Odendaal
Mnr E Jeneker
Wyle Me A Wiid (tot Junie 2018)
Me W van Rensburg (tot Des 2017)
Me E Brink
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende 
Beampte tot uittrede in Des 
2017)
Me CC Quickfall (waarnemende 
Hoof Uitvoerende Beampte vanaf 
Jan 2018)
Me A Vermeulen
Me A Bezuidenhout (direkteur: 
Bemarking & Fondswerwing)

Bestuurs program 
Bestuurspan
Ds A Rust (Hoof Uitvoerende 
Beampte tot uittrede in Des 
2017)
Me CC Quickfall (waarnemende 
Hoof Uitvoerende Beampte vanaf 
Jan 2018)
Me T Alberts (direkteur: Menslike 
Hulpbronne)
Me A Bezuidenhout (direkteur: 
Fondswerwing en Bemarking) 
Me H Malherbe (direkteur: 
Finansies en Administrasie)
Me R van Zyl (direkteur: 
Maatskaplike Diensprogramme)

Bestuurders: Maatskaplike 
Dienste
Me J Beukes
Me A Botha
Me T Bredenkamp
Me R Engelbrecht
Me L Fortuin (tot Feb 2018)
Me A Hattingh
Me M Heyns (tot Jan 2018)
Me R Pretorius
Me A Smith
Me M Viljoen
Me C van der Merwe (tot April 2017)
F Jacobs (vanaf Mei 2017)
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VKO-koördineerders 
Me Z Volschenk 
Me R Opperman (VKO maatskaplike werker)

Koördineerders: Bejaarde- en Gestremdesorg
Me S Bredell
Mnr W Volschenk
Me Ida Nel (tot Mei 2017)
Me A Terblanche (vanaf Junie 2017)

Personeel: Ondersteuning en Administrasie
Me L du Toit
Me R Killian
Me L Majiedt
Me M Strydom (tot Desember 2017)
Me M van Rhyn
Me J Abrahams (vanaf April 2017)
Me L Rauch (vanaf Des 2017)

Profiel van Beheerrade
Die tabel hieronder gee ’n samevatting van die verteenwoordiging van die 
beheerraadslede van al die programme vir 2018.

Programme
Getal  
lede W B S I M V NGK VGK Ander

Tehuise vir ouer persone 414 306 100 8 0 237 177 269 76 69

Dienssentrums 110 73 30 7 0 56 54 59 20 31

Maatskaplikewerkprogramme 262 124 131 6 1 127 135 113 102 47

Kinder- en Jeugsorgsentrums 51 28 20 3 0 32 19 24 16 11

VKO Dagsorgsentrums 63 2 60 1 0 18 45 1 27 35

Sentrums vir gestremdheid 24 19 5 0 0 16 8 16 4 4

Sentrums vir 
middelafhanklikheid

15 10 5 0 0 12 3 11 2 2

Magdalenahuis: Aanneming en 
swangerskap

9 7 2 0 0 2 7 5 0 4

Borgliggame 18 15 3 0 0 13 5 12 3 3

TOTAAL 966 584 356 25 1 513 453 510 250 206
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Badisa-programme
Badisa Bestuursprogram
Badisa se Bestuursprogram lewer 
bestuursinsette, advies, opleiding, 
toesig en kontroledienste aan die 
beheerrade en bestuurders van die 
programme ten einde hulle te bemagtig 
om ’n doeltreffende, relevante en 
koste-effektiewe diens aan mense en 
gemeenskappe in nood te lewer wat 
aan statutêre vereistes voldoen.

Maatskaplikewerk-programme
Badisa Beaufort-Wes
Badisa Trio: Bellville
Badisa Caledon
Badisa Citrusdal
Badisa Clanwilliam
Badisa Colesberg
ABBA Stellenbosch
Badisa Skiereiland Maatskaplike 
Dienste, Elsiesrivier
Maatskaplike Dienste Gansbaai
Badisa George
Badisa Heidelberg – Kaap 
(sluit 31 Julie 2018)
Maatskaplike Dienste Hermanus
Badisa Bellville-Suid
Badisa Gesinsorgdienste Knysna
Badisa Koue Bokkeveld
Badisa Trio: Kraaifontein
Badisa Kuilsrivier
Badisa Ladismith (sluit 31 Julie 2018)
Badisa Paarl
Badisa Tygerberg
Badisa Piketberg
Badisa Porterville
Badisa Prins Albert
Riebeek Badisa
Badisa Riviersonderend
Badisa Saron
Badisa Trio: Scottsdene
Badisa Stilbaai
Maatskaplike Dienste Stanford
Badisa Strand
Badisa Swellendam
Badisa Tulbagh
Badisa Matzi-Care, Vanrhynsdorp
Badisa Villiersdorp
Badisa Weskus
Badisa Wellington
Badisa Williston
Badisa Wolseley
Badisa Breedevallei
Badisa Wynberg

Nasorgsentrums
Op die Berg Nasorgsentrum, Koue 
Bokkeveld
Riviersonderend Nasorgsentrum
Ouma Lena se Huis, Stilbaai
DRC Weltevrede (ASC), Badisa
Breedevallei
Badisa Rawsonville Primary ASC 
Sandvoetjies, Strand

Rehabilitasiesentrums vir 
Middelafhanklikheid
Ramot Behandelingsentrum
Toevlug Rehabilitasiesentrum

Swangerskap en Aanneming
Magdalenahuis Aanneming en 
Swangerskap

Tehuise
Albertinia Versorgingsdienste: Tehuis
Huis Johannes, Beaufort-Wes
Herfsvreugde Tehuis, Bonnievale
Vygieshof Tehuis, Calitzdorp
Huis PJ Strauss, Ceres
Ons Huis, Citrusdal
Huis Nuweland, Claremont
Huis Groeneweide, Darling
Huis Mimosa, De Doorns
Huis Aristea, Durbanville
Onse Rust Tehuis, Fraserburg
Herberg-aan-See Tehuis, Gansbaai
Huis JJ Watson, George
Hartenbos Versorgingsoord: Tehuis
Huis Zenobia Du Toit, Heidelberg
Huis Lettie Theron, Hermanus
Loeriehof Tehuis vir Bejaardes, Knysna
Huis Ravenzicht, Kraaifontein
Huis de Kuilen, Kuilsrivier
Huis Izak van Tonder, Ladismith
Huis Boesmanland, Loeriesfontein
Goue Aar Tehuis, Malmesbury
Huis Silwerjare, Middelburg (in proses 
van oordrag)
Huis Zonnekus, Milnerton
Huis Uitvlucht, Montagu
Huis Klippe Drift, Napier
Huis Uitsig, Parow
Huis Martina, Parowvallei
Plumstead-Rusoord
Huis Lafras Moolman, Rawsonville
DROOM (Huis Jan Lange & Ou Meule), 
Riversdal
Overberg Tehuis, Riviersonderend
Huis Lückhoff, Rosebank
Huis EJ Appies, Steinkopf
Stilbaai Bejaardesorg
Huis Esperanza, Strand
Huis Pam Brink, Strand
Johenco Tehuis, Sutherland
Huis AA Tomlinson, Swellendam
Rogelim Monte Rosa, Kaapstad
Huis Matzikama, Vanrhynsdorp
Vrederus Tehuis, Villiersdorp
Huis Wittekruin, Vredenburg
Vredendal Tehuis, Vredendal
Emmaneul Tehuis, Williston
Huis Mostertshoek, Wolseley
Huis Andries Hamman, Worcester

Kerk se oornaghuise
Weltevrede Akkommodasie (voorheen 
NG Kerk Oornaghuis), Bellville
Hanna Hopkins Oornaghuis, 
Observatory

Dienssentrums vir Ouer Persone
Albertinia Versorgingsdienste: 
Dienssentrum
Badisa Ouer Persone, Beaufort-Wes
Bellville Senior Sentrum
Bulletrap Dienssentrum vir Bejaardes
Tafelronde Herberg, Caledon –
(Bystandsbehuising)
Ceres Dienssentrum
Lowryville Dienssentrum, Colesberg
Sisonke Dienssentrum, Nduli, Ceres
Cederclan Dienssentrum, Clanwilliam
Hartenbos Bejaardesorgdiens: 
Dienssentrum
Hermanus Senior Sentrum
Fynbos Dienssentrum, Kleinmond

Dienssentrum Koue Bokkeveld
Kuilsrivier Dienssentrum
Macassar Dienssentrum
Parow Senior Sentrum (en Hernus Kriel 
Behuising)
DROOM Dienssentrum, Riversdal
Sonskyn Dienssentrum, 
Riviersonderend
Ruyterwacht Senior Sentrum
Percy Bilton Dienssentrum, Saron
Aan Oewer Dienssentrum, Velddrif
Vredendal Dienssentrum
Wolseley Dienssentrum

Sentrums vir Persone met 
Gestremdheid
Alta Du Toit Nasorg, Bellville
Eljada Nasorg, Oudsthoorn
Immanuel Sentrum Vir Persone met 
Gestremdhede, Steinkopf
Innovation for the Blind, Worcester 
(voorheen Instituut vir Blindes/
Kaleidoskoop)
Vrederus Anneks, Villiersdorp

Borgliggame
Alta du Toit Ontwikkeling vir die 
Alta du Toit Skool, Kuilsrivier
Jan Kriel Instituut vir die Jan Kriel Skool, 
Kuilsrivier

Kinder-en jeugsorgsentrums
Durbanville Kinderhuis
Huis van Heerde, Moorreesburg
Bright Lights, Pofadder (in proses van 
oordrag)
Herberg Kinderhuis, Robertson
Steinthal Kinderhuis, Tulbagh
Huis Andrew Murray, Wellington

Dagsorgsentrums
Belindia Dagsorgsentrum, Beaufort-
Wes
Môresterretjies (Badisa Trio), Bellville
Sonskyn-cum-Dagsorgsentrum, 
Caledon
HM Beets, Ceres
Kids Haven (Badisa Colesberg)
Sandhills, De Doorns
Klikbekkies, Eendekuil
Joey’s Babies, George
Sonskynvallei, Hartenbos 
Trappies, Koue Bokkeveld
Carney’s Dagsorgsentrum, Malmesbury
Wiggel en Waggel, Riviersonderend
Saron Dagsorgsentrum
Seesterretjies, Stilbaai
Tikkel Tokkel, Porterville
Uit-en-Tuis, Goodwood
Malikhanye Dagsorgsentrum, Wolseley
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Dit is met groot hartseer dat ons afskeid 
moes neem van Annalise Wiid. Annalise was 
’n professionele liedjieskrywer, sanger en 
storieskrywer, en ’n kampvegter vir Badisa se 
werk. Sy het die ONE MORE-konsep geskep 
om Badisa se boodskap kreatief in die wêreld 
uit te dra. Sy het by talle Badisa-geleenthede 
as kunstenaar opgetree.

Sy het die ONE MORE-lied geskryf en getoonset, 
die ONE MORE-video saamgestel en vele 
artikels geskryf oor hoe Badisa mense se lewe 
aanraak. Ons het saam ’n dinee aangebied, 
gholfdae gehou en koek gebak om Badisa te 
bemark. Sy het nog soveel planne vir Badisa 
gehad. 

Annalise sal altyd ons Badisa Champion 
en ONE MORE-ambassadeur wees!

Huldeblyk aan
Annalise Wiid
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Menslike 
Hulpbronbestuur
Leierskap en kultuur
Navorsing het bewys dat organisasiekultuur ’n goeie 
aanduider van organisatoriese doeltreffendheid en ’n 
belangrike oorweging vir korporatiewe volhoubaar-
heidsinisiatiewe is, en dat leierskapsvaardighede wat 
met die organisasiekultuur ooreenkom meer 
effektief is. 

Ons besef dat die volhoubaarheid van die Badisa- 
programme in ’n gedeelde kultuur gesetel is in die 
mate waartoe Badisa se belanghebbendes en 
personeel sin maak van ons waardes en hoe ons 
uitvoering gee aan ’n gesamentlike visie en missie. 
Suksesvolle leierskap word bepaal deur die mate 
waartoe ons die inherente kulturele spanning tussen 
die uitvoer van die opdrag en die struktuur bestuur. 
Suksesvolle leierskap op die vlak van finansiële 
volhoubaarheid word bepaal deur hoe ons die 
verhouding tussen winsgewendheid en ’n 
maatskaplikevoordeelbenadering tot dienslewerings- 
aktiwiteite bestuur. 

Badisa is deeglik bewus daarvan dat hierdie eienskappe 
kulturele spanning of oënskynlik onverenigbare 
implikasies vir die volhoubaarheid van ons programme 
kan hê. Daarom word beheerrade en bestuur as leiers 
van die organisasie aangemoedig om voortdurend hul 
teenwoordigheid in en die waarde van hul dienslewering 
(regverdig) aan die gemeenskap en samelewing te 
kommunikeer. Hulle tree dus as ambassadeurs van 
die organisasie op deur positiewe verhoudings op te 
bou, na die gemeenskap uit te reik en doeltreffende 
bestuur toe te pas sodat beskikbare hulpbronne 
toepaslik toegewys kan word om verpligtinge na te 
kom en die lewering van dienste op lang termyn te 
kan waarborg.

Die bekende Amerikaanse sakeman en skrywer 
Max DePree skryf in sy boek Leadership Is an Art, 
“The first responsibility of a leader is to define reality. 
The last is to say thank you. In between the two, the 
leader must become a servant and a debtor. That 
sums up the progress of an artful leader.” Hy 
verduidelik verder dat voortreflike leierskap 
hoofsaaklik aan leiers se volgelinge gemeet word 
– volgelinge wat hul volle potensiaal bereik deur 
ontwikkeling en deur die vereiste resultate te behaal.

’n Organisasie se personeel is sy brood en botter. 
As die personeel bekwaam is en gerespekteer word 
in die veld, dan is die organisasie meer geneig om 

volhoubaar te wees. Badisa het 
die afgelope jaar ’n kultuur- 
taakspan saamgestel en ’n 
kultuuroudit gedoen om 
werknemers se verbintenis en 
toewyding te toets omdat ons glo 
dit die dryfveer van werknemers 
se deelname en betrokkenheid is. 
Die belangrikste komponente van 
die assessering was:
• Werknemerbetrokkenheid by 

besluitneming
• Die mate waartoe werknemers 

ervaar dat hulle hul mening 
kan lug, dat die bestuur na 
hul idees en menings luister, 
en dat hul bydraes waardeer 
word

• Die geleenthede wat 
werknemers het om hul werk 
te ontwikkel (besluite te maak 
oor die werk wat hulle doen), 
ontwikkel te word (opleiding) 
en terugvoer oor prestasie te 
kry

• Instaatstellers soos spanwerk, 
welwillendheid, respek, 
regverdigheid en vergoeding.

Uit die bevindinge het dit vir die 
kultuur-taakspan duidelik geword 
dat bestuurders, en veral lyn-
bestuurders, ’n baie belangrike rol 
speel om werknemers se gevoel 
van betrokkenheid te bevorder 
en om ’n klimaat te skep waarin 
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ontwikkeling en deelname kan plaasvind. Die uitslag 
het verder daarop gedui dat werknemers by Badisa 
hulle met Badisa se waardes vereenselwig. Hulle word 
ook deur die waarde van diensbaarheid gemotiveer. 
Die moraal en verhoudings met toesighouers en 
medewerkers is oor die algemeen positief, met enkele 
uitsonderings. Werknemers ervaar egter by sommige 
werkplekke dat daar nie op hul ontwikkeling of hul 
deelname aan besluitneming gefokus word nie, of dat 
deelname van pos en status afhang. 

Die kultuur-taakspan se fokus skuif nou na leierskap- 
ontwikkeling, want personeelontwikkeling beteken 
ook die opbou van ’n organisasiekultuur waar 
programme in hul werknemers se ontwikkeling belê.

Opleiding en ontwikkeling
Toepaslike opleidings- en ontwikkelingsprogramme 
word rondom spesifieke behoeftes gestruktureer. 
Die afgelope jaar is verskeie werkwinkels en oplei- 
dingsessies aangebied soos in die onderstaande tabel 
aangedui (met die getal mense wat dit bygewoon het 
in hakies agterna aangedui).

Opleiding, werkwinkels en bestuursgroepe aan 
personeel en beheerrade

Dienslewering Bestuursvaardighede

Etiese Kode werkwinkel 
(15)

Oriëntering van nuwe 
bestuurders/admin. 
boekhouers (16)

Aannemingskonsultasie-
groep (10)

Dissipline in die Werkplek 
(23)

Middelafhanklikheid-
konsultasie- 
groep (12)

Leierskap en praktiese 
bestuur in ’n tyd van 
verandering (34)

Opleiding m.b.t. die 
Kinderwet (101) Strategiese Beplanning (18)

Mediasie (13) Bestuursgroepe (335)

Ouerskapopleiding – VKO 
(8)

Strategiese 
Personeelbestuur (29)

VKO Noodhulpopleiding 
(26)

Fondswerwing en 
Bemarking (30)

VKO Forums (52) Arbeidswetgewing (21)

Gevallewerk en assessering 
(32)

VKO-dagsorgsentrum – 
opleiding (51)

VKO-tuisprojek – opleiding 
(80)

Poppie Projek Opleiding 
(94) 

Beleide en 
praktyke
Riglyne vir vergoedings- 
aanpassing vir 2018 is 
uitgestuur en die 
programme is voorberei 
op die instelling van die 
algemene minimum loon. 
Riglyne vir die proses van 
die verkiesing van nuwe 
beheerrade is ook 
uitgestuur. Beleid word op 
die geslote gedeelte van 
Badisa se webwerf 
gepubliseer terwyl 
gedrukte kopieë aan nuwe 
werknemers beskikbaar 
gestel word.

Werknemer- 
voordele
Badisa voorsien aftree- 
voordele aan werknemers 
met bydraes tot ’n 
vastebydrae-pensioenfonds 
of -voorsorgfonds. Badisa 
se aftreefondse word met 
behulp van professionele 
raadgewers soos ABSA 
Konsultante en Aktuarisse, 
die ouditeursfirma 
PricewaterhouseCoopers, 
die beleggingskonsultante 
Towers Watson en die 
trustees bestuur. Badisa bied 
ook ’n mediesefondsvoordeel 
in vennootskap met 
Discovery Health en met 
behulp van die professionele 
raadgewers Alexander 
Forbes aan. Mediesefonds- 
lidmaatskap is verpligtend 
vir die meeste programme, 
en die werkgewer dra ’n 
deel van die maandelikse 
premie by.
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Profiel van Badisa se personeel
Die onderstaande tabel bied ’n samevatting van die programme se personeellede vir 2018.

Programme
Getal  
lede W B S I M V

Getal 
Kontrak- 
werkers

Tehuise vir ouer persone 1804 269 1406 125 4 136 1668 501

Dienssentrums vir ouer 
persone

241 59 132 50 0 20 221 38

Maatskaplikewerkprogramme 253 59 183 10 1 22 231 1

Kinder- en Jeugsorgsentrums 231 56 164 11 0 39 192 23

Vroeëkindontwikkeling 
(dag- en nasorgsentrums)

125 6 113 6 0 8 117 26

Sentrums vir persone met 
gestremdheid

309 79 201 29 0 34 275 30

Sentrum vir 
middelafhanklikheid

61 20 37 4 0 14 47 2

Magdalenahuis: Aanneming en 
Swangerskap

11 6 4 1 0 1 10 0

Borgliggame 7 7 0 0 0 2 5 0

Bestuursprogram 27 19 8 0 0 2 25 0

TOTAAL 3 069 580 2 248 236 5 278 2791 621
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Badisa se dienslewering aan mense met 
middelafhanklikheid sluit die volgende in:
• Voorkoming: inligting en bewusmakingsprogramme 
• Beradings- en verwysingsdienste
• Gemeenskapsgebaseerde behandelingsdienste in 

Beaufort-Wes, Wolseley, Koue Bokkeveld, Worcester en 
Rawsonville, in samewerking met Toevlug

• Binnepasiëntbehandeling vir jeug en volwassenes
• Nasorg en ondersteuningsdienste
• Die opleiding van maatskaplike werkers en ander rolspelers.

Van donker na lig – Ramot 
Die wintersonnetjie wat skuins by die voordeur in 
skyn, ’n treffende skildery van ’n vuurtoring wat 
vasstaan in ’n stormagtige see as ’n baken van hoop, 
mense wat my vriendelik kom groet … Dit is die dinge 
wat ek onthou terwyl ek wag om Johannes Janse van 
Rensburg, die bestuurder van Ramot, vir ’n onder-
houd te sien.

Ek het vroeër by ’n dominee-vriend verneem dat 
Ramot “hoë plekke” beteken (vernoem na ’n Levitiese 
stad in die Bybel). Dit is nogal gepas vir ’n plek wat 
mense uit die donker dieptes van desperaatheid moet 
neem en op ’n hoër plek moet plaas – ’n plek waar 
hulle eindelik die lig kan sien. 

Daar word gereeld gesels oor die negatiewe impak 
van een persoon se middelafhanklikheid op 16 

ander in sy onmiddellike 
omgewing. Maar as een persoon 
gehelp word, sien ons die 
positiewe verandering in sy gesin 
en uiteindelik sy gemeenskap. 
En ek besef weer, dit begin by een 
persoon – soos Badisa deur sy 
ONE MORE-veldtog sê. 

Die feite
Ramot is ’n behandelingsentrum 
vir mense met middelafhanklikheid. 
Hulle bied ’n vyf-weke binne-
pasiëntprogram aan pasiënte wat 
sukkel met middelafhanklikheid. 
Ramot behandel alle soorte 

Dienslewering:
Middel afhanklikheid 
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verslawing, met tik-, alkohol- en heroiën-verslawing 
wat die algemeenste voorkom. Ramot bied jaarliks 
verblyf aan mediesefondspasiënte en voorsien ook 
108 staatsbeddens met verblyf en behandeling aan 
privaat pasiënte wat volgens ’n glyskaal betaal. Die 
sentrum is in Parow, Kaapstad, geleë en bestaan 
reeds 50 jaar.

Die ongelooflike uitkomste
Johannes vertel dat enige opname by Ramot vrywillig 
is, want as die persoon nie gemotiveerd is om self te 
verander nie sal dit nie gebeur nie. Die sukses is dus 
soveel groter as die persoon self reeds die besluit 
geneem het. Ons gesels oor die absolute wanhoop 
wanneer die gesin vir die eerste keer iemand bring 
vir behandeling en hoe die vertroue in die pasiënt 
stelselmatig herstel word. Johannes verduidelik dit so: 
“Die pasiënt self is gestroop van selfrespek. Ons neem 
hierdie stukkende mense en bou ’n nuwe fondament 
deur hulle van hulpmiddels te voorsien om hul 
probleme beter te kan hanteer. Só help ons om te 
keer dat hulle terugval na middelafhanklikheid.” 
Hierdie hulpmiddels waarvan hy praat sluit in 
pastorale berading, fisiese oefening, sielkundige en 
maatskaplike terapie en kreatiewe terapie. Dit sluit 
ook opvoedkundige materiaal in wat pasiënte van 
kennis voorsien, want vir iemand wat reeds alles 
verloor het is kennis mag.

Nasorg
Ná ’n binnepasiëntprogram van vyf weke moet 
pasiënte teruggaan na die werklikheid en ’n 
samelewing wat koud staan teenoor enigiemand 
wat sukkel met middelafhanklikheid. Hiervoor is 
nasorg en ondersteuning baie belangrik. Ramot bied 
dus twee aande ’n week ’n ondersteuningsprogram 
aan. Op sekere Maandagaande, oftewel die Aande 
van Hoop, word daar musiek en kunsterapie deur 
kunstenaars aangebied aan pasiënte van alle gelowe. 
Op Donderdagaande kry die familie van bestaande en 
oud-pasiënte die geleentheid om te kom inskakel. 
Maatskaplike werkers woon dikwels ook hierdie 
geleenthede by aangesien daar ’n opleidingselement 
aan verbonde is. Mense wat geografies ver geleë is 
kan via die internet inskakel om die aande mee te 
maak.

Toevlug se 
buitepasiëntprogram 
verander lewens
Die probleem
Alkohol- en dwelmmisbruik in 
ons gemeenskappe is een van die 
grootste oorsake van misdaad, 
armoede, lae produktiwiteit, 
werkloosheid, disfunksionele 
gesinne, politieke onstabiliteit en 
die toename van chroniese siektes 
soos vigs, tuberkulose, beserings 
en voortydige sterftes. 

Jeugdiges is veral blootgestel 
omdat ouers dikwels nie by hul 
kinders betrokke is nie. Talle 
kinders het spesiale behoeftes 
en weens beperkte opvoeding 
is daar ook nie ’n toekomsvisie 
vir baie gesinne nie. Verder is 
die beskikbaarheid van dwelms 
soos dagga kommerwekend, 
want dis goedkoop. Dagga is 
baie skadelik vir ’n ontwikkelende 
brein. Dit veroorsaak kognitiewe 
probleme en plaas die psigiatriese 
sisteem onder druk. Rolmodelle 
is noodsaaklik. Indien ons werklik 
’n impak wil maak, is dit belangrik 
dat verskeie rolspelers hande 
moet vat en saamwerk. 

Badisa se maatskaplike werkers in 
die veld wat veral met 
kinderbeskerming werk, het dus 
opleiding nodig gehad om met 
alkohol- en dwelmverslawing 
in gesinsverband asook in die 
gemeenskappe te werk. ’n 
Versoek is aan die staat gerig 
om met programme in die 
plattelandse gebiede te begin. 

Die antwoord
In antwoord op hierdie nood is 
die Toevlug Buitepasiënteprogram 
by die Departement van 
Maatskaplike Dienste as ’n 
gesamentlike handevatpoging 
tussen Toevlug Sentrum en die 
Badisa-programme geregistreer 
om ’n wesenlike verskil ten 
opsigte van alkohol- en 
dwelmmisbruik te maak. Die 
Badisa-programme wat tans 
betrokke is, sluit in Beaufort-Wes, 
Rawsonville, Koue-Bokkeveld en 
Wolseley.
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Daar is ’n aantal menseregte-riglyne en 
-beleidstukke wat gerig is op die bevordering, 
beskerming en versekering van die welstand 
van ouer persone. Dit sluit in die VN se 
Handves van Menseregte, die Madrid- 
verklaring wat beklemtoon dat ouer persone 
deel van die ontwikkelingsagenda is, en die 
Afrika-Unie se Handves oor Ouer Persone. 

Al hierdie riglyne fokus op die voorkoming en 
bekamping van die verwaarlosing, mishandeling en 
uitbuiting van ouer persone, gewaarborgde toegang 
tot gesondheidsorg en verswaktesorg, en armoede- 
verligting vir hierdie mense.

Die Wet op Ouer Persone is geskoei op die 
ontwikkelingsmodel wat in die Madridplan 
uiteengesit word en bied omvattende beleid oor 
ouer persone. Die implementering daarvan vorder 
egter baie stadig. Die onvermoë om die Wet se 
doelwitte te behaal en die toenemende bewustheid 
van die mishandeling van soveel ouer persone het in 
2013 gelei tot ’n ondersoek na die omstandighede 
van ouer persone deur die Suid-Afrikaanse 
Menseregtekommissie (SAHRC).

Badisa is net so besorg oor hierdie kommerwekkende 
toestand!

Dienslewering:
Ouer persone 

Die bevindinge van die SAHRC is 
in 2015 gepubliseer en stel duidelike 
opdragte aan die Nasionale 
Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling: 

“… within six months of date of 
receipt of the report, provide a 
circular to ensure uniformity in 
funding of services to older 
persons in all provinces. This 
circular should prioritise issues of 
safety, staffing, nutrition and health. 
The Department must also ensure 
that in the next budget cycle 
special ring-fenced funding 
allocation is allocated to residential 
facilities to ensure that they 
comply with health and safety 
standards in the Older Persons Act 
and national occupational health 
and safety regulations.

… the department must also 
establish, within a year of the 
report, measures to ensure 
uniformity in service provision 
and practice in case of an older 
person’s mental illness. The report 
recommends that such residents be 
moved from frail care centres into 
state psychiatric facilities to stabilise 
their conditions before being trans-
ferred to a frail care centre …“
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In die nadraai van die Life Esidimeni-skandaal blyk 
dit dat hierdie opdragte nog nie uitgevoer is nie. Die 
aantal beddens in staatsondersteunde fasiliteite vir 
mense wat verswaktesorg nodig het, het van 33 000 
tot 27 000 gedaal. Dit is kommerwekkend want dit is 
’n wanopvatting dat gesinne, nie-winsgewende 
organisasies en geloofsgebaseerde organisasies 
in ’n posisie is om in die toenemende vraag na 
verblyf en sorg te voorsien.

Badisa sal voortgaan om dienste aan ouer persone 
te lewer. Hierdie dienste sluit die volgende in:
• Assessering, verwysing en berading deur 

maatskaplike werkers
• Inligtings- en bewusmakingsveldtogte
• Ondersteuning aan familielede
• Dienssentrums wat ouer persone ondersteun om 

onafhanklik te woon deur etes, vervoer, mediese 
steun en sosialiseringsgeleenthede te verskaf

• Tuissorg
• Veilige, toepaslike en bekostigbare akkommodasie 

of akkommodasie met ondersteuningsorg
• Residensiële versorgingsdienste vir verswakte 

ouer persone.

Die Suid-Afrikaanse Handves 
vir Ouer Persone
Die Suid-Afrikaanse Handves vir Ouer Persone is 
opgestel deur die Suid-Afrikaanse Forum vir Ouer 
Persone. Dit is gegrond op die ervarings en behoeftes 
van ouer persone oor die hele land.

Die regte van alle ouer persone
Gelykheid:
Die reg om gelyk te wees voor die wet.
Die reg om nie gediskrimineer te word bloot op grond 
van ouderdom nie.
Die reg om ons optimale vlak van welstand te 
behaal.

Respek:
Die reg op respek en die verantwoordelikheid om 
ander te respekteer.
Die reg op privaatheid en op die beveiliging van ons 
huise en besittings.
Die reg om regverdig en waardig behandel te word 
deur staatsbeamptes en professionele mense wat 
diens aan ons lewe.
Die reg op respek vir ons godsdienstige en kulturele 
waardes.

Vryheid:
Die reg tot vryheid van gewete, taal en menings.
Die reg tot vryheid van uitdrukking en assosiasie.
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TUIS?
’n Gedig deur Tuisversorger Vera Hendricks

Is my pasiënt in my teenwoordigheid tuis? 
Maak ek myself deel van die huis?
’n Versorger met ’n passie gee nie om om jou pasiënt 
dag of nag te was nie.

Ek het al ’n paar foute begaan, maar my gesindheid 
het my uit die moeilikheid gehaal.
Versorgers se persoonlike probleme bly tuis, want dis 
nie ons werk om die pasiënt se dag te vergruis.

Vandag was een van my afdae, my pasiënt het baie gekla.
Maar ek sê vir myself, ek gaan u help, Ma.
Die emosie mag my nie onderkry, want dis wat ’n 
gewortelde versorger bely.
Kalmte is my motto, want ek kyk altyd op na God toe.

Jou grootste deurbraak is humor, gou-gou is julle klaar 
geknor.
As jy en jou pasiënt kan praat oor God en taal, dan sit 
nie een van julle mekaar op ’n skaal.

Goeie môre tannie, goeie môre oom, goeie môre 
meneer of mevrou.
Dis die meeste waarvan ’n pasiënt hou.
Soms is jou pasiënt seer, dalk nie kinders wat hul opbeur.
Daarom is ons daar, om hul dag te maak.
Daarom maak ons persoonlike gevoel nie saak.

Om ’n moeilike pasiënt oor aan te sit, sit nie in enige 
een se broek.
Soms is dit net aandag wat hulle soek, dan is dit ons 
plig as versorger om mooi herinneringe op te roep.
En om te kommunikeer, kan baie misverstande keer.

Lang vingers is glad nie ter sprake, want ander mense 
se goed is hul sake.
Jy kan nie jou pasiënt met ’n bril of pil verkul, want dis 
’n mens met lewe.
Wees liewer bang en bewe, en maak seker dat jy na ’n 
volmaakte tuisversorger strewe.

Om enige tyd tuis te bly, sê vir jouself: Dis nie vir my.
My pasiënt is my eerste prioriteit, daarom bly ons nie 
enige tyd uit die werk uit.

Ek is ’n tuisversorger en dis ons Skepper wat vir ons 
sorge.

Geheuesorgprogram
Navorsing toon dat kleur ’n 
belangrike rol in die ontwerp 
van ’n demensie-vriendelike 
omgewing speel. By Huis Zonnekus 
is ’n geheuesorgprogram begin. 
Die afdeling, wat ook as die 
Sunshine Ward bekend staan, 
word herversier en in ’n 
omgewing omskep waar inwoners 
tuis kan voel. Die projek poog om 
’n goeie lewensgehalte vir elke 
inwoner te bevorder. Behalwe om 
die afdeling te verf en te versier, 
beplan ons ook om ’n sensoriese 
tuin te vestig waar inwoners die 
pragtige blomme kan aanraak, 
sien en ruik. Hierdie sensoriese 
aktiwiteite bring goeie 
herinneringe terug en help om 
oomblikke van geluk te skep.

Die geheuesorgprogram wil die 
gehalte van elke individu se lewe 
verbeter deur hul geheue te 
stimuleer, waardigheid te 
herstel, en liefde en vriendelikheid 
te deel. Ongelooflike resultate 
word gesien na slegs drie 
sessies. Diegene wat nie ’n woord 
in baie jare gepraat het nie, het 
begin sing, tel, name herroep en 
herinneringe gedeel. Diegene wat 
nooit emosie wys nie, het begin 
glimlag en liefde betoon teenoor 
die poppe wat tydens popterapie 
gebruik word. Almal dra vir die res 
van die dag die emosie van geluk 
wat hulle tydens die terapiesessie 
ervaar. 

Die program bestaan uit 
komponente soos kunsterapie, 
musiekterapie, sensoriese 
stimulasieterapie, wiskunde en 
taalvaardigheid, oefening en 
popterapie.

“Wat in die lewe tel is nie die blote feit dat ons geleef het nie. 
Dit is die verskil wat ons in die lewe van ander maak wat die 
betekenis van ons lewe bepaal.” 
- Nelson Mandela 
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Badisa se dienste aan mense met gestremdhede sluit in: 

• Berading en verwysing deur maatskaplike werkers

• Tuisversorging

• Dagsorg

• Vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese bemagtiging

• Residensiële sorg

Dienslewering:
Persone met 
gestremdhede 

Badisa ondersteun die beginsels soos vervat in 
die Witskrif oor die Regte van Persone met 
Gestremdhede. Dit sluit in:
• Respek vir inherente menswaardigheid en 

individuele outonomie
• Nie-diskriminasie
• Volle en doeltreffende deelname aan en insluiting 

in die samelewing 
• Respek vir verskille en die aanvaarding van 

persone met gestremdhede as deel van menslike 
diversiteit

• Die gelykstelling van 
geleenthede

• Toeganklikheid
• Gelykheid tussen mans en 

vroue
• Respek vir die ontwikkelende 

vermoëns van kinders met 
gestremdhede en hul reg om 
hul identiteit te bewaar.
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Eljada Nasorg se uitreik
Eljada Nasorg is ’n residensiële fasiliteit wat 
ontwikkelings- en versorgingsdienste aan 97 volwasse 
persone met intellektuele gestremdhede en 
dagsorg-dienste aan 14 kliënte lewer.

Elke jaar wanneer Mandeladag op 18 Julie gevier 
word, is Eljada Nasorg aan die ontvangkant van 
ander instansies wat hul welwillendheid betoon.

Op die 100-jarige herdenking van wyle mnr Mandela 
se geboortedag het inwoners en personeel van Eljada 
Nasorg hul welwillendheid teenoor ander mense in 
nood en die natuur betoon. ’n Groep inwoners het vir 
67 minute lank die siek kinders in Oudtshoorn Hospitaal 
se kindersaal besoek en aan hulle geskenkies uitgedeel. 
’n Ander groep kliënte het besoedeling hokgeslaan 
deur vir 67 minute lank vullis in die pragtige Klein- 
Karooveld aan die oostekant van terrein te verwyder. 
’n Groep personeellede het ook pasiënte in die 
Psigiatrie-afdeling van Helen Bellinganhof-ACVV- 
Tehuis vir Bejaardes verras deur hulle vir 67 minute 
lank te besoek en lekkernye uit te deel. Elke kliënt en 
personeellid wat hierby betrokke was, het ’n pragtige 
sertifikaat ontvang waarop hulle so trots is!

Innovation for the Blind: 
waarheen is ons op pad?
Innovation for the Blind (voorheen die Instituut vir 
Blindes) is hierdie jaar 138 jaar oud. Vir die toekoms lê 
ons klem op twee belangrike komponente:
• Kernfokus: Die versorging van volwasse persone 

met visuele en ander gestremdhede in ons vier 
tehuise – Ebenhaezer, Huis de Villiers, Huis Jack 
Pauw en Huis Brevis

• Ander akiwiteite: Hierdie  
aktiwiteite fokus op befondsing 
en die opbou van reserwes vir 
die toekoms.

Ons het navorsing gedoen oor 
temas waarmee die sakewêreld 
en breë publiek kan assosieer, en 
gevind dat daar baie min gevoel is 
vir ’n organisasie wat gedurig om 
“dringende hulp” vra terwyl daar 
wel suksesvolle nie-winsgewende 
organisasies bestaan wat goed 
gefokus is, vaartbelyn bestuur 
word en uitnemend presteer. 
Daarom het ons besluit om te 
herfokus na Innovation for the 
Blind – met behoud van ons 
kernfokus en trotse Christelike 
karakter. Innovation for the Blind 
fokus strategies wyer as net die 
geografiese Worcester-omgewing. 
Ons fokus dus nou landwyd, 
internasionaal en aanlyn om ’n 
groter befondsingsmark op te bou 
en sodoende ’n breër gemeenskap 
van persone met visuele 
gestremdhede te kan bereik. Ons 
kernfokus – naamlik die versorging 
van persone met visuele en 
addisionele gestremdhede – bly 
steeds ons vernaamste prioriteit, 
maar dit word deur drie 
“groei-enjins” ondersteun:

• Gesamentlike ondernemings: 
Sinvolle vennootskappe met die 
sakewêreld

• Aanlyn aktiwiteite: Die benutting 
van handel, inligting en ander 
aktiwiteite in die aanlyn- 
omgewing

• Vaardigheidsontwikkeling 
en opleiding: Dit word in 
vennootskap met ander 
rolspelers aangebied.

Badisa se Hoofkantoor sal die 
strategiese rigtingaanwyser bly 
wat voortdurend op die 
identifisering en evaluering van 
geleenthede, bemarking, 
befondsing die optimale bestuur 
van bates, en kommunikasie 
(intern en ekstern) gerig is. As 
Innovation for the Blind is ons 
daar om ’n meetbare verskil in 
die lewensgehalte van visueel 
gestremdes te maak. 

Het jy geweet?
Suid-Afrika onderskryf die definisie 
van gestremdheid soos vervat in die 
Landverslag aan die Verenigde Nasies oor 
die implementering van die konvensie oor 
die Regte van Persone met Gestremdhede 
in Suid-Afrika. Dit verwys na gestremdheid 
as ’n ontwikkelende konsep wat spruit  
uit die interaksie tussen persone met 
gestremdhede en die ingesteldheids- en 
omgewingshindernisse wat hul volle en 
doeltreffende deelname op ’n gelyke 
grondslag met ander in die samelewing 
verhinder.
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Kinders vorm die wese van die Verenigde Nasies se Volhoubare 
Ontwikkelingsdoelwitte, en die 2030 Globale Agenda erken dat wanneer 
kinders se regte gerespekteer, beskerm en vervul word, dit dividende lewer 
in die vorm van globale sekuriteit, volhoubaarheid en menslike vooruitgang. 
Die voorkoms van geweld teenoor kinders in Suid-Afrika bly egter 
kommerwekkend hoog. 

Dienslewering:
Kinders en gesinne 

In ’n Save the Child-beleidsopdrag word daar genoem 
dat een uit vyf (19.8%) kinders seksueel mishandel 
word terwyl een in drie (34.4%) kinders fisiek mishandel 
word. Dit is beduidend hoër as die internasionale 
gemiddelde van 22.6%. Daarby het een uit ses kinders 
(16.1%) emosionele mishandeling aangemeld. Die 
maatskaplike las van geweld teen kinders dra 
beduidend en regstreeks toe tot laer mensekapitaal 
wat ’n aansienlike negatiewe uitwerking op die land 
se ekonomie het. Een ontleder het gevind dat geweld 
teen kinders die Suid-Afrikaanse ekonomie in 2015 
R238.68 miljard, of 5.93% van die BBP, gekos het.

Badisa lewer ’n kontinuum van dienste om kinders te 
beskerm en gesinslewe te versterk. Hierdie dienste 
sluit in voorkomingsdienste, vroeë intervensiedienste, 
statutêre- en herenigingsdienste, Magdalena Huis, 
tuisgebaseerde vroeëkindontwikkeling/versorging, 
geregistreerde vroeëkindontwikkelingsentrums.

Voorkomingsdienste 
en vroeëintervensie- 
dienste
Vroeëkindontwikkeling en 
gedeeltelikesorg-programme is ’n 
belangrike komponent in die 
implementering van voorkoming 
en vroeëintervensietrategieë. 
Badisa beskou die lewering van 
vroeëkindontwikkelingsdienste 
as deel van die strategie om 
armoede te help verlig en 
oplossings vir dié benadeelde 
generasie te help vind. Badisa 
erken dat dit belangrik is om ’n 
langtermyn-ontwikkelings-
benadering tot hierdie intervensies 
te volg, en dat dit by swangerskap 
begin en na formele skoolopleiding 
deurgetrek moet word. Die 
organisasie besef dat daar groter 
bewustheid oor die waarde van 
vroeëkindontwikkeling by 
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gemeenskappe gekweek moet word, en dat dit 
werkwinkels oor ouerskap moet insluit. Ouers moet 
ingesluit word in die beskerming, opvoeding en 
ontwikkeling van hul kinders. Ons omvattende 
benadering sluit in:

Maatskaplikewerkdienste
• Bewusmaking
• Dienste aan swanger moeders en vaders
• Opleiding in ouerskap
• Geboorteregistrasie
• Vaardigheidsontwikkeling
• Voedseltuine
• Die verskaffing van kos
• Naskoolse sorg
• Programme teen boeliegedrag
• Berading
• Lewensvaardighede
• Die identifisering van kinders in gevaar
• Tydelike veilige sorg

Magdalena Huis
• Fisieke behoeftes: Voeding, voedseltuine (individue 

en families)
• Ondersteuning en opleiding ten opsigte van 

gesondheidsorg: MIV- en TB-toetse, voorbereiding 
vir geboorte, rook, substansgebruik tydens 
swangerskap

• Emosionele en spirituele behoeftes
• Berading: Sorg vir die baba, ondersteuning aan 

moeder en baba
• Familieberading
• Ouerskapopleiding: Swangerskap, baba, kleuter, 

babaskudsindroom, kinderbeskerming
• Opleiding in babaversorging: immunisering, 

ontwikkeling, mylpale
• Die ontwkkeling van lewensvaardighede: selfbeeld, 

doelwitte, kultuurverdraagsaamheid/diversiteit
• Entrepreneurs- en sakevaardighede
• Die verskaffing van gratis vervoer vanaf 

teikengemeenskappe na Magdalena Huis
• Bewusmakingsprogramme in gemeenskappe
• Netwerking: Klinieke, maatskappye, hospitale en 

munisipaliteite

Tuis-gebaseerde sorg/ontwikkeling
• ’n Maklike en bekostigbare leerprogram vir kinders 

tot ouderdom vyf jaar
• Die opleiding van fasiliteerders
• Die opleiding van en ondersteuning aan dagmoeders
• Brilliant Boxes (hulpmiddels vir kinders 2-5 jaar)
• Baby Boxes (hulpmiddels vir kinders 0-2 jaar)

• Voedselvoorsiening
• Ouerondersteuning

Geregistreerde 
Vroeëkindontwikkeling- 
sentrums
16 geregistreerde dagsorgfasiliteite 

Kinderbeskermingsdienste
Badisa se maatskaplike werkers 
assesseer die risiko’s vir kinders en 
hul families wanneer kinder- 
mishandeling, verwaarlosing, 
weggooikinders of kinderuitbuiting 
aangemeld word. Wanneer dit 
gebeur, stel Badisa statutêre 
prosesse in werking om kinders 
van sorg en beskerming te voorsien. 
Dienste in hierdie konteks sluit die 
volgende in:

• ’n Ondersoek na wat in die 
beste belang vir die kind is

• Die identifisering van areas wat 
versterk kan word om die 
gesinslewe te versterk en 
gesinne te herenig

• Ondersteuning tydens 
kinderhofverrigtinge en die 
implementering van hofbevele

• Die plasing van kinders in 
alternatiewe sorg: pleegsorg, 
kinder- en jeugsentrums, of 
aanneming.

Ander dienste
• Die opstel en implementering 

van behandelingsplanne vir 
kinders en families om families 
op al die vlakke van intervensie 
te bewaar en te herenig 

• Die lewering van terapeutiese 
en ontwikkelingsdienste ter 
ondersteuning van die 
behandelingsplanne op alle 
vlakke van intervensie. Dit 
word gedoen in vennootskap 
met relevante diensverskaffers 
met wie werkooreenkomste 
aangegaan word.

• Die hereniging van kinders uit 
alternatiewe sorg met hul 
families of onverwante families

• Die lewering van nasorgdienste
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Die viering van ’n jong lewe en 
die deursettingsvermoë van ’n 
pleegma
Dit is haar verhaal. Sy is in 2009 gebore. 
Haar ma was ’n tikverslaafde wat haar 
kinders gebruik het om op die strate te 
bedel. Sy was drie toe haar ma dood is. 
Die dogtertjie het in daardie stadium 
by een van haar ma se vriende gewoon, 
maar dinge het nie goed gegaan nie en 
sy is by ’n ander versorger geplaas waar 
sy verwaarloos en fisiek mishandel is. Sy 
is in 2013 in die sorg van ’n vrou geplaas 
wat uiteindelik haar pleegma sou word.

Die dogtertjie is in 2014 met ’n terminale 
siekte gediagnoseer. Haar niere het 
begin ingee, wat beteken sy het 
gereeld haar bed nagemaak. Sy het 
geduldige en liefdevolle versorging 
van haar voornemende pleegma 
ontvang. Sy is in 2015 wettiglik in haar 
sorg geplaas. Die pleegma het ekstra 
aandag aan die siek kind gegee al het 
dit finansieel en emosioneel sy tol van 
die ma geëis. Die pleegpa het intussen 
besluit dat hy nie langer vir die situasie 
kans sien nie en sy rug op die gesin 
gedraai. Die kind se gesondheid het 
aan die begin van 2018 vinnig agteruit 
gegaan en sy is in April in Tygerberg 
Hospitaal opgeneem. Die pleegma het 
elke dag by haar bed gewaak en haar 
aangemoedig, vir haar gebid en hartseer 
trane gestort, maar nooit hoop verloor 
dat sy sou herstel nie. Toe laat weet die 
dokters vir die pleegma dat hulle niks 
meer vir die kind kon doen nie. Sy is 
toe in Junie 2018 op die ouderdom van 
nege oorlede.

Ons bedank graag hierdie pleegma vir 
haar onbaatsugtige omgee en versorging 
van die dogtertjie, vir haar geloof en al 
haar gebede. Ons vier terselfdertyd die 
lewe van hierdie kind wie se glimlag ’n 
hele vertrek kon ophelder.

Ons dogter ly aan serebrale 
verlamming
“Ek het die behoefte om BAIE DANKIE te sê aan 
almal by Badisa vir hul ondersteuning en hulp met 
die plasing van ons dogter. Ek is seker dat dit ’n 
spanpoging was, maar die moeite wat ons maat-
skaplike werker gedoen het, verdien erkenning en 
beloning. Sy is die definisie van iemand wat nie net 
omgee nie, maar ook ’n passie het vir dit wat sy 
doen. Dit straal uit in haar werk. Mag die Almagtige 
Vader haar en die span ryklik seën!

My dogter ly aan atetoïede serebrale verlamming. 
Dit beteken dat haar keuses ten opsigte van 

Baba Sipho*
In Junie 2017 daag die SAPD by ’n 
Badisa-kantoor op met ‘n eenjarige 
babaseuntjie wat in ’n erg verlate 
toestand gevind is. 

Baba Sipho is in ’n hokkie in ’n informele 
woonbuurt gevind nadat ’n buurvrou 
begin wonder het waar die betrokke 
kind is nadat die oppasser al drie dae 
lank in die hospitaal was. Sy tref die 
baba alleen in die hokkie aan en skakel 
onmiddellik die polisie. Baba Sipho het 
vir drie dae geen water of kos ontvang 
nie. Hy was ondervoed en gedehidreer. 
Baba Sipho maak huilgeluide maar 
geen trane kom uit nie. Sy stemmetjie 
was weg van drie dae lank huil. Die 
maatskaplike werker het die proses aan 
die gang gesit om die baba in sorg te plaas.

Baba Sipho het medikasie ontvang en 
is by veiligheidsouers geplaas. Twee 
maande later is hy in die hospitaal 
opgeneem met erge longontsteking 
omdat sy immuniteit so swak was. Die 
maatskaplike werker het saans tot laat 
in die hospitaal by hom gesit om hom 
rustiger te maak en om iemand bekend 
naby hom te hê. 

Die seuntjie is toe in die sorg van 
wonderlike pleegouers geplaas. Sy 
vordering is merkwaardig. Sy gewig 
het binne enkele maande toegeneem 
van ’n skrale 6 kg tot 14 kg. Hy ontvang 
arbeidsterapie en kan uiteindelik kruip. 
Hy ervaar nou liefde en geborgenheid. 

*nie sy regte naam nie

versorging uiters beperk is. Ek is die enigste brood-
winner in ons huishouding en ons kry swaar. Ons 
het by verskillende plekke om hulp aangeklop en ná 
baie gebede ’n oproep van ’n engel ontvang. Sy het 
simpatiek na ons geluister, ons situasie verstaan en 
ons aan die hand gelei. Sy het baie ure saam met 
ons by die hof deurgebring om ons te onder- 
steun en saam met ons gewag tot die hofverrigtinge 
verby was. Toe ons dogter uiteindelik by ’n plek 
van versorging opgeneem is, was die maatskaplike 
werker daar om ons te ontmoet en hierdie reis 
enduit deur te sien. Sy het na my beskeie mening 
baie meer gedoen as wat van haar verwag kan 
word. Dit laat my wens ek het familie soos sy gehad!

Ek hoop dat wie ook al hierdie brief sien, sal weet 
dat hulle in goeie hande is – nie net met haar nie 
maar met die hele span by Badisa. Hulle het my 
nooit soos ’n nommer op papier laat voel nie. Hulle 
het my nooit laat voel ek is onbelangrik is of dat 
ons geval nie vir hulle saak gemaak het nie.

Baie dankie weer eens van ’n pa en ’n ma wat nou 
glo dat gebede wel beantwoord word.”
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Die regte van kinders
Artikel 28 van die Suid-Afrikaanse grondwet word aan 
kinders se regte gewy en omskryf die regte waarop  
hulle geregtig is. Dit beteken egter nie dat ander 
regte wat in die Grondwet vasgelê is nie op hulle ook 
van toepassing is nie. Artikel 28 is spesifiek gemik op 
Suid-Afrikaanse burgers onder die ouderdom van 18:
1. Elke kind het die reg –

a. op ’n naam en nasionaliteit vanaf geboorte;
b. op gesinsorg of ouerlike sorg, of op gepaste 

alternatiewe sorg wanneer die kind uit die 
gesinsomgewing weggeneem word;

c. op basiese voeding, skuiling, basiese gesond-
heidsorgdienste en maatskaplike dienste;

d. om teen mishandeling, verwaarlosing, misbruik 
of vernedering beskerm te word;

e. om teen uitbuitende arbeidspraktyke beskerm 
te word;

f. om nie verplig of toegelaat te word om werk te 
verrig of dienste te lewer nie wat –
i. onvanpas is vir ’n persoon van daardie kind 

se ouderdom; of
ii. ’n risiko vir die kind se welsyn, opvoeding, 

liggaamlike of geestelike gesondheid of 
geestelike, morele of sosiale ontwikkeling 
inhou;

g. om nie aangehou te word nie, behalwe as laaste 
uitweg, in welke geval, benewens die regte wat 
’n kind kragtens artikels 12 en 35 geniet, die kind 
slegs vir die kortste gepaste tydperk aangehou 
mag word, en die reg het om –
i. afsonderlik van aangehoudenes bo die 

ouderdom van 18 jaar aangehou te word; en
ii. op ’n wyse behandel te word, en in 

omstandighede aangehou te word, wat met 
die kind se ouderdom rekening hou;

h. om, in siviele verrigtinge wat die kind raak, deur 
die staat op staatskoste van ’n regspraktisyn 
voorsien te word indien wesenlike onreg 
andersins sou geskied; en

i. om nie regstreeks in gewapende stryd gebruik 
te word nie, en om in tye van gewapende stryd 
beskerm te word.

Kinder- en jeugsorgsentrums
Badisa se ses sentrums dien as waardevolle hulpbronne 
wat dienste aan kinders en gesinne bied. Hierdie 
sentrums bied omvattende sorg, terapeutiese 
programme en ontwikkelingsprogramme. Kinders en 
jeug word aangemoedig om naskoolse kwalifikasies 
te bekom en om onafhanklik te leef.

Ronel van Zyl kry 
’n toekenning 
Ronel van Zyl, direkteur van 
Maatskaplikediensprogramme by 
Badisa, het op 19 Maart 2018 ’n 
toekenning as Voortreflike 
Maatskaplike Werker in Leierskap 
ontvang. Die toekenning is deur 
die Nasionale Vereniging vir 
Maatskaplike Werk in die Wes-Kaap 
gemaak.

Ronel is in 1994 aangestel, eers 
by Diakonale Dienste van die 
VG Kerk en daarna ook by Badisa 
toe die twee welsynsorganisasies 
van die NG Kerk (Wes-Kaapland) 
en die VG Kerk (Kaapland) in 
2003 geamalgameer het. Sy het ’n 
uiters belangrike rol gespeel in die 
vestiging van die nuwe entiteit se 
strategie, beleid, meganismes en 
korporatiewe bestuurstoesig. Die 
proses het talle uitdagings gebied, 
soos personeel en beheerrade se 
weerstand teen verandering. Sy het 
egter met toewyding voortgegaan 
met prosesse en onderhandelinge, 
en bly glo in die doel en 
moontlikhede wat die verandering 
ingehou het.
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Fondswerwing en bemarking 
Om broodnodige befondsing 
vir kinderbeskermingsdienste 
in te samel, het Badisa die 
onafhanklike Badisa 
Children Foundation NPC 
gestig. Die Badisa Children 
Foundation NPC is ’n 
geregistreerde nie-wins-
gewende maatskappy 
(2017/528019/08) wat as ’n 
onafhanklike entiteit gestig is om geld in te samel vir 
die kinderbeskermingsdienste wat deur Badisa gelewer 
word. Die maatskappy is ook geregistreer as ’n 
nie-winsgewende maatskappy (NPO 203-802) by 
die Direktoraat vir Nie-winsgewende Organisasies 
by die Nasionale Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling en as ’n openbare weldaadsorganisasie 
(PBO 93006 0848) by die Suid-Afrikaanse 
Inkomstediens met Artikel 18A belastingvoordele. 
Die direkteure van die stigting is me Ronel van Zyl, 
me Helet Malherbe, me Annemarie Bezuidenhout, 
me Juanita Beukes en ds Sean Esterhuizen.

Die stigting se inkomste kan alleenlik deur Badisa 
versprei word vir die uitvoer van openbare weldaads- 
aktiwiteite soos in die Memorandum van Inkorporasie 
(MOI) uiteengesit. Enige wysigings aan die MOI moet 
deur Badisa se raad goedgekeur word.

16 Dae van Aktivisme vir Geen 
Geweld teen Vroue en Kinders 
Die 16 Dae van Aktivisme vir Geen Geweld teen 
Vroue en Kinders is ’n internasionale bewusmakings- 
veldtog wat groot emosie op plaaslike bodem 
ontlok. Suid-Afrika het die veldtog in 1998 aangeneem 
as een van sy intervensie-strategieë vir die vestiging 
van ’n samelewing wat vry is van geweld. Die 
16 Dae van Aktivisme vir Geen Geweld teen Vroue en 
Kinders vind jaarliks plaas vanaf 25 November 
(Internasionale Dag vir die Eliminasie van Geweld 
teen Vroue) tot 10 Desember (Internasionale 
Menseregtedag).

Badisa het in 2017 mense aangemoedig  
om hul emosies en ongeduld 
teenoor geweld op sosiale 
media te deel deur ons 
16 Dae emotikon van 
Badisa se webtuiste by 
www.badisa.org.za af te laai, 
dit uit te druk en ’n foto van 
hulself met die emotikon te 
neem vir sosiale media.

Samevatting van die 
bemarkings- en 
fondswerwingsaksies 
van die Badisa- 
programme vir 
2017-2018

Aantal

Fondsinsamelings-
funksies 

476

Getal gemeentes 
toegespreek

264

Individuele donateurs 12 900

Ondernemings. 
maatskappye, 
trusts en stigtings

1 160

Kerke en gemeentes 
(uitgesluit Sinodale 
kollektes)

792

Sosiale ondernemings en 
produkverkope

61

Baie dankie aan die regerings- 
departemente, die Nasionale 
Kommissie vir Loterye, die 
Wes-Kaap Gemeenskapskas en 
Kerk in Actie vir jul jarelange 
vennootskap en finansiële 
ondersteuning aan Badisa. 
Dankie ook aan al die ander 
ondernemings, maatskappye, 
trusts en stigtings wat ons die 
afgelope jaar ondersteun het. ’n 
Besondere dank en waardering 
gaan aan elke individu wat tyd, 
kundigheid en geld geskenk het 
en só tot die volhoubaarheid van 
hierdie organisasie bygedra het. 
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Statistiek van dienslewering vir 2018

Fokusareas
Getal 
begunstigdes

Kinders en gesinne

Maatskaplikewerk-kantore (voorkoming, vroeë intervensie en statutêre prosesse) 674 905 

Nasorgsentrums 343 

Aanneming, swangerskapberading 1 902 

Kinder- en jeugsorgsentrums 675 

Vroeëkindontwikkeling

VKO-dagsorgsentrums 1 236 

Tuismoederprojek 487 

Ouer persone

Tehuise vir ouer persone: residensiële huisvesting 4 446 

Tehuise vir ouer persone: Ander dienste aan nie-inwoners, 
per persoon, gemeenskap

18 174 

Tehuise vir ouer persone: Familie en gemeenskap 7 529 

Dienssentrums vir ouer persone: Ledetal 3 377 

Gestremde persone

Sentrums en borgliggame vir persone met gestremdhede 2 024 

Middelafhanklikheid

Voorkoming, nasorg, rehabilitasiedienste (binne- en buitepasiënte) 8 938 

TOTAAL 724 036 

“Ons menslike omgee bind ons saam – nie in jammerte 
of neerbuiging nie maar as menslike wesens wat geleer het 
hoe om ons gesamentlike swaarkry in hoop vir die toekoms 
te omskep.”
- Nelson Mandela 
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Badisa se 
Groenbeleid
As versorger van mense sal Badisa in 
gehoorsaamheid aan die Skepper en ter wille 
van toekomstige geslagte die aarde versorg 
sodat die hele aarde kan floreer.

Die doel van Badisa se Groenbeleid is die bevordering 
van ’n lewenstyl waar alle ekosisteme kan herstel, 
genees en floreer en die vestiging van sisteme wat 
hierdie etos ondersteun. Om hierdie doelwit te bereik 
wil ons die drie R’e van omgewingsvolhoubaarheid in 
die Badisa-programme implementeer:

• REDUCE – verminder die verbruik van 
nie-herwinbare hulpbronne

• RE-USE – hergebruik ’n produk of item en moenie 
dit onnodig weggooi nie

• RECYCLE – herwin soveel as moontlik

Om hierdie doel te bereik moet daar rekening gehou 
word met:
• RETHINK – dink nuut oor die impak van lewenstyl, 

werksetiek en gedrag op die ekosisteme
• REPAIR – herstel die aarde en verbruikersgoed. 

Moenie so maklik weggooi nie.
• REFUSE – sê nee en weier om eko-ongeregtigheid 

en aktiwiteite te aanvaar wat die aarde en haar 
stelsels benadeel.

Die verbruik van energie, water, verbruikersgoedere 
en vervoer is onlosmaaklik deel van Badisa se 
dienslewering. Badisa aanvaar dat hierdie verbruik ’n 
negatiewe uitwerking op die omgewing het, maar glo 
egter daar is baie geleenthede om meer doeltreffend 
en omgewingsvolhoubaar te funksioneer. 

Die afgelope jaar het Badisa veral op die besparing 
van water klem gelê, veral in die Wes-Kaap. 

Wes-Kaapse Departement van 
Landbou
Ons bedank graag die span by die Wes-Kaapse 
Departement van Landbou vir hul uitnodiging aan 
die Badisa-bestuurders vir ’n bespreking van hul 
kontinuïteitsplanne en waterbesparingsmaatreëls. 
Die Badisa-span was geïnspireer deur die departement 
se planne om die Elsenburg-landgoed se waterhulp-
bronne optimaal te bestuur.

Badisa het ’n waterbewaringsbenadering aanvaar 
wat die volgende behels: die vermindering van die 

hoeveelheid water wat deur ons 
programme verbruik word, beter 
waterbewaringsmaatreëls, 
herwinning van soveel as wat 
ons kan, en groter sensitiwiteit 
ten opsigte van die talle 
mededingende eise wat aan 
hierdie delikate hulpbron 
gestel word.

Ons wil water bespaar deur 
reënwater en gryswater op te 
vang deur die installasie van 
watertenks by ons residensiële 
fasiliteite. Hierdie projek spruit uit 
die waterkrisis in ons land. Ons is 
as ’n organisasie verbind tot die 
verantwoordelike gebruik van 
water. Badisa moet ook die 
uitgawes van ons residensiële 
fasiliteite so laag as moontlik 
hou sodat ons bekostigbare 
verblyf en dienste aan 
behoeftiges kan bied. Dit vra 
vir die verantwoordelike bestuur 
van ons munisipale uitgawes.

Ons spreek ons dank uit teenoor 
die Shoprite Groep wat in 
samewerking met Foods & Trees 
for Africa 19 watertenks aan die 
Badisa-programme geskenk het.
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Batebestuur

Die Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy (GHBM) is 
deur die Sinodale Kommissie vir die Diens van 
Barmhartigheid (SKDB) op 14 Augustus 1944 gestig. 
Die maatskappy is as ’n Artikel 21-maatskappy en ’n 
ingelyfde vereniging sonder winsoogmerk geregistreer.

Die hoofdoel van die GHBM is om wonings, woonstelle, 
losieshuise, tuistes vir bejaardes en gestremdes, en 
enige ander woon- of verblyfplek in stede, dorpe of op 
die platteland te verkry, op te rig, te verskaf, en instand 
te hou, vir alle sorgbehoewende mense, insluitend 
bejaardes, siekes, swakkes, gestremdes, verwaarloosdes, 
laagbesoldigdes en alle jeugdige of ander werkers en 
jongmense in die algemeen.

Die GHBM is die eienaar van die geboue waaruit 
maatskaplike welsynsdienste, die meeste daarvan 
Badisa-programme, gelewer word. Programme 
gaan ’n huurooreenkoms (gewoonlik R1 per jaar)  
met GHBM aan en is verantwoordelik vir die 

instandhouding van hierdie 
vaste bate.

Dit is uiters belangrik vir Badisa 
en die GHBM om op alle vlakke 
’n goeie samewerkingsverhouding 
te handhaaf. Ons samewerkings- 
ooreenkoms is tydens die 
verslagdoeningstydperk bygewerk, 
en die GHBM se rol as deel van 
die kerk se gesamenlike bediening 
word op verskeie vlakke kollektief 
bevorder. Al is die GHBM nie die 
eienaar is van al die geboue waaruit 
Badisa se programme bedryf word 
nie, is daar ’n doelbewuste strewe 
om bestaande kundigheid en 
ervaring breër in die Badisa-familie 
aan te wend. 

Vrywilligers
Vrywilligers is oral in die wêreld onontbeerlik vir positiewe verandering. 
Hulle maak die wêreld ’n beter plek deur te gee van hul tyd, talent en ander 
hulpbronne.

Die vestiging van ’n vrywilligerprogram hou baie 
meer voordele in as bloot die verrigting van kritiese 
take met beperkte fondse. Die betrokkenheid van 
gemeenskapslede by vrywilligerprogramme versterk 
openbare steun en help hulle om die werk en 
beplanning agter bestuursbesluite te verstaan.
Vrywilligers help om bestaande programme uit te 
brei oor die grense wat gestel word deur personeel- 
plafonne en begrotingsbeperkings. Hulle maak ook 
beter werkvloei op projekte moontlik. Dit is nie 
maklik of vinnig om ’n vrywilligerprogram in werking 
te stel nie. Die beplanning van ’n vrywilligerprogram 
verg posontwikkeling, onderhoude, supervisie, 
evaluering en erkenning.
Wanneer ons met vrywilligers werk, lê ons klem op 
die tien beste praktyke wat nodig is vir die bestuur 
van vrywilligers. Hierdie tien beste praktyke volg 
natuurlik op mekaar. Die eerste drie fokus op die 
grondslag vir ’n doeltreffende program. Die 
volgende drie fokus op die ontwikkeling van veilige 

en toepaslike vrywilligeposte 
en die aanstelling van die regte 
mense in die regte poste. Die 
laaste vier gaan daaroor om ’n 
omgewing te skep wat aan die 
vrywilligers wat suksesvol 
gewerf word die vaardighede en 
ondersteuning te bied sodat hulle 
betrokke wil bly.

Tien beste praktyke 
Lê die grondslag vir vrywilliger- 
werk:
• Waardeer die rol van 

vrywilligers
• Definieer die reëls en 

verwagtinge
• Ontwikkel die vrywilligers se 

bestuursvaardighede

Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy
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Profiel van vrywilligers by Badisa
Die tabel hieronder bied ’n samevatting van vrywilligers van alle programme vir 2018.

Program

Aantal 
Dienssentrums 

se lede direk 
betrokke by 

Dienssentrum- 
administrasie

Aantal 
plaaslike 

vrywilligers 
direk 

betrokke by 
dienslewering 

aan kliënte

Aantal 
plaaslike 

vrywilligers 
betrokke by 

professionele 
dienste (ook 
subkomitees 
van beheer-

rade)

Aantal 
plaaslike 

vrywilligers 
betrokke by 

adminis- 
trasie, 

bemarking 
en fonds-
werwing

Aantal 
inter- 

nasionale 
vry- 

willigers Totaal

Tehuise vir ouer 
persone

nvt 670 221 540 4 1 435

Dienssentrums 225 173 140 295 0 833

Maatskaplike 
werkprogramme

nvt 223 55 82 12 372

Kinder- en 
Jeugsorgsentrums

nvt 141 69 67 44 321

VKO dag- en 
nasorgsentrums

nvt 73 30 24 7 134

Sentrums vir persone 
met gestremdheid

nvt 23 18 3 0 44

Sentrum vir 
middelafhanklikheid

nvt 7 0 0 0 7

Magdalenahuis: 
Aanneming en 
Swangerskap

nvt 22 12 10 0 44

Borgliggame nvt 0 10 300 0 310

TOTAAL 225 1332 555 1321 67 3 500

Ontwikkel die poste en stel die regte mense aan:
• Verminder kliënt- en groeprisiko (evaluering, 

aansoekproses, polisieklaring)
• Skep duidelike opdragte
• Reik uit buite die sirkel 
Skep ’n omgewing waarin die vrywilligers tuis 
kan voel
• Oriënteer vrywilligers en lei hulle op
• Verskaf supervisie
• Laat die vrywilligers voel dat hulle daar 

behoort
• Gee erkenning aan die vrywilligers se bydraes

31

“Die grootste 
geskenk is om van 
jou tyd en energie 
te gee om ander 
te help sonder om 
enigiets in ruil te 
verwag.” 
- Nelson Mandela 
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Finansiële 
Verslag 
By Badisa fokus die finansiële bestuur, rapportering en 
ontledings deur die loop van die finansiële jaar hoofsaaklik 
op die bestuurstate van die individuele programme. Die 
boodskappe wissel van dankbare sukses tot spanningsvolle 
druk op kontantvloei.   
Dit is dan elke jaar met groot spanning en afwagting dat die prentjie 
van die totale organisasie ontvou met die opstel van die saamgestelde 
finansiële state. En elke jaar, sonder uitsondering, ten spyte van al die 
finansiële uitdagings, spreek hierdie state van ’n oorvloed van genade.

Die 2018 finansiële jaar was geen uitsondering nie. Ons kan met 
dankbare harte terugkyk na ’n jaar waarin ’n oorvloed van genade 
Badisa weer eens in staat gestel het om ’n verskil te maak in lewens 
van duisende Suid-Afrikaners in nood. Sukses word nie net gemeet 
op finansiële gebied nie, maar ook aan die vrywilligers wat help, die 
ondersteuningsnetwerke wat bemoedig en die dankbare gesigte van 
dié in nood. 

Inkomstestaat

Losies- en huurgelde is die grootste bron van inkomste en 
verteenwoordig 47% van die totale inkomste.

Badisa se vermoë om ’n volhoubare diens aan ons kliënte te kan lewer, 
is afhanklik van die ondersteuning van ons donateurs wat hul harte 
en beursies met dankbaarheid oopmaak vir ander in nood. ’n Opregte 
woord van dank aan elkeen wat bygedra het tot die R81.2 miljoen se 
inkomste uit donasies en fondsinsamelings.

 Losies en huur ontvang

 Subsidie

 Donasies, bemakings en fonds insamelings

 Spesiale Programinkomste

 Beleggings inkomste

 Bydraes NG Kerk en VGK Kerk

 Ander Inkomste

Inkomstebronne 2018

2%

1%

47%

28%

16%

3%
3%
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 Salarisse

 Vervoer

 Kantoor- en administrasie uitgawes

 Grond en geboue

 Huishoudelike uitgawes

 Programuitgawes

 Waardevermindering

Bedryfsuitgawes

 Gestremdesorg

 Ouer persone

 Kinder- en jeugsorg

 Maatskaplike werk

 Middelafhanklikheid

 Vroeëkindontwikkeling

 Ander

Samestelling van Kapitaal en  
Reserwes per dienslewering

61%

1%

7%

11%

16%

3%

1%

Bedryfsuitgawes
Die bestuur van bedryfsuitgawes binne die heersende vlak van inflasie bly ’n groot 
uitdaging. Die totale bedryfsuitgawes van R497.5 miljoen het met 6% gestyg teenoor 2017.  
Kenmerkend van die bedryf, word bedryfsuitgawes grotendeels aan salarisse en ander 
personeeluitgawes bestee. Ons personeel is die sleutel tot suksesvolle dienslewering 
aan ons kliënte. Dit is met groot dankbaarheid dat Badisa in 2018 ’n bedryfsurplus van 
R30.8 miljoen (2017: R22.7 miljoen) kon behaal. Ná die nodige kapitaalbestedings en 
toekennings aan eksterne programme is ’n netto surplus van R15.3 miljoen aangeteken.

Balansstaat
Die netto surplus wat gegenereer is, het Kapitaal en Reserwes verder versterk tot 
R335.4 miljoen. Hierdie reserwes is hoofsaaklik opgesluit in Beleggings en Kontant van 
R320.2 miljoen. Die opbou van voldoende kontantreserwes om voorsiening te maak 
vir minder gunstige jare en noodsaaklike instandhoudingswerk aan geboue is krities 
vir die voortbestaan van alle Badisa-programme. Verskeie Badisa-programme is dan 
ook gedeeltelik afhanklik van die beleggingsinkomste op hierdie reserwefondse om hul 
dienslewering te finansier.  

Sien ook verkorte balansstaat en inkomstestaat op bladsy 34 en 
35 vir verdere inligting.

42%

40%

6%

5%

2%

1%

4%
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Badisa Inkomstestaat  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2018

2018 
R

2017 
R

INKOMSTE

Losies- en huurgelde    246,222,978     224,812,114 

Spesiale Programinkomste       18,628,549      18,838,235 

Donasies, Bemakings & Fondsinsamelings        81,162,244     79,423,777 

Toekenning: NLDTF          1,146,563           258,611 

Verhaling van koste en ander inkomste       10,698,776      11,839,398 

Bydraes NGK en VGK        3,426,360       3,352,300 

Toename in markwaarde van beleggings         3,818,250       2,140,778 

Rente en dividende ontvang        12,431,332      11,404,268 

Subsidies      150,756,107   139,370,349 

BEDRYFSINKOMSTE      528,291,159   491,439,830 

UITGAWES

Salarisse   302,700,428   281,832,426 

Vervoeruitgawes         5,519,463      5,398,866 

Kantooruitgawes        17,295,519      16,277,681 

Grond en Geboue       56,958,871     54,787,569 

Huishoudelike uitgawes        79,331,272     76,247,634 

Programuitgawes 12,760,218  11,158,596  

Spesiale Dienste       16,920,232      17,381,370 

Waardevermindering  5,966,461        5,671,611 

BEDRYFSUITGAWES    497,452,464   468,755,753 

BEDRYFSURPLUS VIR DIE JAAR   30,838,695  22,684,077 

Kapitale besteding       -8,338,298       -4,173,918 

Toekennings aan Eksterne Programme         -7,199,519      -8,633,144 

NETTO SURPLUS       15,300,878       9,877,015 
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Badisa Balansstaat  
op 31 Maart 2018

2018 
R

2017 
R

BATES

Nie-bedryfsbates    362,741,056     352,715,544  

Vaste bates       58,899,486   55,681,833

Beleggings      294,476,621       288,067,867  

Lenings ontvangbaar 9,364,949           8,965,844  

Bedryfsbates  40,625,713         34,229,162 

Rekeninge ontvangbaar 14,559,586         11,740,056  

Voorraad           378,382            540,437  

Banksaldo       25,485,521         21,746,968 

Kontant voorhande             202,224            201,701  

      403,366,769     386,944,706  

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEID

Kapitaal en reserwes    355,376,079 344,838,555 

Onaangewende surplus       145,211,893          133,451,410  

Spesiale reserwes      207,160,411          204,128,179  

Reserwes onder administrasie        3,003,775 7,258,966

Nie-bedryfslaste           223,250  505,307  

Lening 223,250 505,307 

Bedryfslaste      47,767,440   41,600,845  

Rekeninge betaalbaar      47,767,440        41,600,842  

    403,366,769    386,944,707  
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Huldeblyk aan 
oud-president 
Nelson Mandela 
In hierdie jaarverslag bring ons ook hulde aan die ontslape 
oud-president Nelson Mandela, die man met die mooi glimlag 
en die groot hart wat hierdie jaar 100 sou wees. Madiba se 
droom het die volgende ingesluit:

• Die bekamping van armoede en ongelykheid

• Die aftakeling van rassisme

• Die bou van instellings wat demokrasie bevorder

• Die vermeerdering van toegang tot inligting 
en kennis.

Geen persoon, familie, instelling of land besit 
die nalatenskap van Nelson Mandela nie. 
Volgens die Nelson Mandela-stigting 
behoort dit aan elkeen wat werk vir sosiale 
geregtigheid.

Badisa en sy programme deel hierdie 
visie en bring hulde aan al ons vrywilligers, 
beheerraadslede en donateurs wat 
hul vaardighede, tyd en geld opoffer om 
elke dag ’n werklike verskil te maak.

Rus sag, Madiba. Jou nalatenskap leef voort! 



Kontak ons
Besoek Badisa se webtuiste by www.badisa.org.za om meer oor 
die organisasie uit te vind, om vir ons maandelikse e-nuusbrief in te 
skryf, om by ons sosiale media aan te sluit, om ’n donasie te gee en/of 
vrywilligerwerk te doen. 

Telefoon: 021 957 7130
E-pos: info@badisa.org.za
Straatadres: Pastoriestraat 11, Marturia-sentrum, Bellville 7530
Webadres: www.badisa.org.za
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