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BOODSKAP VAN  
DIE VOORSITTER VAN  
DIE BESTUURSRAAD

Badisa is die legkaartbouers van die kerke se 
barmhartigheid. Ons is besig om ’n nuwe prent te bou, 
maar daar is groot uitdagings. 

Baie dankie aan my mede-bestuursraadslede vir jul tyd 
en toewyding. Julle is ’n ongelooflike span. Dankie aan 
ons Hoof Uitvoerende Beampte, me Christine Quickfall, 
wat ons help om die groter prent raak te sien. Dankie ook 
aan elke personeellid van Badisa. Elkeen is deel van ’n 
groot legkaart wat die Badisa-prent vorm. 

Die jaarverslag getuig van dankbaarheid dat ons ’n legkaart 
kon bou, en van ons drome om nog talle nuwe legkaarte 
te bou. Badisa staan voor groot uitdagings in die nuwe 
jaar. Daar word planne gemaak, maar ons besef ook ons 
afhanklikheid van God. 

Baie dankie aan almal wat help om Badisa-legkaarte te 
bou. Mag Badisa van krag tot krag gaan tot voordeel van 
die mense wat dit so nodig het.

Ds. Charl van Rensburg

Ons sit om die tafel. Hier 
is honderde stukke van die 
legkaart. Ons begin die 
buiteraam bou. Maar dis 
moeilik, want ons weet nie 
hoe die prent lyk nie en ons 
weet nie of al die stukke 
hier is nie. 

Dit is die verhaal van Badisa 
en al sy programme. Daar is 
opgewondenheid, want ons kan 
saam bou aan iets wat ons weet 
mooi is en nog mooier gaan word. 
Elke bouer se insette is belangrik. 
Elke legkaartstuk is belangrik, en 
so ook elkeen wat deel is van die 
Badisa-familie. 

Ons weet ons wil ’n mooi prent 
bou. Dan raak ons stil en vra die 
Here hoe die prent moet lyk. Op 
Sy tyd begin ons ’n prent vorm, ’n 
prent van mense wat glimlag omdat 
hulle hoop het en hulp, liefde en 
omgee ervaar. Die mense om die 
legkaarttafel raak soms moedeloos 
want hulle sukkel om die passende 
legkaartstukke (geld) te kry. Hulle 
sukkel om die reëls (wette en 
administrasie) te verstaan, maar 
hulle moet bou want die mense op 
die prent (kliënte/vriende) van die 
legkaart is vir hulle belangrik.

Bou saam met 
ons legkaarte van 
omgee en hoop



2  |  BADISA ALGEMENE JAARVERSLAG 2019

BOODSKAP VAN  
DIE HOOF UITVOERENDE 
BEAMPTE 

Hierdie jaar was 
tegelyk inspirerend en 
veeleisend. Dit het van die 
bestuurspan gevra om die 
eise van ’n opwindende en 
dinamiese operasionele 
omgewing versigtig te 
balanseer terwyl hulle die 
Badisa-boot stelselmatig 
in die rigting van die 
ideale toekoms stuur. Ek 
het dikwels myself afgevra 
waarom ons doen wat ons 
doen. En elke keer het die 
antwoord onveranderd 
gebly: Ons voel onsself 
geroepe om dit te doen 
met soveel mense in ons 
land wat vasgevang is in 
’n siklus van kwesbaarheid 
en armoede. Ek is daarvan 
oortuig dat Badisa – met 
sy ervare en vindingryke 
mensekapitaal, gesonde 
bestuurstoesigstelsels, 
uitgebreide voetspoor, 
toegang tot netwerke 
en reputasie as ’n 
betroubare verskaffer van 
gehaltediens – sy impak 
verder kan versterk en 
nóg lewens kan verander.

Dit is waarop ons die afgelope jaar klem gelê het:

• Ons het ons bestuurstoesig, leierskap en impak versterk 
omdat goeie bestuurstoesigpraktyke noodsaaklik is vir die 
vlakke van innovasie en kreatiwiteit wat ons nodig het.

• Ons het die Badisa-groep gekonsolideer deur stelsel-
matig en aanhoudend sosialekapitaal-netwerke tussen al 
ons programme op te bou, en ons wilskrag in te span om 
gewilliglik deel te word van dit waarin ons glo.

• Ons het besef dat die vinnig veranderende profiel van ouer 
mense binne die volgende 15 jaar, die aard en omvang  
van die dienste wat ons kan bied, beduidend gaan 
verander. Omdat dienste aan ouer persone een van ons 
diensleweringspilare is, het ons in Oktober verlede jaar 
’n konferensie aangebied wat tot die formulering van ’n 
ontwikkelende baanbrekerstrategie gelei het. Ons beplan 
om hierdie strategie in 2019 te finaliseer.

• Ons glo sterk daarin dat volhoubare verandering slegs  
moontlik is as ons in kinders belê. Dit is dan ook die rede  
vir die samesmelting van ons vroeë kind ontwikkelings-
dienste met dié wat deur die kerk via Diaconia gebied 
word. Little Seeds (Watch us Grow) is amptelik in Mei 
2019 tydens die Nederduitse Gereformeerde Kerk se 
Kaapse Sinodesitting bekend gestel. Ons doel met Little 
Seeds is om waardevolle mense- en sosiale kapitaal te 
ontsluit in die 520 gemeentes van die NGK en VGK deur 
die unieke kombinasie van die gemeentelike diakonaat en 
professionele maatskaplike dienste.

• Die potensiaal van kragtige alliansies het die afgelope 
jaar talle gesprekke tussen Badisa en die kerk oorheers. 
Suid-Afrika se ekonomiese en fiskale vooruitsigte lyk 
droewig. Dit sal ’n beduidende invloed hê op die regering 
se vermoë om regstreeks en onregstreeks ’n verskil te 
maak aan enorme intervensies wat nodig is om sinvolle 
oplossings vir armoede en ongelykheid te vind. Ons het 
reeds goeie vordering gemaak om gesamentlike raakpunte 
met die Nasionale Ontwikkelingsplan te identifiseer, en 
om betekenisvolle verhoudings met instansies in die 
geloofsgemeenskap te ontwikkel – soos met Hugenote 
Kollege.

• Die bevordering van mensekapitaal in Badisa is ’n 
belegging wat groot dividende inhou. Daarby word dit 
as ’n kritiese suksesfaktor beskou. Ons toets program vir 
leierskap- en bestuurs ontwikkeling vorm nou deel van ons 
menslike hulpbron strategie wat in 2019 geïmplementeer 
word. Ons leierskap- en bestuursontwikkelingsprogram 
word in vennootskap met die nuwe Skool vir Sosiale 
Innovasie by Hugenote Kollege aangebied.

Ons is voortdurend met refleksie en verbetering besig. 



3

Hierdie praktyk help om die gehalte van ons programme 
te verbeter, leer te verdiep en groei te versterk. Ons plan 
is om oor die volgende paar jaar langtermyn-strategieë vir 
al ons ander diensleweringspilare te implementeer en die 
moontlikhede van ’n meer moderne organisasiestruktuur 
vir die Badisa-groep te ondersoek. Ons verken ook maniere 
waarop ons die bestuursinligtingstelsel kan verbeter sodat 
ons impak kan meet en tendense kan bepaal. Ons wil ook ons 
risikobestuurstelsels verbeter.

Wanneer u oor die organisasie se prestasies in hierdie 
jaarverslag lees, moedig ek u aan om die werklike betekenis 
van die syfers raak te sien: die aantal kliënte wat ons bereik 
het, en die personeel en vrywilligers (insluitend die meer as 
900 lede van ons Bestuursraad en Beheerrade) wat dit 
moontlik gemaak het. Dit vertel die verhaal van hierdie 
organisasie se impak en voetspoor, en dit beklemtoon 
die welwillendheid van mense wat sinvolheid in 
hul werk soek en in toekomstige generasies 
wil belê. Die toewyding en harde werk van 
die personeel en vrywilligers het Badisa 
vanjaar gehelp om sy doelwitte te bereik. 
Dankie vir u voortgesette verbintenis 
met ons, en dat u dieselfde etiese en 
idealistiese waardes as ons het.

Ons moes ook hierdie jaar afskeid neem 
van Rudolf Bezuidenhout wat skielik 
oorlede is. Hy was vir 10 jaar lank 
die bestuurder van ons Durbanville 
Kinderhuis. Rudolf het die siel van ’n 
kind verstaan en ’n gelukkige tweede 
tuiste vir honderde kwesbare kinders 
geskep. Hamba kahle, my liewe Badisa-
vriend!

Brennan Manning het gesê dat daar agter 
elke soort werk die roeping is om iemand 
te wees wat diep en volledig menslik in 
Christus is. Ons moet dit onthou. Mag ons 
vreugde en vervulling vind deur saam te dien 
as organisasie, kerk, gemeenskap en individue. 
Nie een van ons kan op ons eie voorsien in al die 
behoeftes van die mense en gemeenskappe om ons 
nie. Ons medemenslikheid in Christus sal hierdie roeping 
lewendig hou.

Me Christine Quickfall

Innovering onderskei tussen  
’n leier en ’n volgeling.
Steve Jobs
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WIE IS BADISA?
Badisa is ’n geloofs gebaseerde maatskaplike 
welsyns organisasie 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 belanghebbers wat die plaaslike en 
provinsiale regering, korporatiewe sektor en 
ander nie-wins gewende organisasies insluit.

Badisa is ’n waardegedrewe organisasie wat gebou is op 
die vier pilare van sy waardes, naamlik diens baarheid, 
geregtigheid, uitnemend heid en rent meester skap. 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 weldaads organisasie 
(PWO 930 006 348), en is verbind tot maatskaplike 
ontwikkeling deur 146 gemeenskaps gebaseerde 
programme in die Wes-, Noord- en Oos-Kaap.

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

Ons missie
Badisa as die barm hartig-
heids bediening van die NG 
Kerk (Wes-Kaapland) en 
die 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 onder-
steunings dienste aan 
mense en gemeenskappe 
in nood lewer

• Ontwikkelings programme 
daarstel wat verbruikers/
kliënte help om optimaal te 
funksioneer.
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STRATEGIESE 
BESTUUR EN 
KORPORATIEWE 
BESTUURS-
TOESIG 
Voortgesette aanpassing is uiters belangrik 
vir ’n organisasie soos Badisa want dit help 
ons om relevant, lewensvatbaar, finansieel 
volhoubaar en risiko-sensitief te bly. Badisa 
het die afgelope jaar voortgegaan om die 
veranderingsprosesse (Program Arend) wat 
in 2013 van stapel gestuur is, te versterk.

Ons mediumtermynplan volg ’n tweeledige benadering:

Versterk en innoveer: Konsolideer en fokus die Badisa-
groep ten opsigte van ons gesamentlike visie vir die 
toekoms, versterk goeie bestuurspraktyke (en bestuur 
risiko’s) as die grondslag vir kreatiwiteit en innovering, 
moderniseer prosesse en meganismes, en implementeer 
’n volhoubare sakemodel.

Werk saam en beplan vooruit: Ontwikkel ’n toepaslike 
organisasie struktuur wat doelspesifiek ons same werking 
met die kerk versterk sodat ons ’n groter impak kan maak, 
vestig sinvolle netwerke met vennote in die geloofs-
gemeenskap, en ontwikkel strategiese lang termyn planne 
vir twee van ons belangrikste diens lewerings pilare.

Ons benadering tot korporatiewe bestuurstoesig 
word gereeld geassesseer en aangepas. Badisa se 
Bestuursraad het in Februarie vanjaar die organisasie se 
prestasies krities vergelyk met die King IV Kode vir goeie 
praktyk. ’n Aantal kritiese projekte is in hierdie sessies 
geïdentifiseer en by die mediumtermynplan ingesluit. 
Die bestuursomgewing waarbinne ons werksaam is en 
die wyse waarop die organisasie gestruktureer is, bly 
dinamies. Dit is waarom ons bestuur en leierskap op alle 
vlakke van die organisasie deurlopend moet versterk.

Badisa gebruik ’n model van gesentraliseerde 
besluitneming. Die Ledevergadering en Bestuursraad 
neem beleidsbesluite, terwyl die implementering 
van hierdie beleidstukke en die bestuur van plaaslike 
programme aan die Beheerrade oorgedra is. Badisa 
steun dus sterk op die doeltreffende funksionering en 
aanspreeklikheidspraktyke van sy Beheerrade.

Die nuwe termyn van hierdie 
beheer rade het op 1 April 2018 
begin. Ons het ’n projek van 
stapel gestuur om nuwe raads-
lede te oriënteer en hulle te help 
om hul rol en verantwoordelik-
hede te verstaan. Dit is ’n 
uitdaging vir raadslede om ’n 
gestruktureerde opleidings- 
en ondersteuningsprogram 
by te woon, as gevolg van 
geografiese afstande en die 
feit dat hulle vrywilligers is 
wat voltyds werk. Ons maak 
toenemend van tegnologie 
gebruik om hierdie uitdagings te 
oorbrug. Ons het byvoorbeeld 
’n afgebakende en veilige web-
gebaseerde platform geskep 
waar raadslede toegang tot 
belangrike inligting kan kry 
en ons het ’n doelspesifieke 
opleidingsgids ontwikkel. 
Dit sal in die volgende paar 
maande uitgebrei word deur 
die toevoeging van ’n 24-uur 
responsfasiliteit waar raadslede 
kritieke kwessies kan aanmeld. 
Die Hoof Uitvoerende Beampte 
se kwartaallikse nuusbrief 
help om Beheerraadslede 
ingelig te hou oor strategiese 
ontwikkelings.

Die Badisa-struktuur bestaan 
uit die Ledevergadering, 
Bestuurs raad, Bestuurs program 
(bestuurspan, middel vlak-
bestuurders en onder steunings-
personeel) en die Beheerrade 
van die Programme. Die 
Bestuurs raad word onder-
steun deur verskeie komitees 
met kundiges wat hul dienste 
vrywillig aanbied.



Verteenwoordigers van die 
NG Kerk (Wes-Kaap): Sinodale 
Kommissie vir Diens van 
Barmhartigheid 
Ds N Venter (predikant in Sinodale 
Diens)
Ds D de Wet
Ds F Gerber
Ds WJ Greeff
Ds C Kemp
Ds N Maletzki
Ds C van Rensburg
Ds H Burger
Ds S Eloff

Verteenwoordigers van die 
VG Kerk (Kaapland): Sinodale 
Kommissie vir Diakonale Dienste
Ds S Esterhuizen (predikant in  
Sinodale Diens)
Ds P October
Ds G Haupt
Ds C Petersen
Ds X Mhobo
Ds F Samson
Ds C Crowley
Ds D Myburgh
Ds S Julies
Ds E Vaas
Ds K van Rensburg

Streek verteen woordigers

Bolandstreek 
Ds C van Rensburg
Mnr A de Vries

Noord-Kaap Streek 
Mnr R van Wyk
Mnr D du Plessis

Overbergstreek 
Ds C Kemp
Mnr JJ van Vuuren

Skiereiland Streek 
Dr E Lombard
Mnr H Pieters

Karoo Streek 
Me J Visagie
Vakature

Weskus Streek
Ds L Prins
Vakature

Suid-Kaap Streek
Ds J November
Mnr J Jacobs

Kundige lede 
Mnr W Hugo
Mnr SG Malherbe
Dr WC van der Merwe
Me JL Zingu
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)

LEDEVERGADERING

(soos op 31 Maart 2019)

BESTUURSRAAD

(soos op 31 Maart 2019)

Me W Collins

Ds C van Rensburg (Voorsitter)
Ds P October (Ondervoorsitter)
Ds SA Esterhuizen
Ds N Venter
Ds GG Haupt
Ds WJ Greeff
Ds C Kemp
Ds S Julies
Mnr W Hugo
Mnr SG Malherbe
Dr WC van der Merwe
Me JL Zingu
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)

Bestuursraad-komitees 

Oudit- en Risiko-komitee 
Mnr A Gouws (Voorsitter)
Prof E Calitz
Mnr H Jemane
Me H Malherbe (Direkteur: Finansies en 
Administrasie)
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)

Finansiële Komitee 
Mnr W Hugo (Voorsitter)
Prof E Calitz
Mnr O Vorster
Me H Malherbe (Direkteur: Finansies en 
Administrasie)
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)

Beleggingskomitee 
Adv C Franken (Voorsitter)
Mnr E Jeneker
Mnr G van der Merwe
Me H Malherbe (Direkteur: Finansies en 
Administrasie)
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)

Batekomitee 
Ds B Minnaar (Voorsitter)
Mnr M Wethmar (Sekretaris)
Me H Malherbe (Direkteur: Finansies en 
Administrasie)
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)

Vergoedingskomitee 
Ds C van Rensburg (Voorsitter)
Ds P October 
Mnr W Hugo
Me T Alberts (Direkteur: Menslike 
Hulpbronne)
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)

Bemarking en Fondswerwings-
advieskomitee
Mnr W Hugo (Voorsitter)
Mnr R de Lange
Mnr J Odendaal
Mnr E Jeneker
Me E Brink
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)
Me A Vermeulen
Me A Bezuidenhout (Direkteur: 
Bemarking en Fondswerwing)
Me B Louw
Me C Blanche
Me E Hougaard
Me J Strauss
Me J Beukes
Me JL Zingu

BESTUURSPROGRAM

Bestuurspan 
Me CC Quickfall (Hoof Uitvoerende 
Beampte vanaf 4 September 2018)
Me T Alberts (Direkteur: Menslike 
Hulpbronne)
Me A Bezuidenhout (Direkteur: 
Bemarking en Fondswerwing) 
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 A Hattingh
Me R Pretorius
Me A Smith
Me M Viljoen
Mnr A Amerika  
(vanaf 12 Junie 2018)
Mnr C Nolan  
(vanaf 1 Julie 2018)
Me K Uys  
(vanaf 18 Julie 2018)

VKO-koördineerders 
Me Z Volschenk 
Me R Opperman (VKO maatskaplike 
werker)
Me E Hougaard (VKO bestuurder vanaf 
21 Januarie 2019)

Koördineerders: Bejaarde- en 
Gestremdesorg 
Me S Bredell (bedank 30 April 2019)
Mnr W Volschenk
Me C Klopper (vanaf 1 Desember 2018)
Dr W Terblanche (vanaf 1 Julie 2019)

Personeel: Ondersteuning en 
Administrasie
Me L du Toit (aftrede 31 Januarie 2019)
Me R Killian
Me L Majiedt
Me M van Rhyn
Me J Abrahams
Me L Rauch 
Me B Louw (vanaf 1 Augustus 2018)
Me N Alers (vanaf 1 Desember 2018)
Me C Jacobs (vanaf 1 Februarie 2019)
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Innovering is die  
vermoë om verandering  
as ’n geleentheid en  
nie as ’n bedreiging  
te sien nie.
Steve Jobs

Profiel van die Beheerrade 
Die tabel hieronder gee ’n samevatting van die verteenwoordiging van die Beheerraadslede van al 
die programme soos op 31 Maart 2019.

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

Tehuise vir ouer persone 379 287 84 8 0 226 153 249 58 72

Dienssentrums 79 52 21 6 0 39 40 45 15 19

Maatskaplike werkprogramme 252 115 134 3 0 126 126 105 95 52

Kinder- en jeugsorgsentrums 52 28 22 2 0 32 20 23 18 11

VKO Dag- en nasorgsentrums 60 7 50 3 0 16 44 6 22 32

Sentrums vir gestremdheid 39 30 9 0 0 27 12 25 6 8

Sentrums vir 
substansafhanklikheid 14 9 5 0 0 10 4 7 2 5

Magdalena Huis 
Beradingsentrum 10 9 1 0 0 2 8 6 1 3

Borgliggame 16 14 2 0 0 11 5 10 2 4

Akkommodasie 17 14 3 0 0 12 5 13 1 3

TOTAAL 918 565 331 22 0 501 417 489 220 209
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LYS VAN  
BADISA-PROGRAMME
Badisa Bestuursprogram
Badisa se bestuursprogram lewer 
bestuursinsette, advies, opleiding, 
praktykbegeleiding, toesig en 
kontroledienste aan die beheerrade, 
bestuurders en veral vakkundige personeel 
van die programme. Die Bestuursprogram 
bemagtig hierdie rolspelers om effektiewe, 
relevante en kostedoeltreffende diens aan 
mense en gemeenskappe in nood te lewer.

Maatskaplikewerk-programme
ABBA Stellenbosch
Badisa Beaufort-Wes
Badisa Trio: Bellville 
Badisa Bellville-Suid
Badisa Breedevallei
Badisa Caledon
Badisa Citrusdal
Badisa Clanwilliam
Badisa Colesberg
Badisa George
Badisa Gesinsorgdienste Knysna
Badisa Heidelberg (gesluit op 30/6/2018)
Badisa Koue Bokkeveld
Badisa Trio: Kraaifontein
Badisa Kuilsrivier
Badisa Ladismith (gesluit op 30/6/2018))
Badisa Matzi-Care, Vanrhynsdorp
Badisa Paarl
Badisa Piketberg
Badisa Porterville
Badisa Prins Albert
Badisa Riviersonderend
Badisa Saron
Badisa Trio: Scottsdene
Badisa Skiereiland Maatskaplike Dienste, 
Elsiesrivier
Badisa Stilbaai
Badisa Strand
Badisa Swellendam
Badisa Tygerberg
Badisa Tulbagh
Badisa Villiersdorp
Badisa Weskus
Badisa Wellington
Badisa Wolseley
Badisa Wynberg
Maatskaplike Dienste Gansbaai
Maatskaplike Dienste Stanford
Maatskaplike Dienste Hermanus
Riebeek Badisa (gesluit op 30/09/2018)

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 
substansafhanklikheid
Ramot Behandelingsentrum
Toevlug Rehabilitasiesentrum

Swangerskap en aanneming
Magdalena Huis Beradingsentrum

Tehuise
Albertinia Versorgingsdienste: Tehuis
Huis Johannes, Beaufort-Wes
Herfsvreugde Tehuis, Bonnievale
Vygieshof Tehuis, Calitzdorp
Huis PJ du Plessis Strauss, Ceres
Ons Huis Tehuis, 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 (oorgedra na 
nuwe NPO 11/2018)
Huis Zonnekus, Milnerton
Huis Uitvlucht, Montagu
Huis Klippe Drift, Napier
Huis Uitsig, Parow
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
Ceres Dienssentrum

Sisonke Dienssentrum
Cederclan Dienssentrum
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 (gesluit 
op 31/03/2019)
Sonskyn Dienssentrum, Riviersonderend
Ruyterwacht Senior Sentrum
Percy Bilton Dienssentrum, Saron
Aan Oewer Dienssentrum, Velddrif
Wolseley Dienssentrum
Vredendal 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 
Vrederus Anneks, Villiersdorp
Riviersonderend Sorgsentrum 

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 (oorgedra na nuwe 
NGO op 31/12/2018)
Die 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)
Badisa 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
Malikhanya Dagsorgsentrum, Wolseley
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INNOVERENDE  
MENSLIKE 
HULPBRON-
BESTUUR

Badisa se hoofdoel is om professionele en 
kundige ondersteuning en dienste aan mense 
en gemeenskappe in nood te lewer. Dit word 
gedoen deur ontwikkelingsprogramme wat 
kliënte help om optimaal te funksioneer en 
wat klem lê op die versorging van kinders, 
gestremdes en ouer persone in ’n veilige en 
vriendelike omgewing. Dit word tot uitvoering 
gebring deur die werk wat ons mense elke uur 
van elke dag met sorg en deernis doen. Dit is 
die Badisa-familie se grootste bydrae tot die 
samelewing wat ons dien.

Vir Badisa om as ’n nie-winsgewende organisasie 
te oorleef is innovering noodsaaklik. In 
menslikehulpbronbestuur beteken dit die implementering 
van nuwe idees, metodes en tegnologiese oplossings om 
aan die immer veranderende vereistes van die omgewing 
en behoeftes van ons kliënte en personeel te voldoen. Dit 
gaan ook oor die verwagting van toekomstige behoeftes 
en omstandighede eerder as om bloot ’n antwoord op ’n 
huidige situasie te vind.

Badisa as organisasie besef dat die regte kultuur geskep 
moet word vir innovering om plaas te vind. Personeel 
moet aangemoedig word om hul vindingrykheid te deel en 
voorstelle te maak, en hulself vir ontwikkeling beskikbaar 
te stel. Dit word dus al hoe belangriker om personeel aan 
te stel wat die potensiaal het om innoverend te wees. 
Beheerrade en bestuurders beskou werwing as ’n strategie. 
Badisa moedig ook sy Programme aan om aanlyn-werwing 
te gebruik deur Badisa se webtuiste, die NG Kerk se 
Vrydagnuus en sosiale media te benut. 

Vennootskappe is ook met opleidingsinstansies gesluit 
waar ses van Badisa se tehuise hulself beskikbaar gestel 
het om aan 55 studente die geleentheid te bied om die 
praktiese deel van hul opleiding by dié tehuise te doen. 
Dit het weer die tehuise die geleentheid gebied om die 
studente se vaardighede en potensiaal te evalueer. Dit 
het daartoe gelei dat agt studente in versorgingsposte 
aangestel is. Kinder- en Jeugsorgsentrums bied ook 
die geleentheid aan studente om hul prakties by die 
sentrums te voltooi. Só kan die sentrums ook talent werf.

Kommunikasie vorm die grondslag 
van organisasiekultuur. Deur 
beskikbare tegnologie te gebruik 
word belangrike boodskappe 
oor waardes en prosesse van die 
organisasie reeds by werwing 
aan kandidate gestuur en deur 
’n deeglike oriënteringsprogram 
bevestig. Die kitsboodskapplatform 
WhatsApp word as ’n bestuurs- 
en koördineringshulpmiddel deur 
talle van Badisa se Programme 
gebruik en dit vergemaklik 
kommunikasie in spanverband. 
Só word ’n samehorige eenheid 
geskep wat samewerking makliker 
maak. Hoewel die boodskapdiens 
talle voordele vir groepe inhou, 
moet Bestuur ook let op die 
uitwerking daarvan op personeel 
se privaatheid. Die Beheerrade 
moet dus kennis neem van 
Badisa se kommunikasiebeleid 
wat die hantering en regulering 
van eksterne sowel as interne 
kommunikasie dek. 

Badisa wil toenemend van 
tegnologie gebruik maak om 
Beheerrade te ondersteun 
ten opsigte van oriëntering, 
ontwikkeling, beplanning en die 
bestuur van risiko’s. Daar is reeds 
ver gevorder met die skep van 
privaat area op Badisa se webtuiste 
vir gebruik deur die Beheerrade.
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Opleiding en ontwikkeling
Toepaslike opleidings- en ontwikkelingsprogramme word rondom spesifieke behoeftes 
gestruktureer. Die afgelope jaar is verskeie werkwinkels en opleidingsessies aangebied soos in die 
onderstaande tabel aangedui.

Opleiding, werkwinkels en bestuursgroepe aan personeel en beheerrade

Dienslewering Bestuursvaardighede

Middelafhanklikheid-konsultasiegroep (14) Oriëntering van nuwe bestuurders/admin. 
boekhouers (20)

Kinderwet (225) Oriëntering van beheerrade (252)

Mediasie(10) Leierskap en praktiese bestuur in ’n tyd van 
verandering (20)

Ouerskapopleiding (38) Strategiese Beplanning (8)

ECD Forums (23) Bestuursgroepe (339)

Gevallewerk en assessering (28) Strategiese Personeelbestuur (23)

VKO-tuisprojek – opleiding (29) Fondswerwing en Bemarking (42)

VKO-dagsorgsentrum – opleiding (41)

Basiese brandveiligheid (24)

Nal’ibali opleiding (14)

Admin opleiding (Weskus/Boland) (19)

Profiel van Badisa se personeel
Die onderstaande tabel bied ’n samevatting van die programme se personeellede vir 2019.

Program

Getal 
personeel-

lede W B S I M V
Kontrak-
werkers

                 

Tehuise vir ouer persone 1925 270 1521 126 8 154 1771 403

Dienssentrums vir ouer persone 206 54 112 39 1 16 190 19

Maatskaplikewerk-programme 292 64 202 25 1 28 264 0

Kinder- en jeugsorgsentrums 191 43 138 10 0 31 160 22

Vroeëkindontwikkeling  
(dag- en nasorgsentrums) 146 11 129 6 0 15 131 0

Sentrums vir persone met 
gestremdheid 287 76 186 25 0 38 249 15

Sentrums vir substansafhanklikheid 64 21 39 4 0 13 51 2

Magdalena Huis Beradingsentrum 12 8 3 1 0 1 11 0

Borgliggame 6 6 0 0 0 3 3 0

Bestuursprogram 32 21 11 0 0 3 29 0

TOTAAL 3161 574 2341 236 10 302 2859 461
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GELEENTHEDE VIR  
JONG WERKLOSE MENSE
Badisa ondersteun inisiatiewe om aan jong werklose persone werk geleenthede 
te bied, en hulle ’n kans te gee om hul vaardighede te ontwikkel.

Om by Badisa te werk is 
“inspirerend en motiverend”

Alexander MacDonald doen sy 
internskap by die Bestuursprogram. Hy 
skryf soos volg oor sy ervaring: 
“My ondervinding by Badisa tot dusver was nog net 
positief! Ek het so baie die afgelope paar maande 
geleer. Ek het dinge bemeester wat ek nie gedink het 
moontlik is nie. Elke opdrag is ’n leerervaring. Dit het 
my in staat gestel om Badisa baie goed te leer ken.

Elke opdrag waaraan ek gewerk het, elke vergadering 
wat ek bygewoon het en al die inligting wat ek bekom 
het, het my veld verbreed en bygedra tot my studies 
deur Unisa.

As ’n bemarkingsintern by Badisa het ek interessante, 
belangrike en leersame take aangepak. Hierdie 
opdragte het my selfvertroue verbeter en my 
werksetiek versterk. My kommunikasievaardighede 
het ook verbeter want ek moes al Badisa se 
programme kontak om hul inligting op die webwerf 
by te werk.

Badisa se uitreiking na die jeug deur bemarking en 
fondsinsameling sal talle jong volwassenes help. Baie 
van die jeug weet nie wat Badisa is nie. Dit is waarom 
blootstelling en die verspreiding van inligting so 
belangrik is. Nou leer hulle van Badisa deur sosiale 
media. Ek voel ons is beslis besig om Badisa op ’n 
positiewe manier aan die jeug bloot te stel!

Ek het ook my administratiewe vaardighede 
opgeskerp om georganiseerde, doeltreffende werk 
van goeie gehalte te lewer. Ek het my werksetiek 
verbeter en ek vaar beter met elke taak.

Een ervaring waaroor ek baie goed voel was die 
geleentheid om ’n artikel vir die Thursdays in Black-
beweging te skryf. Dit was ’n geleentheid om myself 
deur skryfwerk te bewys, en dit gaan my beslis help 
met groter opdragte in die toekoms.

Om by Badisa te werk was ’n inspirerende en 
motiverende ervaring!”

Fantastiese  
innovasie kan net 
plaasvind as mense 
nie bang is om dinge 
anders te doen nie.
Georg Cantor
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Wees Badisa-dapper: 
Badisa Bestuursprogram se 
Administrasiespan is ’n wenspan!
Elke jaar wanneer dit tyd word vir Badisa se Algemene 
Jaarvergadering weet die administratiewe span dat hulle 
op die regte plek is. As ’n mens sien watter verskil die 
vrywilligers en personeel elke dag maak, vervul dit mens 
met opgewondenheid. Die administratiewe span het 
groot waardering vir die bestuurslede van elke Program 
sowel as vir die bestuursgroep. Om deel te wees van 
’n span met soveel passie, dryfkrag, entoesiasme en 
integriteit gee aan ons as individue ’n plek om aan 
te behoort. Hierdie eienskappe kom na vore in elke 
ontmoeting – of jy nou met iemand op kantoor praat of 
die telefoon antwoord.

Al werk ons nie elke dag regstreeks met die kliënte nie, 
hoor ons deur die Badisa-programme van hul vreugdes 
en verliese. Die terugvoer van ons kliënte laat ons as 
administratiewe personeel besef dat ons altyd dankbaar 
moet wees vir die liefde en omgee wat ons van ons 
familie en vriende ontvang. Ons word dus deurlopend 
daaraan herinner dat ons moet help waar ons kan. Dit 
gee weer vir mense hoop dat daar steeds mense is wat 
omgee in hierdie donker, verwarde wêreld.

Die nuwe tegnologiese era maak 
dit vir organisasies soos Badisa 
moontlik om innoverende idees te 
implementeer. Die administratiewe 
span het die afgelope jaar 
hard gewerk om stelsels te 
implementeer en ons kommunikasie, 
tydbestuur en doeltreffendheid 
te verbeter. Die meeste van ons 
dokumente, statistiek en rekords 
is nou elektronies op Google 
Drive beskikbaar. Die inligting is 
outomaties op aanlynplatforms 
beskikbaar sodat die bestuur 
risiko’s betyds kan identifiseer en 
doeltreffendheid kan verbeter. 
Ons het die afgelope jaar ’n nuwe 
platform vir e-posse gebruik. Die 
platform bied waardevolle data aan 
die span om te verseker dat al die 
programme en Beheerraadslede ons 
kommunikasie ontvang. Die span kyk 
gereeld na nuwe toepassings (apps) 
en platforms om ons programme te 
ondersteun en bemagtig.

Badisa Bestuursprogram bied 
loopbaanontwikkelingsgeleenthede 
en werkgeleenthede aan jong 
studente deur internskappe. Dit 
help om werkloosheid onder die 
jeug te verminder. Ons is deel van 
’n passievolle, professionele en 
ondersteunende span wat besig is om 
die wêreld te verander – een projek 
op ’n slag. Die span bied aan jong 
volwassenes die ruimte om te groei en 
dinamiese, volronde mense te word.

Met die jeug se invloed op die 
organisasie het sosiale media 
een van ons belangrikste kanale 
vir die verspreiding van inligting 
geword. Die gereelde bywerk van 
Badisa se webwerf, Facebook-blad 
en nuusbriewe het ’n positiewe 
uitwerking op die organisasie. Artikels 
wat die jeug inspireer en veldtogte 
wat bewusmaking skep help om ons 
steunstruktuur te versterk.

Die organisasie is beslis ons 
voorkeurwerkgewer. Ons kon ook nie 
vir beter mentors gevra het as elke 
enkele persoon op die bestuurspan 
nie. Die ervaring by Badisa het ons 
help vorm en ons op ’n pad van 
bemoediging geplaas. Om elke 
oggend wakker te word en werk toe 
te kom is ’n seën. Ons is dankbaar 
om deel van hierdie familie te wees 
en om in Badisa se diens te wees.

“Die atmosfeer en die hartlike 
verwelkoming wat ek van die 
personeel ontvang het, was wonderlik 
en lewensveranderend. Woorde kan 
nie beskryf wat ek gevoel het nie. 
Maar dit is beslis ’n gevoel waarvoor 
ek vir baie lank gewens het.”

Nuwe Personeellid
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DIENSLEWERING:  
OUER PERSONE 

Die wêreldbevolking is besig  
om ouer te word.

10 miljoen mense sal toeneem. 
Die Suid-Afrikaanse regering het 
die bevindinge van die VN se 
Wêreldbevolkingsvooruitsigte 
ondersoek en gevind dat die 
proporsie van mense ouer as 60 
van 8.7% in 2015 tot 17.5% in 2050 
en 34.6% in 2100 sal toeneem. 
Een van die grootste bydraende 
faktore tot hierdie toename in die 
ouer bevolking is dat mense se 
lewensverwagting by geboorte van 
57.1 tussen 2010 en 2015 tot 68.2 
tussen 2045 en 2050, en 77.6 tussen 
2095 en 2100 toegeneem het. 

Die Internasionale Dag van Ouer 
Persone word elke jaar op 1 Oktober 
gevier. Die dag is in 1990 deur die 
Verenigde Nasies se Algemene 
Vergadering ingestel. Die tema 
in 2018 was die viering van ouer 
menseregtevoorstanders. Die doel 
van die dag is om die voortgesette 
bydrae van ouer persone te vier 
en om ander van hul uitdagings en 
geleenthede bewus te maak.

Volgens die Verenigde Nasies is daar tans 
sowat 700 miljoen mense ouer as 60 jaar. 
Die VN voorspel dat die mense in hierdie 
ouderdomsgroep teen 2050 tot sowat 2 miljard 
sal toeneem. Daar word ook voorspel dat Afrika 
die grootste proporsionele groei sal ervaar.

Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WHO) het ’n Dekade 
van Gesond Ouer Word van 2020 tot 2030 verklaar, wat 
met die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte ooreenkom. 
Die WHO definieer gesonde veroudering as die proses 
om funksionele vaardighede te ontwikkel en in stand te 
hou om welwees vir ouer mense moontlik te maak. Die 
verbintenis tot die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte 
word as volg saamgevat:

• Die bevordering van gesond ouer word, en
• Die doelbewuste poging om bewysgebaseerde beleid 

in alle sektore te implementeer sodat die vermoëns 
van ouer mense versterk kan word.

Volgens die WHO se World Report on Ageing and Health, 
sal die proporsie van die Suid-Afrikaanse bevolking wat 
60 jaar en ouer is tussen 2015 en 2050 verdubbel van 
7.7% tot 15.4%. Prakties gesproke beteken dit dat net 
meer as 4 miljoen mense van 60 jaar en ouer tot sowat 
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Suid-Afrika sal vanjaar vanaf 30 September tot  
6 Oktober ’n week van ouer persone vier. Die tema 
word deur die VN verskaf. Die boodskappe vanaf 
die regering is soos volg:

• Ouer mense geniet al die regte wat in die 
Grondwet vasgelê is, veral die reg dat hul 
waardigheid gerespekteer word.

• Die Grondwet vestig ’n samelewing wat op 
demokratiese waardes, sosiale geregtigheid en 
fundamentele menseregte gegrond is, en wil die 
lewensgehalte van almal verbeter.

• Die Wet op Ouer Persone vul die konstitusionele 
regte aan omdat dit bepalings bevat om die lewe 
van ouer Suid-Afrikaners te verbeter.

Die voormalige Staatspresident Nelson Mandela het 
ten opsigte van ons demografiese realiteit leiding en 
bemagtiging gebied toe hy die volgende gesê het:

’n Samelewing wat nie waarde aan sy ouer 
mense heg nie ontken sy wortels en stel sy 
toekoms in gevaar. Kom ons streef daarna om hul 
kapasiteit te versterk sodat hulle vir so lank as 
moontlik na hulself kan omsien en, wanneer hulle 
dit nie langer kan doen nie, om vir hulle te sorg.

Badisa verstaan sy missionêre 
mandaat en het reeds in 2018 die 
groot stap geneem om ’n Indaba 
oor Ouer Persone te organiseer 
sodat daar begin kon word met die 
herbelyning van sy visie en diens-
lewerings respons. Bestuurders, 
verpleeg personeel en Beheer-
raadslede van Badisa se Programme 
vir Ouer Persone is na die Indaba 
uitgenooi. Ander rolspelers soos 
die Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling het aan Badisa se 
inisiatief deelgeneem en dit onder-
steun. Dit was duidelik dat ons nie 
net soos gewoonlik kon voortgaan 
nie en dat verdere werk nodig was 
om die proses verder te neem.

Residensiële fasiliteite moet 
hulself herposisioneer om groter 
voorsiening vir verswakte ouer 
persone en mense met demensie 
(soos Alzheimersiekte en vaskulêre 
demensie) te maak. Dit was ook 
duidelik dat gemeenskapgebaseerde 
dienste soos tuisversorging 
uitgebrei moet word. Trouens, 
dit vra vir ’n vars benadering en 
die ontwikkeling van verskeie 
gemeenskapsgebaseerde dienste. 
’n Kritiese data-ontleding sal 
gedoen word om as insette vir die 
proses te dien. Drie taakspanne 
is aangestel om die pad vorentoe 
te verken wat dienslewering 
in residensiële fasiliteite en 
gemeenskapsgebaseerde diens 
(insluitend dienssentrums vir 
bejaardes) betref, en om riglyne te 
ontwikkel vir die minimum norme en 
standaarde volgens die Wet op Ouer 
Persone (Wet 13 van 2006). Hierdie 
prosesse duur voort en sal uiteindelik 
in Badisa se hersiene visie en 
diensleweringstrategie vervat word.

Badisa verwelkom op 1 Desember 
2018 vir suster Christelle Klopper as 
lid van die middelvlak-bestuurspan. 
Christelle se rol is om klem te lê op 
die standaardisering van die sorg 
wat by die residensiële fasiliteite 
gebied word, en om ondersteuning 
en praktykriglyne aan ons 
verpleegpersoneel en versorgers te 
bied. Hierdie inisiatief maak reeds ’n 
groot verskil by verskillende tehuise. 
Dit sal nou ook in ander fasiliteite 
geïmplementeer word.
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Suid-Afrika het in 2007 die Konvensie oor die 
Regte van Persone met Gestremdhede onderskryf. 
Badisa wil in die gees van hierdie dokument verdere 
strategieë ontwikkel vir dienste aan persone met 
gestremdhede. Ons ondersteun die paradigmaskuif 
van ’n benadering waar mense met gestremdhede as 
die voorwerpe van liefdadigheid, sosiale beskerming 
en mediese behandeling beskou is tot waar hulle as 
die onderwerpe van menseregte beskou word en self 
besluite oor die lewe en die toekoms kan neem en 
namens hulself regte kan opeis:

• Mense met gestremdhede word nie meer as ’n 
voorwerp beskou wat deur mediese behandeling 
herstel moet word nie, maar as die onderwerp van 
regte met keuses oor hoe hulle wil lewe en watter 
behandeling, indien enige, hulle wil gebruik.

• Mense met gestremdhede word nie meer as die 
voorwerpe van liefdadigheid of maatskaplike 
welsyn – ’n las op die samelewing – beskou 
nie. Hulle word eerder as aktiewe lede van die 
samelewing gesien met iets wat hulle tot die 
samelewing kan bydra.

• Mense met gestremdhede het kanale waardeur 
hul regte beskerm kan word (soos meganismes 
vir klagtes en drukgroepe wat vir hul regte 
opkom) en waardeur die samelewing minder 
diskriminerend kan word.

Optimisme is ’n nood saaklike bestanddeel  
van innovasie.

DIENSLEWERING:  
PERSONE MET 
GESTREMDHEDE
Mense met gestremdhede word 
wêreldwyd gemarginaliseer 
en van volle deelname in 
die same lewing uitgesluit. In 
Suid-Afrika moet mense met 
gestremdhede verskillende 
vorms van diskriminasie op 
verskeie gebiede van die 
samelewing hanteer. Hierdie 
diskriminasie sluit in toegang 
tot gesondheidsorgdienste, 
werkgeleenthede en opleiding.

Badisa se dienste aan mense met 
gestremdhede sluit in: 

• Berading en verwysing deur 
maatskaplike werkers

• Tuisversorging
• Dagsorg
• Vaardigheidsontwikkeling en 

ekonomiese bemagtiging
• Residensiële sorg.



“Niks oor ons 
sonder ons nie”
Alta du Toit Nasorg
sentrum se kliënte 
bestaan uit residensiële 
en dagsorgkliënte. Hierdie 
twee groepe word met groot 
deernis geakkommodeer, 
en hoofsaaklik in die 
Opleidingsentrum, 
Terapeutiese Afdeling en 
die SVE-afdelings versorg. 
Die Opleidingsentrum is 
die trots van die sentrum, 
want hier word kliënte se 
bestaande vaardighede 
uitgelig en aangewend 
terwyl nuwe vaardighede 
aangeleer word. Die 
Opleidingsentrum 
se personeel doen 
uitmuntende werk en sien 
met deernis en geduld na 
die kliënte om. Almal word 
aangemoedig om hul deel 
tot die uitsette van die 
Opleidingsentrum by te 
dra. 

Verskillende projekte word 
deur die loop van die jaar 
aangepak. Dit sluit die 
Goodie Bags in wat altyd 
vir groot opwinding sorg. 
Ons het byvoorbeeld vyf 
groot sportbyeenkomste 
se geskenksakkies gepak. 
Ons het onder meer 
35 000 geskenksakkies 
vir die Cape Town Cycling 
Marathon gepak en betyds 
afgelewer. Daar is ook nege 
ander verskaffers wat 
van Alta du Toit se dienste 
gebruik maak. Dit is vir 
die personeel en kliënte 
van die Opleidingsentrum 
heerlik om te weet dat die 
gehalte van hul werk so 
goed is dat dit in die ope 
arbeidsmark beskikbaar 
gestel kan word. 

Die Terapeutiese Groep 
is ’n unieke groep by Alta 
du Toit Nasorgsentrum. 
Hierdie groep trek 
klerehangers oor, en 
maak deurstoppers en 
geskenksakkies. Elke kliënt 
kan met reg trots wees op 
die gehalteprodukte wat 
gelewer word.

Innovation for the Blind stel eerste 
vrou in 138 jaar as hoof aan
Innovation for the Blind, voorheen bekend as die Instituut vir 
Blindes, verskaf reeds vanaf 1881 alles omvattende dienste 
aan visueel en meervoudig gestremde persone. Die organisasie 
het onlangs die eerste vroulike hoof uitvoerende beampte in sy 
geskiedenis verwelkom. Stephné Botha (35) het haar nuwe pos 
amptelik op 1 Maart 2019 ingeneem. Sy vertel meer oor haar 
toekomsvisie vir die organisasie:

Toe ek nege jaar gelede by Innovation for the Blind begin werk 
het, het ek verkeerdelik gedink dat ek hier is om ’n verskil te 
maak. In werklikheid het hierdie ongelooflike organisasie ’n veel 
groter impak op my gehad as andersom! Die trotse ou geboue 
verteenwoordig vir my iets konstant in ’n vinnig veranderende 
omgewing, en as ek deur die gange loop beleef ek iets van die 
ongelooflike visie wat ds Murray en ds Rabie gehad het.

Die Innovation-span sien kans vir die uitdagings op ons pad 
omdat ons as ’n span saamwerk en glo in wat ons doen. Helen 
Keller het dit so mooi gesê: “Op ons eie kan ons so min doen, maar 
saam kan ons so baie doen.” 

Vir die toekoms sien ek ’n organisasie wat bou op ons trotse 
Christelike karakter en wat puik dienste aan persone met 
visuele gestremdhede lewer. Die versorging van elke inwoner 
sal altyd ons prioriteit bly, maar ons inwoners se ontwikkelings-
behoeftes is net so belangrik. Daarom is ek baie trots op al ons 
terapeutiese en beroepsgerigte opleidingsprogramme wat tot 
stand gebring is in die plek van ons nywerhede.

Dienste wat voorheen uitgekontrakteur was, word nou 
intern gedoen. Dit sluit ons tuinbouspan en onderhoudspan 
in waar siggestremde werknemers die tuine versorg en 
instandhoudingswerk saam met ons personeel doen.

In 2017 het ons ons eie wassery geopen. Die projek verskaf 
werkgeleenthede en genereer ’n inkomste. Ons is trots op goeie 
diens intern en aan die publiek.

Siggestremde werknemers vervaardig reeds sedert 1936 
metaalprodukte van gehalte in die metaalwerkwinkel. Hierdie 
produkte vaar goed in die mededingende korporatiewe mark.

In ons koffieverpakkingsafdeling verpak persone met visuele 
en addisionele gestremdhede koffie met die grootste sorg. 
Ons koffiereeks is ook beskikbaar by DisChem in Worcester en 
Shoprite-takke in die Wes-Kaap.

Die kreatiewe afdeling verpak briewe, vervaardig items van 
weefwerk en rottang, maak druppertjies skoon, stop kussings en 
doen vele meer. Al hierdie projekte word per bestelling hanteer.

Stimulasie is vir almal belangrik. Daarom is daar verskeie 
vaardigheids ontwikkelings inisiatiewe – insluitend ons interne 
radiostasie, ’n massering sentrum, opleiding in Engels en braille, 
rekenaaropleiding, musiek en sportaktiwiteite. 

Ons wil graag sien dat ons organisasie ’n hulpbron word 
vir ’n groter groep persone met visuele gestremdhede deur 
geleenthede vir opleiding en innoverende werkgeleenthede in 
die ope arbeidsmark te skep. Innovation for the Blind kan as 
trotse vennoot saam met ander organisasies beter en groter 
geleenthede moontlik maak. 

Ons nooi jou uit om as vrywilliger of trotse ambassadeur deel 
van ons vriendekring te word!
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Badisa bied verskeie 
behandelingsopsies gegrond 
op die assessering van die 
kliënt se individuele behoeftes. 
Opgeleide professionele 
mense bied bewysgebaseerde 
behandeling of hou toesig oor 
die behandeling.

Badisa is verbind tot dienslewering van hoë 
gehalte. Sewe terapeute het die Nagraadse 
Diploma in Verslawingsorg voltooi. Vyf 
terapeute is vir die kursus ingeskryf terwyl 
drie terapeute aan ’n meestersgraad in 
substansafhanklikheid werk.

Nuwe lewe, nuwe begin!  
Vrygestel om te leef.

DIENS-
LEWERING: 
MIDDEL-
GEBRUIK
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Badisa se middelgebruikdienste
Binnepasiënt-behandeling

Totaal van pasiënte vir 2018-2019 » 858

Toevlug-sentrum, Worcester Ramot-sentrum, Parow

Volwassenes: Manlik en vroulik Manlik en vroulik

Jeug: Manlik 13–18 jaar

Residensiële behandelingsdiens wat bestaan uit detoksifikasie en ’n intensiewe 5-week program 
deur ’n multidissiplinêre span

Buitepasiënt-behandeling

Totaal van pasiënte vir 2018-2019 » 74

Toevlug-sentrum, Worcester

Volwassenes: Manlik en vroulik 

Jeug: Manlik en vroulik 13–18 jaar

Holistiese nie-residensiële program wat oor 8 weke vanuit ’n  sentrum gebied word terwyl die 
diens gebruiker steeds in die skool/werk of in die gemeenskap geïntegreer is

Gemeenskapsgebaseerde behandeling

Totaal van pasiënte vir 2018-2019 » 235

Badisa Rawsonville | Badisa Koue Bokkeveld | Badisa Wolseley | Badisa Beaufort-Wes

Holistiese nie-residensiële program wat oor 8 weke aan diensgebruikers gebied word terwyl hulle 
by hul familie en in hul gemeenskappe bly. Die dienste word deur Toevlug in samewerking met die 
plaaslike Badisa-programme aangebied.

Voorkoming en vroeë intervensie

Totaal van pasiënte vir 2018-2019 » 2 811

Abba, Stellenbosch | Ramot, Toevlug-sentrum | Ander gemeenskapsgebaseerde 
behandelingsfasiliteite

Dienste word gerig op die voorkoming van die begin van substansgebruik, en die identifisering en 
behandeling van substansmisbruik voordat die uiterlike simptome van middelafhanklikheid begin 
sigbaar word. 

Dit sluit in individuele sessies, Internasionale Dwelmbewusmakingsdag, besprekings op die radio, 
uitstallings, inligtingsessies en nuusbriewe.

Nasorg en herintegrasiedienste

Totaal van pasiënte vir 2018-2019 » 3 041

Ramot | Toevlug-sentrum | Abba | Gemeenskapsgebaseerde fasiliteite

Dienste sluit in ondersteuningsgroepe, opvolgafsprake en familie-intervensies asook voortgesette 
professionele ondersteuning aan diensgebruikers ná afloop van ’n formele behandelingsperiode 
sodat hulle soberheid of onthouding kan volhou en sodat hulle weer in die samelewing en by hul 
families geïntegreer kan word. 
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Terugval, herstel  
en alles tussenin 
Waarom word verslawing as ’n 
chroniese siekte geklassifiseer 
maar mense dink steeds dit 
is ’n morele gebrek of dat 
“verslaafdes” hierdie manier 
van lewe kies?

Verslawing is moeilik om te 
verduidelik. Dit is eintlik baie 
ingewikkeld. Dit gaan daaroor 
dat ek nie my verstand kan 
vertrou nie, al is ek hel toe 
en terug as gevolg van my 
verstand. My brein het steeds 
die vemoë om my te manipuleer, 
wat beteken ek dink dit gaan 
hierdie keer anders wees. Of dat 
ek dit kan beheer as ek dit rook 
in plaas van inspuit.

Ek eindig in die donkerste plekke 
op: verstandelik, emosioneel en 
spiritueel. Dan vra ek myself 
af: Hoe het dit gebeur? Die 
antwoord: My brein het nóg ’n 
leuen aan my verkoop en ek het 
jammerlik daarvoor geval.

Hoe kan ek na iets smag wat 
soveel verwoesting en pyn 
veroorsaak het – nie net vir 
myself nie maar ook vir ander? 
Ongelukkig werk my brein nou 
anders. My brein sê ek het die 
dwelms nodig om te oorleef. Dit 
gee my die beste dopamien-
beloning. Ek woon in ’n liggaam 
waar ek nie my brein - ’n 
lewensorgaan – kan vertrou nie. 

As kind was dit nooit een van 
my drome om ’n verslaafde te 
word nie – dit is nie iets wat 
ek beplan het nie. Ek dink nie 
enigeen beplan ooit so iets nie! 
Ek het ’n fout gemaak om op 
ouderdom 16 my voorkeurdwelm 
uit te probeer. As enigeen vir my 
sou vertel dat ek op ouderdom 
32 behandeling in my twaalfde 
rehabilitasiesentrum sou 
ontvang sou ek dit nie geglo  
het nie. Ek het talle 
werkgeleenthede en geliefdes 
(familie en vriende) verloor. 
Waar ek hier en nou is, sou ek 
NEE gesê het vir daardie eerste 
dwelm wat ek uitprobeer het. 

Die regte werk van 
sosiale innovasie is om 
ons gebroke menslike 
stelsels te herstel.
Cheryl Heller

’n Nuwe lewe, ’n nuwe begin
Ramot se logo is ’n figuur van waaruit blare spruit. 
Wanneer jy met Ramot Sentrum se bestuurder, Johannes 
Janse van Rensburg, oor die betekenis van die logo 
gesels, trek hy los met die verhaal van Piet Naudé:

Toe die moesonreën begin val, het ’n baie ou man gate 
in sy tuin begin grawe. “Wat doen jy?” vra sy buurman 
belangstellend. “Ek gaan ’n klomp mangobome hier 
plant,” kom die antwoord. “Verskoon my, maar dink jy 
regtig jy sal nog van die mango’s van die bome kan eet?” 
vra die buurman. “Ek meen, jy is darem al diep in jou jare 
en so ’n boom groei stadig.” 

“Nee, natuurlik dink ek nie ek sal nog self daarvan eet 
nie,” sê die ou man. “Maar ek het alle hoop dat ander 
mense sal! Ek besef dat ek my lewe lank mango’s geëet 
het van bome wat ander mense geplant het. Dis nog nie 
te laat om my dankbaarheid teenoor hulle te bewys nie, 
daarom laat ek vir ander ’n paar vrugtebome na.”

Bome is iets wat groei, iets wat ons kan nalaat. Bome 
kan diep gewortel wees. Bome bied skuiling en skadu, 
en gee suurstof. Daar is verskillende seisoene: blare 
val af en bloeisels kom weer uit. Bome het water nodig 
en soms selfs insekdoder. Ons wil vir pasiënte en hul 
gesinne weer hoop gee. Om Dean Dauphinais aan te 
haal: “Recovery is an ongoing process, for both the 
addict and his or her family. In recovery, there is hope. 
And hope is a wonderful thing.” Middelafhanklikheid 
is ’n familiesiekte. Een persoon is afhanklik, maar die 
hele gesin ly daaronder. Ons wil die stigma rondom 
middelafhanklikheid afbreek. Het jy al ooit gehoor dat 
iemand vir ’n kankerpasiënt sê “Ruk jouself reg!”?

Middelafhanklikheid is ’n siekte, ’n chroniese toestand 
wat behandel kan word en indien moontlik voorkom kan 
word. Ramot beskik oor meer as 50 jaar se ervaring en 
kundigheid in die hantering van afhanklikheid. Die pasiënte 
is in goeie sorg en word behandel deur mense wat omgee. 
Die sentrum volg ’n multidissiplinêre behandelingsprogram 
wat op wetenskaplike navorsing gebaseer is en deur 
gespesialiseerde personeellede geïmplementeer word. Die 
hoofdoel is om pasiënte in staat te stel om fisies, psigies 
en geestelik te kan herstel sodat hulle optimaal volgens hul 
werklike potensiaal kan funksioneer. ’n Onderskeidende 
kenmerk van die program is die intensiewe persoonlike 
aandag wat elke pasiënt ontvang.

Ramot is die trotse wenner van Die Burger se 
Leserskeuse.
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Volgens Common Good se navorsing loop 
43% van kinders jonger as vyf in lande met 
lae tot middelklas-inkomste ’n verhoogde 
risiko om nie hul potensiaal te bereik nie 
weens “stunting” of blootstelling aan 
ekstreme armoede. In Suid-Afrika leef meer 
as 1.8 miljoen jong kinders in huishoudings 
waar niemand werk nie. 

Om vroeg in te gryp en in vroeëkindontwikkeling (VKO) 
te investeer kan lewenslange resultate lewer. Dit is 
meer koste doeltreffend om vroeg in positiewe brein-
ontwikkeling te belê as om later remediërend op te tree.

Kinders wat in die eerste lewensjare aan volgehoue 
armoede bloot gestel word se kognitiewe funksionering 
word aangetas. Jong kinders moet die nood saaklike 
bou blokke van liefde, voeding, sekuriteit en stimulasie 
ontvang. Positiewe interaksie en ’n band van vertroue 
tussen kind en versorger dra byvoorbeeld by tot latere 
sosiale vaardighede en die opbou van biologiese stres-
beheersisteme.

Elke kind het ten minste een liefdevolle, stabiele en 
responsiewe verhouding met ’n volwasse versorger 
nodig. Elke versorger het weer ’n ondersteunende en 
bemagtigende omgewing nodig.

James Heckman, professor in 
Ekonomie aan die Universiteit van 
Chicago, Nobelpryswenner en ’n 
kundige in die ekonomie van menslike 
ontwikkeling, het baanbrekers-
werk oor VKO gedoen. Hy het 
’n span ekonome, ontwikkeling-
sielkundiges, sosioloë, statistici 
en neuro wetenskaplikes gelei. Die 
navorsing het aangetoon dat VKO 
van gehalte ’n baie sterk invloed op 
gesondheid en ekonomiese en sosiale 
uitkomste vir individue sowel as die 
hele samelewing het. Heckman het 
aangetoon dat investering in VKO 
tot die volgende lei: groter gelykheid 
tussen mense, beter onderwys en 
gesondheid, ’n sterker ekonomie, 
en ’n beter samelewing met minder 
misdaad en openbare geweld en 
meer sosiale same horigheid (sien 
www.heckmanequation.org). 

Dit is baie goeie nuus want daar is 
eenvoudige dinge wat almal van ons 
kan doen om VKO te ondersteun en 
só tot langtermynverandering in 
Suid-Afrika by te dra.

DIENSLEWERING: 
VROEË KIND-
ONTWIKKELING
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Badisa het om hierdie rede vroeë-
kind ontwikkeling geprioritiseer as 
strategie om armoede te beveg en 
ongelykheid teen te werk. Een van 
die strategieë van die organisasie 
is om sy diensaanbod te vergroot 
en ’n omvattende ontwikkelings-
benadering te volg deur vennoot-
skappe aan te gaan. Nouer same-
werking tussen Diaconia, diensgroep 
van die NG Kerk (Wes-Kaap) en 
die VG Kerk (Kaapland), en Badisa 
was onafwendbaar. Dit het gelei tot 
die vestiging van ’n splinter nuwe 
VKO-program wat gesamentlik deur 
Diaconia en Badisa geïmplementeer 
word. Die VKO-eenheid Little Seeds 
is in Mei 2019 bekendgestel.

Little Seeds is ’n omvattende eenstop-
diens wat op vroeë kindontwikkeling 
gerig is. Voorkoming en vroeë 
intervensie is die primêre benadering 
van hierdie diens. Die teiken groep van 
huidige dienste wat deur Diaconia en 
Badisa gelewer word, is kinders tussen 
0 en 5 jaar. 

Diaconia fokus op gemeente-
diakonaat terwyl die dienste van 
Badisa vanuit ’n gemeenskaps-
ontwikkelings benadering bestuur 
word. Die twee saam vorm ’n stewige 
platform om die kapasiteit van die 
kerk te ontsluit en diens lewering meer 
volhoubaar en gespesialiseerd te 
maak. Die voetspoor van Badisa word 
deur die gesamentlike diens aanbod 
van Little Seeds vergroot. Badisa se 
dienste word nie meer beperk deur die 
geografiese areas waar programme 
gevestig is nie, maar kan op die gebied 
van VKO saam met die kerk gaan waar 
daar ook al ’n gemeente is.

voeding

stimulering

sekuriteit

liefde

50% van die kinders 
in Suid-Afrika 

bereik nie hul volle potensiaal 
nie as gevolg van armoede en 
ongelyke geleenthede.

www.littleseeds.org.za
ehougaard@badisa.org.za  
o m g e e @ k a a p k e r k . c o . z a

Nie één mag agterbly nie!
Danksy Little Seeds -  

’n inisiatief van Diaconia en Badisa -  
is daar nou hoop vir sowat  

5 miljoen kinders jonger as 5 jaar.
Little Seeds gebruik liefde, sekuriteit, voeding en 
stimulasie om die intellektuele en fisiese voordele  

van vroeëkindontwikkeling vir dié kinders  
toeganklik te maak. Dit word saam met gemeentes  

en gemeenskappe gedoen.
Maak VANDAG die deur oop sodat elke kind  

in Suid-Afrika toegang kan kry tot goeie 
voorskoolse ontwikkelingsgeleenthede  

en ’n blink toekoms.

Bestaande programme in die Diaconia-Badisa 
vennootskap is in ’n omvattende diensaanbod 
gekombineer. Dit sluit in: 

• SmartStart (konsessiemodel) vir die vestiging 
van speelgroepe vir kinders 3 tot 5 jaar met ’n 
finansierings model ingesluit (voorheen ’n produk 
van Diaconia)

• Die tuismoederprogram: Boksies vir Babas (0-2 
jaar) en Boksies vir Buksies (3-5 jaar) (voorheen 
’n produk van Badisa)

• Lees vir pret-groepe (2-9 jaar) in vennootskap 
met Nal’ibali (voorheen ’n produk van Diaconia)

• Registrasie en bestuur van VKO-sentrums 
(voorheen ’n diensaanbod van Badisa)

Tans lewer die programme dienste in die volgende 
geografiese areas, met die verwagting van 
uitbreiding:

• SmartStart: Kakamas, Citrusdal, Darling, 
Koringberg, Paarl, Wellington, Rawsonville, De 
Doorns, Touwsrivier, Laingsburg, Oudtshoorn, 
Mosselbaai, Riversdal, Heidelberg en Kuilsrivier

• Nal’ibali: 21 gemeenskappe, 11 NG/VG-kerke: 
Grabouw, Bellville, Sutherland, Elsiesrivier, 
Fisantekraal, Oudtshoorn, Klapmuts, De Doorns, 
Citrusdal, Ceres (Op die Berg), Rawsonville, 
Atlantis, Delft, Herold, Leeu-Gamka, Ceres en 
Koringberg

• Badisa-programme: Beaufort-Wes, Bellville, 
Caledon, Ceres, Clanwilliam, Colesberg, 
De Doorns, Eendekuil, Elsiesrivier, George, 
Hartenbos, Koue Bokkeveld, Kuilsrivier, 
Malmesbury, Piketberg, Porterville, 
Riviersonderend, Saron, Strand, Stilbaai, 
Tygerberg, Vasco, Vanrhynsdorp, Weskus, 
Wolseley, Wynberg en Leeuwenkuilplase.
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Die fokus en doelwitte van die onderskeie programme is soos volg:

SmartStart
SmartStart beskik tans oor 204 fasiliteerders 
(konsessiehouers) en lewer dienste aan 1 900 
kinders.

• Bied vroeëkindontwikkelingsprogram vir kinders 
tussen 3 en 5 jaar 

• Lewer dienste in ’n netwerk van gelisensieerde 
fasiliteerders (konsessiehouers)

• Lewer ondersteuningsdienste aan fasiliteerders 
• Versterk die rol van ouers as sentrale rolspelers 

in die ontwikkeling van kinders
• Bevorder die belangrikheid van speel binne 

die raamwerk van ’n gestandaardiseerde 
dagprogram as die suksesvolste manier waarop 
kinders kan leer, groei en ontwikkel

• Implementeer die program volgens verskeie 
diensleweringsmodelle (speelgroepe, 
dagmoeders of VKO-sentrums)

• Monitor, evalueer en begelei die fasiliteerders 
deurlopend

Lees vir pret-groepe in 
vennootskap met Nal’ibali
Lees vorm die basis vir leer. Leesgroepe is ’n baie 
toeganklike manier om by kinders betrokke te raak. 
Leesgroep-fasiliteerders deurloop ’n eenvoudige 
opleidingsprogram en lees dan een maal per week 
vir sowat tien kinders. Die formaat waarin die 
leessessies aangebied word, skep geleentheid vir 
die volgende:

• Bied toegang tot geskikte leesmateriaal in die 
kind se moedertaal

• Modelleer en ontsluit lees-, skryf- en 
storievertelvaardighede en ’n storievertelkultuur 
deur die verryking van taal, die identifisering 
van emosies, die verstaan en vergelyking van 
getalle, ’n positiewe insteldheid teenoor die lewe 
en die opbou van verhoudings.

Daar is tans 163 aktiewe leesgroepe wat onder 
meer vanuit die NG- of VG-gemeentes, enkele 
Badisa-programme en VKO-sentrums aangebied 
word. 

Tuis-gebaseerde sorg/
ontwikkeling
• Opleiding van fasiliteerders
• Opleiding en ondersteuning van 

dagmoeders
• Stimulering en ontwikkeling van 

kleuters 0-5 jaar
• Die skep van ’n veilige tuiste vir 

kleuters wanneer hul ouers werk
• Die skep van ’n omgewing waar 

speel en kind-wees aangemoedig 
word

• Boksies vir Babas (hulpmiddels 
vir peuters 0-3 jaar)

• Boksies vir Buksies (hulpmiddels 
vir kleuters 3-5 jaar)

• Daaglikse lesmateriaal vir die 
ontwikkeling van kleuters

• Voedselvoorsiening
• Ouerleiding en ondersteuning

Geregistreerde Vroeë-
kind ontwikkeling-
sentrums en Nasorg-
programme
• Bied bekostigbare dagversorging 

en nasorg aan kinders van 
werkende ouers

• Hanteer kinders met liefde en 
deernis, en verwys hulle na 
gespesialiseerde hulpverlening, 
indien nodig

• Ontwikkel kinders deur 
stimuleringsprogramme van 
gehalte en maak hulle só gereed 
vir formele skoolonderrig

• Versorg en beveilig kinders 
wanneer hul ouers werk

• Bevorder die gesondheid van 
kinders deur voedsame maaltye 
te voorsien

Taking care of our customers for 35 years!
Donovan Beck  
C 083 357 5104  |  T 021 559 1605  |  E dbeck@copytype.co.za

 www.facebook.com/CopytypeDocumentSolutions
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STORIES  
VAN HOOP

Wat beteken dit om ’n dagmoeder (of 
dagvader) te wees? Diro Wynand van 
Rheenen verduidelik:
Dit was nog altyd my passie om met voorskoolse 
kinders te werk en hulle te stimuleer sodat hulle 
skoolgereed kan word. Dit voel regtig soos my roeping 
om ’n positiewe verskil in ons plaaskinders se lewe te 
maak. Ons het geen dagsorgsentrums naby ons nie en 
die kleuters moes van die plaas na Graad 1 gaan, met 
’n verskriklike agterstand.

Die tuisprogram bied ons kindertjies die geleentheid 
om voorberei te word vir skool en ook om uitdagings 
te bowe te kom. As voorbeeld noem ek graag van ’n 
kleutertjie wat onbeheersd was en geen vordering 
getoon het nie. Me Hermanus se opleiding het my 
in staat gestel om die seuntjie te verwys waar daar 
vasgestel is dat hy fetale alkoholsindroom en ’n 
gehoorprobleem het. Hy kon toe reeds voor laerskool 
gehelp word. Ek as versorger is ook ingelig oor hoe om 
in die kleuter se spesiale behoeftes te voorsien en hoe 
om hom toepaslik te stimuleer.

Die program het regtig lewens verander en my 
aangemoedig om my VKO-opleiding by Boland 
Kollege te doen (wat ek ongelukkig moes staak as 
gevolg van finansiële uitdagings). Die program 
was so bemagtigend en ek het baie geleer deur 
die opleidings- en inligtingsessies van Badisa. 
Ek kon ook vakansietye met die groter kinders se 
vakansieprogramme help.

Vir ons kleuters gee dit ’n gelyke kans op skool-
gereedheid, en ek glo ook ’n beter kans op ’n goeie 
skoolloopbaan. 

Willem se Speelplek: ’n SmartStart-fasiliteerder 
in Laingsburg wat soggens ’n program vir jong 
kinders aanbied en middae ’n nasorgdiens vir 
laerskoolkinders bied. Sien https://www.youtube.com/
watch?v=YfadmqWKVAU

Wat beteken dit om ’n 
dagmoeder te wees? 
Boniswa Papu van die Joe 
Slovo Informele Nedersetting 
in Riviersonderend 
verduidelik:
Ons in Joe Slovo het altyd gevoel 
dat niks ons bereik nie en dat ons 
nie regtig deel van die gemeenskap 
is nie. Toe me Hermanus en mnr 
Johnson in Riviersonderend begin 
werk het, het hulle ons in Joe Slovo 
deel gemaak van alles. Hulle het ons 
swaarkry raakgesien en waarlik ’n 
verskil in die lewe van ons mense 
kom maak.

Hier in Joe Slovo is baie kindertjies 
wat rondloop en nie in ’n skool is of 
’n versorger het nie. Die ouers moet 
werk, en daar is min of geen hulp vir 
hul kinders nie. Die kindertjies word 
ook dikwels vir die hele dag sonder 
kos gelos todat die ouers saans van 
die werk af kom.

Die tuisprogram is hier begin, en ek 
is een van die eerste tuis-mammas 
op die program. Dit is soos ’n hand 
uit die hemel vir ons. Ons kindertjies 
is veilig deur die dag en kry die 
nodige vaardighede of stimulasie om 
skoolgereed te word. Hulle kry ook elke 
dag ’n gesonde maaltyd. Ons kinders 
het nou ’n kans op ’n goeie lewe!

Ek kry baie meer respek van die 
gemeenskap as gevolg van die werk 
wat ek met hul kinders doen. Dit is vir 
my so ’n groot eer om te voel dat ek 
deel is van ’n goeie verandering in ons 
kinders se lewe. Ek het vir die eerste 
keer ook opleiding ontvang. Dit laat 
my voel asof ek iemand is waarop my 
eie kinders trots kan wees.

Baie dankie Badisa vir dit wat julle vir 
ons en ons kinders doen – God seën.
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DIENS-
LEWERING 
AAN KINDERS 
EN GESINNE: 
KINDER-
BESKERMING
Daar is volgens die jongste statistiek 18.6 
miljoen kinders in Suid-Afrika waarvan 
56% uit huishoudings kom wat onder die 
broodlyn leef. Arm mense het beperkte 
fondse om gesonde kos te koop en 
voldoende skuiling aan hul kinders te bied. 
Hulle het in baie gevalle ook beperkte fondse 
tot gesondheids- en opleidingsfasiliteite. 

Mens kan dus sê dat die helfte van Suid-Afrika se kinders 
potensieel nie voldoende voeding kry nie. Dit het ’n 
direkte invloed op hul vermoë om op opvoedkundige 
vlak optimaal te ontwikkel. Dit word bevestig deur die 
27% van kinders onder die ouderdom van vyf jaar wat 
aan wangroei ly – ’n teken van chroniese wanvoeding. 
Hierdie kinders begin hul opvoedkundige loopbane met 
’n ernstige ontwikkelingsagterstand. Daarby sukkel 58% 
van ons kinders om vlot te lees.

Altesaam 50% van die kinders in Suid-Afrika word aan 
’n vorm van geweld blootgestel. Die mishandeling van 
kinders is algemene praktyk as mens besef dat 42% van 
ons kinders verwaarloos of mishandel word. Die fisieke 
mishandeling van kinders is so hoog as 34.8%. Daarby 
word drie kinders elke dag vermoor.

Die welstand van kinders in Suid-Afrika is in ’n ernstige 
gevaar en vra op talle vlakke vir dringende intervensie.

Badisa verstaan die impak wat armoede, geweld, 
misdaad, werkloosheid, isolasie en onvoldoende 
hulpbronne op die welstand van kinders het. Badisa 
verstaan ook hoe uitdagend ouerskap vir ouers en 
versorgers onder sulke omstandighede kan wees.

Badisa het op grond hiervan ’n Kinderbeskerming-
strategie ontwikkel om dienste en hulpbronne 
doelspesifiek aan te wend sodat ’n holistiese en 
geïntegreerde diens aan die kind in nood gebied kan 
word. Badisa lê dus klem op die sorg en veiligheid 
(beskerming) van kinders om risiko’s te verminder en 
beskermings faktore te versterk.
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Ons doelwitte
Versorging omvat verskillende aspekte van die verbetering en beskerming van ’n kind se welstand. 
Dit impliseer voldoende voeding, voldoende leefomstandighede, toegang tot alle vorms van 
opleiding en die aanmoediging om hul volle potensiaal te bereik. Dit sluit ook in die beskerming 
van kinders teen leed en uitbuiting, respek vir kinders se regte, die ontwikkeling van hul sin van 
verantwoordelikheid, die aanleer van dissipline op ’n menslike manier sodat kinders hierdeur kan 
leer en groei, en leiding aan kinders sodat hulle hul eie besluite kan neem volgens hul ouderdom en 
vlak van volwassenheid.

Badisa is ten volle bewus van die uitdagings van ouerskap in die Suid-Afrikaanse konteks en wil en 
ouers en versorgers belê met opsies en moontlikhede wat sorg op alle vlakke versterk.

Op ’n mikrovlak wil Badisa hê dat 
ouers en versorgers hul kinders 
moet liefhê en versorg. Indien 
ouers uitdagings op enige vlak van 
versorging het, kan hulle Badisa 
nader vir intervensie, ondersteuning 
en bystand. Hoewel Badisa nie al 
hul probleme kan oplos nie, het die 
organisasie hom daartoe verbind om 
toegang tot hulpbronne te verbeter, 
ouerskapbevoegdhede te versterk 
en opsies aan ouers en versorgers te 
verskaf wat hul versorgingsuitdagings 
kan help oplos. 

In gesinne en families impliseer 
dit die ontwikkeling van 
ouerskapbevoegdhede met klem op 
die volgende:

• Gesonde kommunikasiestyle 
tussen familielede

• Die benutting van nie-geweld-
dadige en positiewe metodes van 
dissipline

• Die belangrikheid van familie-
samehorigheid en ondersteuning

• Sensitiewe, toegeneë en positiewe 
ouerskap wat toepaslik vir die 
kind se ouderdom en geslag is

• Inligting aan ouers en versorgers 
oor die kinders se behoeftes en 
ontwikkeling

• Die aanmoediging van noue 
verhoudings tussen die 
versorgers en kinders

Op ’n mesovlak wil Badisa die 
beskermende vermoëns van families 
en gemeenskappe versterk om die 
impak van risikofaktore op kinders te 
beperk. Badisa sal, waar moontlik, met 
gemeenskappe skakel om ’n begrip te 
ontwikkel van voldoende kindersorg 
en die verbetering van hul welstand.

In gemeenskappe word dit gedoen deur programme wat 
op die volgende klem lê:

• Die versterking van sterk leierskap in die gemeenskap 
en betrokkenheid by die kollektiewe versorgings-
verantwoordelikhede van gemeen skappe

• Ondersteuning aan gemeen skappe met die 
ontwikkeling van vroeë kind ontwikkelings programme, 
nasorg en ander sorgprogramme

• Die verskaffing van vakansie programme en 
ontwikkelings programme vir lewens vaardighede in 
gemeenskappe en skole

• Die verskaffing van programme wat morele waardes 
hernu

• Hulp aan gemeenskappe om toegang tot dienste te 
kry

• Die verskaffing van inligting oor gesondheid en 
voeding vir kinders

Op ’n makrovlak dra Badisa by deur interaksie met die 
regering en rolspelers (die twee kerke) op provinsiale 
vlak ten opsigte van die volgende / deur die volgende te 
doen:

• Help ouers en versorgers om toegang tot hulp bronne 
te kry sodat ouerskap op alle vlakke versterk kan 
word – regering en die kerk

• Bring dienste na die gemeen skap, byvoorbeeld die 
registrasie van geboortes

• Help kinders om toegang tot opleiding te kry – talle 
kinders verlaat die skool vroeg in hul sekondêre jare 
en vind dit dan moeilik om toegang tot ander vorms 
van opleiding te kry 

• Bied dienste aan ouers en versorgers waar kinders 
uitdagende gedrag toon of spesiale behoeftes het.

Badisa wil belê in positiewe ouerskap deur ouers 
en versorgers, en in die ontwikkeling van die 
kollektiewe ouerskap en versorging van kinders deur 
gemeenskappe. Badisa wil ook hê dat die owerhede 
hulself verbind tot beskermende ouerskap van 
kwesbare kinders. Badisa sal met die media skakel oor 
bewusmaking van positiewe ouerskap, en sal pleit dat 
families die beste versorgings opsie vir kinders moet bly.
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Die beveiliging van kinders is ’n 
belangrike doelwit van Badisa – nie 
net as ’n aan gewese kinder organisasie 
nie, maar as draer van die waardes van 
’n geloofs gebaseerde organisasie.

Op ’n mikrovlak sal Badisa reageer 
op elke verslag wat sê daar is ’n 
kind wat beskerming nodig het. 
Waar kinders in enige sorgsituasie 
aan wan behandeling blootgestel 
word, sal Badisa beskermende 
maat reëls implementeer en met 
veiligheids protokolle en dienste 
ingryp. Alle pogings sal aanvanklik 
op die behoud van die familie gerig 
wees. As dit misluk, sal alternatiewe 
sorgopsies – soos tydelike veilige 
versorging, pleegsorg, plasing in 
’n kinder- en jeugsorg sentrum of 
aanneming – gefasiliteer word.

Op ’n meso-vlak sal Badisa 
met gemeen skappe skakel om 
gemeenskap gebaseerde veiligheids-

Veiligheid en beskerming
Veiligheid en beskerming is een van die belangrike regte van kinders. Kinders moet beskerm word 
teen mishandeling, verwaarlosing of enige vorm van wanbehandeling. Hulle moet beskerm word 
teen uitbuiting, vernedering of blootstelling aan skadelike gedrag. Die beskerming en veiligheid 
van kinders is eerstens die verantwoordelikheid van die ouer of versorger. Dit is egter ook die 
verantwoordelikheid van die gemeenskap en breër samelewing om te help om veiligheid in skole, op 
speelgronde, in kerke en in ander gemeenskaplike plekke te verseker.

Badisa wil hê dat kinders veilig in hul families, gemeenskappe en die breër samelewing moet voel. 
Badisa verstaan egter die talle redes waarom veiligheidstrukture vir kinders in gevaar is en kinders 
kwesbaar laat in die sorg van hul ouers of versorgers of hulle behoeftig in gewelddadige situasies tuis 
of in gemeenskappe laat. 

netwerke te ontwikkel en versterk. Gemeenskappe aanvaar 
in die meeste gevalle hul kollektiewe verantwoordelik heid 
om hul kinders veilig te hou, en Badisa sal hierdie krag in 
gemeen skappe ondersteun en opbou. Waar gemeen skappe 
reeds veilige ruimtes vir kinders geïmplementeer het, sal 
Badisa uitreik en alle pogings ondersteun en versterk. Waar 
gemeenskappe hul verantwoordelikheid aanvaar maar 
leiding en advies nodig het, sal Badisa help met die nodige 
ondersteuning. Badisa sal in hulpbron ontwikkeling belê om 
gemeen skappe te help met die opleiding van vrywilligers in 
kinder beskermings maatreëls, strategieë en die ontwikkeling 
van veiligheid strukture. Gemeenskappe is veral bloot gestel 
aan bende geweld en word die teikens van geweld in hul 
poging om kinders en ander gemeenskaps lede te beskerm.

Op ’n makrovlak sal Badisa met rolspelers soos die 
Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, die Suid-
Afrikaanse Polisie en plaaslike regering skakel oor die 
veiligheid van kinders in kwesbare gemeens kappe. Die 
regering en burgerlike samelewing moet herinner word 
aan hul plig ten opsigte van die kollektiewe beskerming 
van kinders oor alle gemeenskapsgrense heen. Badisa 
sal ook deur mediaskakeling in bewusmaking van 
kinderbeskerming belê.

Kwesbaarheid is die geboorteplek van 
innovasie, kreatiwiteit en verandering.
Brené Brown



Kopano* se reis na  
’n nuwe lewe – soos vertel deur 
Annemarie Fourie
In Oktober van 2015 word ’n skamerige 9-jarige Sotho 
seun in die sorg van Steinthal Kinderhuis geplaas. Sy klein 
lyfie het talle kneusplekke en brandwonde op gehad. Hy 
het vertel hoe hy soms van sy huis gevlug het en snags 
op vreemdelinge se voorstoepe geslaap het voordat die 
polisie ingegryp het. Die polisie het Kopano uit die sorg 
van sy pa en stiefmoeder verwyder, en ook die ouers in 
hegtenis geneem. 

Sy biologiese moeder is oorlede voor hulle na Suid-Afrika 
verhuis het. As hy oor sy moeder praat, onthou hy die 
blou kombers. Hy was by sy moeder, toegevou in ’n blou 
kombers, toe sy hom vir die laaste keer gesoen en gegroet 
het voordat sy gesterf het. 

Kopano is baie lief vir swem en karretjies speel. Die 
saggeaarde seun het vinnig in ons harte gekruip. Ons het 
ure saam met hom in die hof deurgebring tydens sy ouers 
se verhoor. Kopano is met liefde aangemoedig om weer 
met sy pa te gesels. Dit was goed, want sy pa is in 2017 
oorlede voor die hofsaak afgehandel was. 

Kopano was baie eensaam ná sy pa se afsterwe – ’n 
weeskind in Suid-Afrika. Sy droom was om terug te keer na 
sy familie in Lesotho. Só het Operasie Repatriasie begin. 

Ons is dankbaar vir die samewerking wat ons van 
verskeie rolspelers in Suid-Afrika en Lesotho gekry het 
om die seun voor te berei vir sy terugkeer. Ná maande se 
onderhandeling kon ons met groot vreugde die goeie nuus 
met hom deel: “Kopano, jy gaan huis toe.” 

Op 7 Maart het ek en Kopano op die vliegtuig geklim na 
Maseru. Dit was vir hom baie opwindend. Hoe nader ons 
aan Maseru kom, hoe meer spraaksaam het hy geraak. 
Tydens ons reis het ek vir hom gevra of hy sy pa vergewe 
het, waarop hy onomwonde positief geantwoord het. 

Die tyd het aangebreek om Kopano te groet. Dit was vir ons 
albei ’n emosionele oomblik. Ná amper vier jaar het die 
jong seun weer ’n kans op ’n nuwe lewe en liefde tussen sy 
eie mense. Al wat Kopano oor het van sy vorige lewe is die 
herinnering van ’n blou kombers, en sy pa se verkyker wat 
hy geërf het. 

Ons bid dat die Here se seën altyd op hierdie seun sal 
wees. Mag hy in ’n blou kombers van liefde omvou word en 
altyd met verkykers van hoop streef na ’n blink toekoms.

*Kopano is ’n skuilnaam

Ouma Lena se 
Huis, Stilbaai
Ouma Lena se Huis is ’n 
program van Badisa Stilbaai. 
Dié inisiatief op Melkhoutfontein 
net buite Stilbaai is baie meer as 
net nog ’n nasorgprogram. Hier 
word maandeliks ’n veilige hawe 
vir 186 kinders geskep. Verskeie 
programme word aangebied en 
die kinders kry voedsame etes 
en ’n lekker stort. Daar is ook 
Seesterretjie Kleuterakademie, 
kunsaktiwiteite, Bybelstudies, 
geheuespeletjies en vele meer. 

Die vrywilligers wat by 
Ouma Lena se Huis by 
die huiswerkprojek en die 
“tuisonderrig” (van leerders wat 
tydelik geskors word by die skool 
as gevolg van uitdagende gedrag) 
betrokke is, het die afgelope 
jaar opgelet dat die kinders 
’n groot agterstand met hul 
leesvaardighede toon. As daar ’n 
behoefte uitgewys of ’n tendens 
waargeneem word, is dit tyd om 
aandag daaraan te skenk.

Ouma Lena se Huis word deur 
grotendeels deur bereidwillige 
en kundige vrywilligers bedryf. 
Hier het ons weer eens gesien 
dat die goue draad deur dit alles 
die Here se genade is, want een 
van die vrywilligers se suster 
is toe niemand anders as Tina 
Cowley nie – stigter van die 
bekende Tina Cowley Leesskole 
reg oor die land. 

Nodeloos om te sê, al die 
waardevolle hulpmiddels en 
opleiding wat nodig is om so ’n 
leesskool te begin is aan Ouma 
Lena se Huis geskenk. Só kon die 
14 vrywilligers wat net by hierdie 
projek betrokke is, begin om die 
leesvaardighede van die graad 
3 en 4 leerders van die plaaslike 
laerskool te evalueer. Die nood is 
groot, maar tans word 25 kinders 
elke Maandag tot Donderdag 
net voor die skool sluit na Ouma 
Lena se Huis aangery. Daar 
kry hul eers ’n voedsame bord 
kos alvorens hulle by die Tina 
Cowley Leesskool begin om hul 
leesvaardighede te verbeter. 
Dit is ’n ongelooflike storie van 
hoop om kinders se toekoms op 
’n tasbare manier te verbeter en 
deure vir hulle oop te maak.

27



28  |  BADISA ALGEMENE JAARVERSLAG 2019

Magdalena  
Huis
Magdalena Huis Berading sentrum 
is ’n program van Badisa wat reeds 
114 jaar lank bestaan. Die sentrum 
bied gespesialiseerde aannemings-
dienste. Die belangrikste doelwitte 
is die volgende:

• Bied aanneming aan as ’n 
permanente en lang termyn-
plasingsopsie vir kinders

• Bied aan ouers die vaardig hede 
om as verantwoordelike ouers 
op te tree

• Skenk aandag aan maat-
skaplike kwessies in die 
gemeenskap en maak mense 
bewus van aanneming

• Bied gespesialiseerde leiding 
aan maatskaplike werkers in 
die groter organisasie

Aannemingsdienste sluit die 
volgende in:

• Berading aan die 
geboorteouers

• Die werwing en evaluering van 
aanneemouers

• Berading
• Inligtingsessies en bewus-

making sinisiatiewe in 
gemeenskappe

• Die plasing van kinders
• Regsprosedures kragtens die 

Kinderwet
• Nasorg of psigo-sosiale 

ondersteuning

Magdalena Huis lewer  
dienste aan die dowe 
gemeenskap
Noodsaaklike bewusmaking  
onder die dowe gemeenskap van 
Deaf Community of Cape Town 
het die afgelope jaar bykomende 
aandag geniet. Die maatskaplike 
werker het inligtingsessies 
aangebied oor aanneming asook 
die aannemingsproses. Dienste 
aan die biologiese ouers sowel 
as voornemende aanneemouers 
het veral intensiewe bespreking 
geniet. Die sessies is deur 
120 dowe gemeenskapslede 
bygewoon.

Hoe voel dit om  
’n maatskaplike werker by 
Magdalena Huis te wees?
Om ’n maatskaplike werker by Magdalena Huis te 
wees vra vir ’n roeping en verbintenis wat ’n mens 
soms oor alle grense heen neem.

Om berading aan ’n geboortemoeder te gee wat die 
dapper en onbaatsugtige besluit geneem het om haar 
baba vir aanneming op te gee en wat glo dat hierdie 
besluit dit vir haar kind moontlik sal maak om God 
se doel vir hom of haar uit te leef, is baie spesiaal. Dit 
staan direk voor dié vrou se rou emosies en verlies 
soos jy haar help om sin van die ervaring te maak en 
die genesing te vind.

Om die reis van ’n geboortemoeder mee te maak 
voel soms asof jy op heilige grond staan met God wat 
hierdie persoon aan jou toevertrou sodat sy God se 
genade kan sien en genesing kan vind.

Die maatskaplike werker moet ook sorg dat die baba 
en aanneemouers by mekaar pas. Die aanneemouers 
het die liefde om hierdie baba as hul eie te aanvaar 
en die wysheid om hierdie kind deur sy of haar 
lewensreis te begelei, sodat die kind sy of haar doel 
kan uitleef en die drietal in aanneming verstaan. 

Maatskaplike werkers help ook om “vir altyd huise” vir 
weggooi-babas en aanneembare kinders in kinderhuise 
en pleegsorg te vind, wat al die werk en uitdagings (daar 
is talle) in die proses die moeite werd maak.

By Magdalena Huis bly ons glo dat om ’n kind 
permanent in ’n liefdevolle familie te plaas die 
grootste geskenk vir hierdie kind is.

Ons bring hulde aan al die veilige ouers en 
aanneemouers wat hul harte en huise oopmaak  
vir ’n kind wat ’n “vir altyd huis” nodig het.  
Dit sal altyd vir ons ’n eer wees dat ons deel  
van jou kind se nuwe begin kon wees en  
ons sal graag deur die jare van jou kind se  
sukses wil hoor.

Stephny du Plessis

Optimisme is ‘n noodsaaklike 
bestanddeel van innovasie.
Robert Noyce
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Kinder- en Jeugsorgsentrums
Ons kan vanjaar met trots noem dat Mnr Suid-
Afrika 2019, Heinrich Gabler, ’n produk is van Huis 
Andrew Murray, een van Badisa se vyf kinder- 
en jeugsorgsentrums (KJSS’e). Maar hy is nie al 
suksesverhaal van ons KJSS’e nie. Talle ander kinders uit 
die sentrums het uitblinkers in die samelewing geword.

Dit lei tot die volgende vraag: In watter mate het die 
impak van dienslewering binne die KJSS’s daartoe gelei 
dat die eindproduk, ons kinders, in goed aangepaste en 
suksesvolle jong volwassenes ontwikkel het ten spyte 
van omstandighede in die verlede?

Een van Heinrich se vele opmerkings wanneer hy 
terugverwys na sy “kinderhuisdae” is dat daar ’n Kinder- 
en Jeugsorgwerker was wat in hom geglo het. Hy het 
ervaar dat hy iemand met potensiaal was en dat liefde, 
aanvaarding, ondersteuning en die benutting van 
geleenthede die weg tot sukses gebaan het.

Dit lig drie belangrike faktore uit, naamlik die potensiaal 
van ’n kind, die verhouding met en ondersteuning 
van die versorger, en die skep van geleenthede 
vir ontwikkeling en groei. Dit is dan ook die KJSS’e 
se fokuspunte van vakkundige dienslewering. 
Terselfdertyd besef ons dat al die ander kernareas 
– soos organisasiestruktuur, finansies, bemarking, 
fondsinsameling en menslikehulpbronbestuur – ook 
belangrik is en bydra tot die doeltreffendheid van elke 
KJSS as alternatiewe versorging van kinders.

Huis Andrew Murray, soos ook die ander KJSS’e, het die 
afgelope tyd baie aandag gegee aan die voorbereiding 
van skoolverlaters vir toetrede tot die volwasse wêreld 
sowel as die ontwikkeling van ’n leierskorps. Benewens 
die normale program vir skoolverlaters is daar ook 
gedurende 2018 ’n program ingebou genaamd “Wenners 
of Verloorders” wat ’n wegbreeknaweek vir die matrieks 
ingesluit het. Die fokuspunte was: Maak vrede met die 
verlede, identifiseer jou vrese en behoeftes, droom, 
leef jou toekoms en benut jou volle potensiaal. Drie 
van die vier matrieks van 2018 kon volgens die interne 
studiebeleid verder gaan studeer aan erkende tersiêre 
opleidingsinstansies en het die geleentheid tot sukses 
aangegryp.

Die leierskapsontwikkeling van lede van die Kinderforum, 
wat volgens wetgewing verteenwoordigend moet 
wees van die kinders en deel moet uitmaak van die 
Beheerraad van elke KJSS, is ’n verdere poging om 
kinders se potensiaal te ontwikkel. Karaktervorming en 
die vaslegging van Christelike waardes soos omgee vir 
mekaar, betroubaarheid, respek, verantwoordelikheid, 
regverdigheid en ’n sterk geloof is dan ook die inhoud 
van die program wat met die leiers gevolg is. Deur 
’n groep op te bou wat sterk leiding kan neem en as 
rolmodelle kan optree, kan die res van die kinders 
moontlik gelei word tot ’n meer positiewe ingesteldheid 
en kan ’n milieu geskep word waarbinne groei en 
ontwikkeling kan plaasvind.

Die groot uitdaging in al  
die KJSS’e bly die aanstelling  
en ontwikkeling van die kinder-  
en jeugsorgwerkers wat nie altyd hul 
impak op ’n kind se lewe besef nie. 
Benewens die vereiste opleiding en 
registrasie by die professionele raad 
verg kindersorgwerk baie meer as 
net kennis en vaardighede. Dit sluit 
in die ontwikkeling, ondersteuning, 
stimulering en opvoeding van 
elke kind met wie hulle werk, en ’n 
professionele verantwoordelikheid 
om die dikwels gedragsmoeilike en 
erg ontwrigte kind te verstaan, te 
assesseer, te aanvaar en te begelei 
op die pad vorentoe. Hierdie kinder- 
en jeugsorgwerkers is mense met ’n 
hart en ’n passie. 
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Durbanville Kinderhuis en Badisa  
groet Rudolf Bezuidenhout

Rudolf was die afgelope 10 jaar die hoof van 
Durbanville Kinderhuis. Hy is op 10 Mei 2019 
onverwags aan ’n hartaanval oorlede. Johanna 
Strauss, Bestuurder: Bemarking, skryf as volg:

Herberg Kinderhuis word 100 jaar oud!

5 Februarie 1919 tot 5 Februarie 2019
Die Ring van Waveren (Tulbagh) neem op 5 Februarie 1919 die besluit 
om ’n kinderhuis op te rig na aanleiding van al die weeskinders wat 
agtergelaat is ná die griepepidemie wat in 1918 landwyd gewoed het. 
Altesaam 11 kinders word ingeneem en sorg en beskerming gebied in 
’n privaathuis in Whitestraat, Robertson. Gou het die behoefte gegroei 
na groter plek as gevolg van die nood, en in 1920 neem 60 kinders hul 
intrek in ’n nuwe gebou. Gedurende 1956 het ’n groter droom waar 
geword toe ’n stuk grond wat die Herberg ondertussen bekom het, 
bestaande uit die plaas Rooihoogte van 4 morg, omgeruil is met 8 morg 
grond van die munisipaliteit. Hierdie grond was aangrensend aan die 
destydse Herberg-perseel en is vandag steeds deel van die Herberg 
Kinder- en Jeugsorgsentrum in Van Zylstraat 2. Die appelkoosbome wat 
aanvanklik hier geplant is, is in 2002 met wyndruiwe vervang.

Intussen het die ou gebou oneffektief geraak. ’n Nuwe gebou is toe in 
samewerking met die destydse Departement van Gesondheid, Welsyn 
en Pensioene opgerig. Die nuwe gebou is op 9 Mei 1980 aan die NG 
Kerk van Suid-Afrika oorgedra om vir die Herberg in trust te hou. Die 
gebou bied huisvesting aan 122 kinders.

Die Kinder- en Jeugsorgsentrum bied ’n omvattende program aan 
wat fokus op die totale ontwikkeling van elke kind wat daar versorg 
word. Van die programme sluit in Master Maths, Readers are Leaders, 
en die Wise Eye leesprogramme. Die Butterfly-projek fokus op 
spesialisdienste en die borg van ’n onderwyser se salaris by die 
Eenheidsklas van Laerskool Robertson. 

Die Herberg se eie Thunderchild wyn het oor die afgelope 17 jaar tot 
een van die grootste standhoudende bronne van inkomste gegroei. 
Dié wyn is die produk van die gemeenskap van Robertson wat hande 
gevat het en saam ’n droom waar gemaak het. Hulle woeker steeds om 
Thunderchild wêreldwyd te bemark en te verseker dat ’n hoë-gehalte 
wyn met groot toewyding geproduseer word.

“Ek was op my rekenaar besig toe sy met haar sport-kortbroek en helder T-hemp by my kantoor 
instap. Dit was die eerste keer dat sy na my kantoor toe gekom het. Sy staan baie naby aan my en loer 
oor my skouer na die rekenaar se skerm. Sy vra: “Mis jy oom Rudolf?” Ek word onkant gevang maar 
antwoord haar: “Natuurlik mis ek hom.” Sy begin kyk na die boks met die promosiemateriaal op my 
lessenaar. Ek skraap die moed bymekaar en vra haar: “Wat mis jy van oom Rudolf?” Die antwoord 
kom vinnig: “Alles! Ek mis sy glimlag en dat hy altyd tyd gemaak het om met my te praat.”

Wat ’n wonderlike nalatenskap het Rudolf nie in elkeen van ons kinders se lewens agtergelaat nie. Sy 
dood laat ’n groot leemte, maar hy sal deur ons kinders se stories voortleef.
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Durbanville Kinderhuis 100 jaar in Durbanville
In 2006 skenk die Andrag-familie-
trust ’n satelliethuis aan die kinder-
huis. Tien kinders word hier versorg 
as ’n verlengstuk van die kinderhuis 
se dienste. Só word dienste nader 
aan gemeenskappe in nood gebring.

Strauss sê dat die kinderhuis die 
afgelope 10 jaar “uitsonderlike 
groei” getoon het. Die kinderhuis 
het in 2009 ’n internasionale 
toekenning gewen vir die wyse 
waarop ons vrywilligers in sy 
programme geïntegreer word. 

Die kinderhuis het ook ’n vroeë kind-
ontwikkelings eenheid, ’n arbeids-
terapie-eenheid, ’n informele 
skool en ’n oorbruggings huis vir 
skoolverlaters.

Die kinderhuis bedryf tans ’n wins-
gewende boekwinkel en welsyns-
winkel op die perseel. In 2017 het 
die kinderhuis ook ’n ministeriële 
toekenning vir jeugsorg ontvang.

Hierdie hoogtepunte was alleenlik 
moontlik met die hulp van die 
Durbanville-gemeenskap. Die skole, 
ouers en kinders het van die begin 
af ons kinders omarm en as deel 
van hulle aanvaar! Daar is tans 168 
plaaslike vrywilligers wat daagliks 
help met die kinders se versorging, 
as mentors vir die kinders optree of 
by die winkels betrokke is.

Bou ‘n kultuur van passievolle 
innovering op om jou 
organisasie jonk, prettig en 
opwindend te hou.
Micheal Kouly

Vanjaar op 2 Julie vier Durbanville-kinderhuis sy 100ste 
betaansjaar as heenkome vir verwaarloosde en ouerlose 
kinders in Durbanville.

Terselfdertyd vier die kinderhuis ook die betrokkenheid 
van 168 vrywilligers uit die gemeenskap wat tans die 
kinderhuis dien. Dit is danksy hul onbaatsugtige diens 
dat dié mylpaal bereik kon word, skryf Johanna Strauss, 
Bestuurder: Bemarking.

Meer as ’n 100 jaar gelede, was twee Sondagskool-
juffrouens en vriendinne, Elizabeth de Wet en Lizzie 
White (later Bosch), baie bekommerd oor die aantal 
verwaarloosde kinders in hul omgewing. Só is die Kinder 
Zendinghuis in Bredastraat in Kaapstad op 1 April 1899 
met ses kinders begin.

Die woorde van Psalm 27:10, “Al sou my vader en my 
moeder my verlaat, die Here sal my onder Sy sorg neem”, 
is met die hoeksteenlegging van die Kinder Zendinghuis 
onthul – woorde wat vir honderde kinders gerusstelling 
oor hul versorging gebied het.

Daar was ’n groot behoefte om uit te brei – veral die 
seuns afdeling. Negentien jaar later, in September 1918, is 
’n kommissie afgevaardig om ’n stuk grond vir dié doel in 
Durbanville te soek.

In Desember 1918 is die stuk grond, tóé gepas bekend 
as “Sweet Home”, en twee aangrensende erwe vir 4 100 
Britse pond gekoop. Die kinderhuis het sy deure op 2 
Julie 1919 geopen en dit is vandag nog die tuiste van die 
Durbanville-kinderhuis.

Die kinderhuis word sedert Julie 1988 as twaalf verskillende 
huis eenhede bedryf teenoor die koshuis model van vroeër.

In 2001 is die Kannabas-eenheid geopen waar 25 kinders 
met ernstige verstandelike en liggaamlike gestremdhede 
versorg is. Dié eenheid moes egter ses jaar later sy deure 
sluit weens die finansiële uitdagings daarvan.

Op 28 Januarie 2003 is daar ’n ooreenkoms tussen die  
NG Kerk in die Wes- en Suid-Kaap en die VG Kerk 
van Suid-Afrika (Kaapland) onderteken, waardeur die 
gesamentlike bedieningsaksie Badisa tot stand gekom 
het. “Dit was voorwaar ’n mylpaal in die geskiedenis van 
die kerk, sowel as die kinderhuis. Die kinderhuis het toe 
een van die Badisa-programme geraak,” het Strauss gesê.
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STATISTIEK VAN 
DIENSLEWERING  
VIR 2018/19
Fokusareas Getal begunstigdes

Kinders en gesinne  

Maatskaplikewerkkantore (voorkoming, vroeë intervensie en statutêre prosesse) 636 876

Nasorgsentrums 481 

Aanneming en swangerskapberading 2 399 

Kinder- en jeugsorgsentrums 628

Vroeëkindontwikkeling (VKO)  

VKO-dagsorgsentrum 1 306

Tuismoederprojek 416

Ouer persone  

Tehuise vir ouer persone: residensiële huisvesting 4 319

Tehuise vir ouer persone: verskeie ander dienste vir nie-inwoners,  
gemeenskap, tuisversorging 4 098

Dienssentrums vir ouer persone: ledetal 3 345

Maatskaplikewerkkantore 2 990

Gestremde persone  

Sentrums en borgliggame vir persone met gestremdhede 1 973

Middelafhanklikheid  

Voorkoming, nasorg, rehabilitasiedienste (binne- en buitepasiënte) 7 019

TOTAAL  665 850

Aantekeninge
Diensleweringstatistiek toon ’n afname wat aan die volgende toegeskryf kan word:

• Huis Silwerjare en Bright Lights het as onafhanklike organisasies geregistreer en is nie meer 
deel van Badisa nie.

• Drie maatskaplikewerk-kantore is in die 2018/19 finansiële jaar gesluit.
• Al die programme het dienslewering sterker begrens. Die programme het baie gefokus op 

die kernbesigheid van versorging (tehuise) en kinderbeskerming (maatskaplikewerkkantore). 
Baie meer aandag is gegee aan die nakoming van minimum norme en standaarde soos bepaal 
deur onder meer die Kinderwet, die Wet op Ouer Persone, en die Wet op Middelafhanklikheid. 
Badisa se programme het ook meer aandag aan die gehalte (diepte) van dienslewering gegee.

• Die organisasie ontvang min tot geen befondsing vir voorkomingswerk nie. Die beperkte finansiële 
en ander hulpbronne het ons gedwing om af te skaal op hierdie aspek van dienslewering. 

• Die getal kinderbeskermingsake wat individuele aandag vereis het, het toegeneem.
• Bendegeweld in die Kaapse Skiereiland en ander gemeenskappe het ’n negatiewe uitwerking op 

dienslewering. Verskeie projekte moes afgeskaal word as gevolg van die onveilige omstandighede.
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Kommunikasie
’n Doeltreffende en moderne kommunikasie stelsel is 
uiters belangrik vir ’n organisasie van hierdie grootte en 
diversiteit. Kommunikasie is dan ook van kritiese belang 
om huidige veranderings prosesse te ondersteun en ’n 
kultuur van eenheid te vestig. Badisa het in 2018 ’n interne 
kommunikasie-oudit gedoen en is in die proses om ’n 
kommunikasie strategie te ontwikkel wat die kommunikasie-
kultuur en -meganismes en die elektroniese infra-
struktuur in die organisasie sal verbeter. Die voorgestelde 
kommunikasie strategie het die volgende ten doel:

• Fasiliteer korporatiewe sinergie in Badisa en ontsluit 
só die krag van betekenisvolle interne alliansies.

• Bou deurgaans kapasiteit op en implementeer stelsels 
om meer doeltreffend te werk.

• Verbeter die interne kommunikasie en elektroniese 
infrastruktuur in die organisasie met behulp van  
’n strategie, beleid en institusionele meganismes. 

• Identifiseer strategiese kwessies in die programme en 
verwys dit na die bestuursprogram.

• Help om te verseker dat Badisa se personeel (onder die 
vlak van bestuurders) die organisasie beter verstaan.

KOMMUNIKASIE, 
BEMARKING EN 
FONDSWERWING

Bemarking
Aansienlike vordering is 
reeds gemaak om die Badisa-
handelsmerk te ontwikkel en 
binne die organisasie te vestig. 
Groot klem word daarop gelê 
om die organisasie te bemark as 
’n uitnemende diensverskaffer 
in die nie-winsgewende sektor 
en as denkleier op gebied van 
maatskaplike dienste in die 
bedieningsareas. 

Ons fokus dus op:

• Die bestuur en bevordering van 
Badisa se handelsmerk-elemente 
op alle vlakke

• Groter begrip vir die behoeftes 
van programme ten opsigte van 
bemarking en fondswerwing, 
en die fasilitering van hulp en 
bystand in dié verband. 
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Rise of a revolution:  
Thursdays in Black

Thursdays in Black is ’n 
internasionale beweging 
teen seksuele misbruik 
en geslagsgebaseerde 
geweld. Dit lei oor die wêreld 
heen tot veldtogte wat 
mishandeling van vroue en 
kinders beveg.

die grootste potensiaal vir bewustheid lê,” sê sy. Badisa 
Skiereiland Maatskaplike Dienste het in die finansiële 
verslagdoeningstydperk van 2017 tot 2018 altesaam 170 
gevalle van kinderverwaarlosing en seksuele en fisieke 
mishandeling ontvang. En dit is net die gevalle wat 
aangemeld is.

Lesch sê sy dink mense soek altyd vir groot en luidrugtige 
maniere om uiting aan hul gevoel oor iets te gee. Die 
simboliek van hierdie stil en sterk veldtog kan egter net 
soveel impak hê. “Ons kan nooit die seer en pyn van die 
slagoffers van mishandeling wegneem nie, en ons moet 
nooit enigiemand se ervaring daarvan verkleineer nie. 
Wat ons wel kan doen, is om bewustheid te skep, openlik 
daaroor te praat en ons solidariteit en ondersteuning deur 
hierdie inisiatief te wys.”

Die Thursdays in Black-veldtog het tot ’n groter 
samehorigheidsgevoel onder Badisa se programme gelei 
en ook tot groter steun vir die inisiatief. Die beweging 
stel Badisa in staat om ’n impak te maak en om ’n 
doeltreffende revolusie te mobiliseer wat elke week tot 
groter bewustheid lei. Lesch sê sy sien elke Donderdag hoe 
mense swart aantrek en die speldjie dra om uiting te gee 
aan die gemeenskaplike doel van kollegas. Mense skuif hul 
kulturele, ras, etniese en godsdienstige verskille opsy en 
staan saam om hierdie veldtog te ondersteun.

Lesch en haar kollegas bevorder die veldtog aktief deur 
elke Donderdag swart aan te trek. Hulle neem foto’s 
en plaas dit saam met duidelike boodskappe hieroor 
op sosiale media. Vir hulle is dit nie net kleredrag wat 
bewustheid skep nie, maar ook die gesamentlike doel wat 
hulle elke Donderdag deel.

Die veldtog wat deur die vroue in Argentinië begin is, het 
tot ’n internasionale beweging uitgekring wat krag en moed 
aan gemeenskappe oor die wêreld heen gee. Mans, vroue 
en kinders staan op en sê nee vir geweld en mishandeling. 
Vrywilligers, soos Lesch en haar kollegas, vorm deel van 
hierdie internasionale beweging wanneer hulle hul deel in 
hul gemeenskappe doen. Lesch het bewys dat bewusmaking 
’n lewe van sy eie kan aanneem en ’n bron van hoop vir 
“’n wêreld sonder verkragting en geweld” kan word. Toe sy 
gevra word of sy dink Thursdays in Black maak ’n verskil, het 
Lesch Moeder Theresa aangehaal: “Ons weet maar al te goed 
dat dit wat ons doen net ’n druppel in die oseaan is. Maar as 
die druppel nie daar is nie, sal die oseaan iets mis.”

Badisa het in November 2018 
Thursdays in Black aan sy 
werknemers bekend gestel. Die 
inisiatief is egter nie nuut nie. Dit 
het in die 1970’s vlam gevat toe die 
Argentynse vroue begin het om swart 
serpe te dra om protes aan te teken 
teen die verkragting, mishandeling 
en verdwyning van geliefdes in hul 
tuisland. Hulle het op Donderdae in 
stilte geprotesteer om mense en ook 
die regering bewus te maak van wat 
met hul vriende en familie gebeur. 
Die beweging het internasionale 
belangstelling ontlok in die stryd teen 
mishandeling deur mans, vroue en 
kinders aan te moedig om Donderdae 
swart klere te dra.

Die belangrikste fokus van die 
veldtog is om situasies uit te daag 
wat tot geweld en verkragting 
lei. Individue kan deel word van 
’n internasionale beweging wat 
slagoggers bemagtig en ’n stem gee 
aan dié wat nie kan praat nie. Die stil 
maar kragtige protes verteenwoordig 
die pyn, woede en wanhoop van 
slagoffers en geliefdes, en omskep hul 
ervarings in politieke aksie.

Lauren Lesch, ’n maatskaplike werker 
by Badisa Skiereiland Maatskaplike 
Dienste en drywer van hierdie veldtog 
in die Elsiesrivier-gemeenskap, praat 
oor die vordering en die uitwerking 
van mishandeling en geweld op 
hul gemeenskap. Volgens Lesch 
het seksuele en fisieke geweld die 
hoogste voorkoms, maar bitter min 
sake word aangemeld. “Al vra hierdie 
onderwerp dat ons voortdurend 
daaroor praat, bly dit ’n euwel wat 
ons nie in ons huise konfronteer waar 
die meeste mishandeling voorkom 
nie. Ons doel is om bewustheid 
op verskillende platforms te skep, 
maar dit is in ons huise waar ek voel 
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Fondswerwing
Finansiële volhoubaarheid bly ’n voort durende kommer 
in die konteks van Badisa se kernbesigheid. Ons doelwit 
is om fonds werwing as ’n funksie in die organisasie te 
herbeding en herposisioneer vir kollektiewe bedinging 
en beter befondsing. 

Dit behels onder meer die volgende:

• Die deurlopende bywerk van ’n lys projekte waarvoor 
finansiering gevind moet word, en die belyning van 
hierdie projekte met die organisasie se doelwitte 

• Konsultasie met programme, die opstel van ’n 
befondsings tabel en die ontwikkeling van beste praktyk

• Die belyning van die fondswerwingstrategie met die 
ideale organisasiestruktuur en B-BBEE ontwikkeling

• Die doelspesifieke ontginning van geleenthede om 
vriende/champions vir die organisasie te werf 

• Die ontwikkeling van stelsels vir die bestuur van 
donateurs en erkenning aan donateurs

• Die deurlopende verkenning van alle moontlike 
bronne van befondsing

• Die vestiging van die BCF NPC as befondsings voertuig 
vir kinderbeskermingsdienste intern en ekstern

Samevatting van die bemarkings- en fondswerwingsaksies van die Badisa-
programme vir 2018-2019

Aantal

Getal fondsinsamelingsfunksies gehou 488

Getal gemeentes toegespreek 210

Getal individuele donateurs 10762

Bedrag ingesamel van individuele donateurs R20,026,066

Getal ondernemings. maatskappye, trusts en stigtings wat programme ondersteun 1661

Bedrag ingesamel van toekennings ontvang van ondernemings, maatskappye, 
trusts en stigtings R25,005,842

Getal kerke en gemeentes wat Badisa programme finansieel ondersteun het 
(uitgesluit Sinodale kollektes) 652

Getal inkomste-genererende projekte (sosiale ondernemings en produkverkope) 63

Ons opregte dank gaan aan die regeringsdepartemente, die Nasionale Kommissie vir Loterye, 
die Wes-Kaap Gemeenskapskas en Kerk in Actie vir hul jarelange vennootskap en finansiële 
ondersteuning aan Badisa. Dankie ook aan al die ander kerke, ondernemings, maatskappye, trusts 
en stigtings wat ons die afgelope jaar ondersteun het. Ons sê ook in besonder baie dankie aan elke 
individu wat tyd, kundigheid en geld aan Badisa geskenk het. 
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GOEIE HOOP 
BEHUISINGSMAATSKAPPY
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, in 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, 
laagbesoldiges 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. Die programme gaan ’n huurooreenkoms 
(gewoonlik R1 per jaar) met GHBM aan en is verantwoordelik 
vir die instandhouding van hierdie vaste bates.

Die maatskappy besit 52 eiendomme in die sinodale gebied:

Tehuise vir bejaardes: 43

Kinder- en jeugsorgsentrums: 4

Nasorgsentrums vir gestremdes ouer as 18 jaar: 2

Dienssentrums en behuisingsprojek vir bejaardes/siekeboeg: 1

Maatskaplike werkkantore: 2

Leningsooreenkomsprojekte: 23 wat uit 567 kontrakte bestaan

Fase 1 van Fynbospark op Kleinmond is gedurende die 
boekjaar voltooi. Daar sal binnekort met fase 2 begin word.

Badisa en die GHBM het die afgelope jaar hul samewerkings-
verhouding verder versterk. Al is die GHBM nie die eienaar 
van al die geboue waaruit Badisa se programme bedryf word 
nie, is daar ’n gesamentlike strewe om bestaande kundigheid 
en ervaring breër in die Badisa-familie aan te wend, en om 
saam in die verbruikers se behoeftes te voorsien.

Marius Wethmar 
Besturende Direkteur: GHBM
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FINANSIËLE 
VERSLAG
Badisa deel graag met ons vennote ook die voltooide finansiële 
legkaart. ’n Legkaart wat elke jaar spreek van ’n oorvloed van 
genade wat die organisasie in staat gestel het om ’n verskil te 
maak in die lewens van duisende Suid-Afrikaners in nood.

Kon Badisa die nodige Inkomstebronne vind om dienste aan duisende in nood te 
lewer? Is daar voldoende reserwes om hierdie dienste in die afsienbare toekoms te 
kan voortsit en selfs te kan uitbou?

Inkomstestaat
Die deurlopende finansiële uitdaging van Badisa om genoeg fondse te kan 
genereer om ons naaste in nood by te staan, laat ons elke jaar met soveel 
dankbaarheid terugkyk.

Losies- en huurgelde is die grootste bron van inkomste en verteenwoordig 47% 
van die totale inkomste. Badisa se sterk vennootskap met die Staat het ’n verdere 
R158.3 miljoen in subsidie inkomste opgelewer en verteenwoordig 28% van die 
totale inkomste. 

Badisa se vermoë om ’n volhoubare diens te kan lewer aan ons kliënte, 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 R83.5 miljoen se inkomste uit donasies en 
fondsinsamelings.

Bedryfsuitgawes
Die bestuur van bedryfsuitgawes binne die heersende vlak van inflasie, bly  
’n groot uitdaging. Die totale bedryfsuitgawes van R531.7 miljoen het met 7% 
gestyg teenoor 2018. 

 Losies- en huurgelde

 Subsidies

 Donasies, bemakings en fonds insamelings

 Spesiale programinkomste

 Beleggings inkomste

 Bydraes NGK en VGK

 Ander inkomste

Inkomstebronne 2019
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15%
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Kenmerkend van die bedryf, word bedryfsuitgawes grotendeels bestee aan 
salarisse en ander personeeluitgawes. Ons personeel is die sleutel tot suksesvolle 
dienslewering aan ons kliënte.

Dit is met groot dankbaarheid dat Badisa in 2019 ’n bedryfsurplus van  
R33.6 miljoen (2018: R30.8) kon behaal. Na die nodige kapitaalbestedings en 
toekennings aan eksterne programme is ’n netto surplus van R22.3 miljoen 
aangeteken. 

Balansstaat
Die netto surplus wat gegenereer is, het Kapitaal en Reserwes verder versterk tot 
R377 miljoen. Hierdie reserwes is hoofsaaklik opgesluit in Beleggings en Kontant 
van R342 miljoen. Die opbou van voldoende kontantreserwes om ’n volhoubare 
diens te kan lewer in minder gunstige jare en noodsaaklike instandhoudingswerk 
aan geboue te kan befonds, 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 39 en 
40 vir verdere inligting.

 Salarisse

 Vervoer

 Kantoor- en administrasieuitgawes

 Grond en geboue

 Huishoudelike uitgawes

 Program uitgawes

 Waardevermindering

Bedryfsuitgawes
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Badisa Inkomstestaat  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2019

2019 
R

2018 
R

INKOMSTE

Losies- en huurgelde 267,006,58  245,368,671 

Spesiale programinkomste  21,223,487  19,445,767 

Donasies, bemakings en fondsinsameling  83,481,209  79,476,743 

Toekenning: NLDTF  280,634  1,146,563 

Verhaling van koste en ander inkomste  10,608,148  10,784,118 

Bydraes NGK en VGK  3,463,641  3,426,360 

Toename in markwaarde van beleggings  8,703,677  3,818,250 

Rente en dividende ontvang  12,226,960  12,431,332 

Subsidies 158,296,674  151,997,071 

BEDRYFSINKOMSTE 565,291,019  527,894,875 

UITGAWES

Salarisse 325,947,969  303,860,892 

Vervoeruitgawes  5,927,172  5,519,463 

Kantooruitgawes  17,791,250  17,295,521 

Grond en geboue  62,776,966  56,958,870 

Huishoudelike uitgawes  82,150,973  76,579,891 

Programuitgawes  13,616,826  14,103,044 

Spesiale dienste  17,659,589  16,772,036 

Waardevermindering  5,869,177  5,966,461 

BEDRYFSUITGAWES 531,739,922  497,056,178 

BEDRYFSURPLUS VIR DIE JAAR  33,551,097  30,838,697 

Kapitale besteding  -7,465,392  -8,338,298 

Toekennings aan eksterne programme  -3,741,271  -7,199,519 

NETTO SURPLUS  22,344,434  15,300,880 
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Badisa Balansstaat  
op 31 Maart 2019

2019 
R

2018 
R

BATES

Nie-bedryfsbates 381,127,598 362,741,056 

Vaste bates 57,647,035 58,899,486 

Beleggings 314,404,262 294,476,621 

Lenings ontvangbaar 9,076,301 9,364,949 

Bedryfsbates 43,693,937 40,625,713 

Rekeninge ontvangbaar 15,654,255 14,559,586 

Voorraad 425,140 378,382 

Banksaldo 27,432,984 25,485,521 

Kontant voorhande 181,558 202,224 

424,821,535 403,366,769 

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEID

Kapitaal en reserwes 376,946,540 355,376,082 

Onaangewende surplus 147,166,579 145,211,896 

Spesiale reserwes 227,241,002 207,160,411 

Reserwes onder administrasie 2,538,959 3,003,775 

Nie-bedryfslaste 195,965 223,250 

Lenings 195,965 223,250 

Bedryfslaste 47,679,030 47,767,437 

Rekeninge betaalbaar 47,679,030 47,767,437 

424,821,535 403,366,769 





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


