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BAMBANANI … VERENIG!

H

ierdie nuwe element van die Abraham Kriel naam
het dieselfde betekenis in verskeie inheemse en
amptelike Suid-Afrikaanse tale, naamlik om saam te
voeg of meer spesifiek om te verenig. Intern gebruik
ons die naam om ons uiteenlopende programme
bymekaar te bring. Ons personeel assosieer die naam
met die familie-aard van ons werk. Ons wil graag ons
donateurs uitnooi om saam met ons te verenig rondom
die begrip. U word beslis ook gesien as deel van hierdie
uitgebreide familie en sonder u sou ons nooit ons
gedeelde doelwitte kon bereik nie.

meisietjie uit Bambanani en sumier het
hulle weer bymekaar gekom en gefokus
op die liedjie wat hulle moes leer.

’n Tydjie terug het ons agtergekom dat die kinders
reeds die konsep ter harte geneem het. Terwyl hulle
besig was met ’n sangoefening het die groep begin
oproerig raak en onderling gesels. Met die roep een

Ons opregte pleidoor aan ons mede-Suid-Afrikaners is
Bambanani! Sou dit nie wonderlik wees indien mense
hulle verskille kon opsy skuif en saamkom ter wille van
komende generasies nie!

www.abrahamkriel.org
info@abrahamkriel.org
Tel: (011) 839-3058/60
Faks: (011) 839-1080

In memoriam
Op Maandag 9 April het ons ’n sonstraaltjie verloor . Yolanda Johnson,
16 jarige borrelende , blinkoog meisie,sterf tragies in ’n motorongeluk. Die
Abraham Kriel familie, huis-, kerk en skoolvriende mis ons dierbare dogter
en vriendin. Ons sal Yolanda onthou as een van ons sterre. Selfversekerd
dog so nederig, met soveel talente en ’n wonderlike gawe om mense
om haar goed te laat voel. Ons harte gaan uit na haar familie met die
boodskap dat Yolanda haar Hemelse Vader goed ken en verseker ook vir
Hom ’n ywerige engel sal wees.

Ons is voorwaar ’n alternatiewe familie
vir die kinders en jongmense in ons sorg
en wil regtig die boodskap oordra dat
ons saam beter is. Dit sal nooit beteken
dat ons die gesinne van oorsprong van
kinders kan vervang nie, maar dit beteken wel dat hulle
deel is van ’n groter eenheid in die gemeenskap.

Vir meer inligting of enige navrae oor die aanpassing
van die naam, kontak Hilda du Toit by hdt@
abrahamkriel.org. w

Paul Momsen

Uitvoerende Hoof

’n Aand om te onthou

N

a baie jare het dit weer tyd geword om ons donateurs te nooi na ’n erkenningsete om aan u eer te betoon vir u
ondersteuning en natuurlik om ’n bietjie te spog met die kinders wat u help grootmaak.

Dankie aan elke donateur wat die aand kon bywoon. Hier is die herinneringe wat ons wil deel met die van julle wat
nie daar kon wees nie:

Die kinders het vir weke geoefen en was baie ge-eerd toe almal opstaan terwyl hulle by die saal instap – sekerlik ’n onvergeetlike oomblik in hulle lewens.

Die saal was propvol
mense wat oor jare heen
die ondersteuningsbasis
was vir ons kinders en
ons saak.

By Abraham Kriel Bambanani is water op elke
sakelys. Om water te bespaar is reeds vir die
afgelope tien jaar ’n aktiewe program by al die
Abraham Kriel fasiliteite, net soos met die besparing
van elektrisiteit. Dus kon ons dadelik opmerk
toe ons waterverbruik skielik drasties toeneem,
beide by Langlaagte en Maria Kloppers. By beide
kampusse is ons lank reeds besig om lekke te vind
en herstel. Die verouderde pypleidings het egter
nou uiteindelik finaal besluit om die gees te gee.
Herstel is nie meer moontlik nie. Dit is tyd om te
vervang!

BEFORE

Die taak is enorm. By Langlaagte kan ons met die
inhuur van meer hande die taak aanpak, maar by
Maria Kloppers moet ons van kontrakteurs gebruik
maak. In beide gevalle word die werk befonds deur
donateurs wat onvoorwaardelike bydraes maak. Die
behoefte is te dringend om nou eers te begin fondse
insamel om die krisis direk aan te spreek, want water
wat gelek het gaan nooit weer herwin word nie.
Dankie aan elkeen wat onvoorwaardelik bydraes maak.
U stop die onverwagte gate toe, wat noodwendig in so
’n groot huishouding ontstaan. w

AFTER

Luister na die reën

Paul Momsen het die verwelkoming gedoen en ’n oorsig
gegee oor aanpassings aan die handelsmerk…

Lawrence Mlotshwa het donateurs bedank daarvoor
dat hulle die organisasie se wiele aan die rol hou.
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’n Hoogtepunt was die stories wat jongmense
wat hier grootgeword het en die wat vanuit
gemeenskapsprogramme kom kon vertel oor hoe
hulle in die lewe gevorder het. Hulle het sewe van
vele suksesstories kom vertel. As personeel is
ons oneindig trots op hulle, soos u ook kan wees.
Hulle is vandag superhelde omdat donateurs hulle
opvoeding bly ondersteun het.
Dankie aan ’n ieder en elk van u wat die
erkenningsete vir donateurs bygewoon het en vir die
borge wat die geleentheid moontlik gemaak het.
Ons sou niks hiervan sonder u kon doen nie. Tot
wedersiens...

Die kleine Tumelo voel warm en veilig in sy bedjie
vanaand terwyl hy luister hoe dit buite reën. Sy twee
maatjies slaap al vas en hy hoor hoe hulle asemhaal
en saam met die reën klink dit soos musiek. Vroeër
vandag het Tannie Ernesta vir hulle vertel van mense
wat nie genoeg water het nie en dat die water
dalkies nie meer uit hulle krane sou kom nie. Dis
toe wat Nossie vertel het dat reën nie so goed is
wanneer jy natreën in jou bed soos met haar gebeur
het in haar ouma se huis nie. Die dak het gelek.
Tumelo is baie bly die reën kan hom nie bykom in sy

warm bedjie in die groen huis by Maria Kloppers
Kampus nie.
Tumelo se geluk en beskerming teen die elemente
is te danke aan ’n donateur, wat aangebied het
om al die dakke van die kinders se huise op die
Maria Kloppers Kampus te herstel. Min het Tumelo
geweet hoe hittete dit was of hulle sou sy bedjie
en die van sy twee maatjies moes uitskuif omdat
daar ’n gevaar van kwaai lekke in die dak bokant
hulle koppe was.

’n NALATINGSKAP
Ons is dikwels uit moeilike situasies gered deur donateurs wat hulle welwillendheid voortsit na hulle
afsterwe. Erflatings is ongelooflik waardevol om die voorbestaan van dienste wat u tydens u leeftyd
ondersteun het te verseker. Dink hieraan wanneer u weer u testament hersien. Met Abraham Kriel
Bambanani se belastingvrye status kan so ’n erflating ’n handige instrument wees in jou boedelbeplanning.
Indien jy ’n nalatenskap wil laat vir die kinders en jeug van komende generasies, maak asseblief seker
aan watter Abraham Kriel die erflating bemaak is. Ons kan nou duidelik onderskei word as Abraham Kriel
Bambanani, maar om dubbel seker te maak, gee die adres as Langlaagte of Paarlshoop, Johannesburg
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Raak betrokke
O

elk insamel. Maar ons soek geselskap, so stap
asseblief saam met ons.
wA
 ugustus is die maand van die gholfspelers. Jy kan
daai bal moker dat hy sing.
wS
 eptember is ouder gewoonte die maand van
die sterre. Hulle gaan egter vir u nodig hê om die
engele te wees die slag.
wN
 ovember is fietsry maand. Ons beplan om ’n paar
rekords te breek die jaar.
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ns het ’n verskeidenheid van opsies vir u om
betrokke te raak, van ons #Betheirangel veldtog
tot by ’n stappery deur Johannesburg se strate. So
kan u ook die wêreld ’n beter plek maak vir kinders
in nood.
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Ons kalender is vol funksies en geleenthede vir die
jaar. Hopelik is daar iets wat jou styl pas.
wN
 eem deel aan ons #Betheirangel veldtog wat wil
verseker dat kinders veilig is, genees word en ’n
opvoeding ontvang.
w Junie is vir pa’s en jeug. Sport is aan die orde van
die dag en dit sluit in ’n “Super-Sub Dad’s and Lads”
sokker toernooi op ’n datum wat bekend gemaak
sal word en ’n Golden Oldies Rugby toernooi.
w In Julie gaan ons stap. Elkeen in die
bemarkingsafdeling wat kan, gaan ten minste
5km saamstap en in die proses ten minste R500

Om tred te hou met al die bostaande beplanning,
skryf asseblief in op ons maandelikse e-pos
nuusbrief, waar ons meer inligting verskaf. Maak
seker ons het u regte e-pos adres en selfoon
nommer vir noodsaaklike kennisgewings. w
Of besoek ons webwerf by
www.abrahamkriel.org vir meer inligting.

Gebruik die vorm hieronder om: U kontakbesonderhede op te dateer/ In te skryf op die maandelikse e-pos
nuusbrief/ ’n Eenmalige bydrae te maak/ U te verbind tot ’n herhalende bydrae.

Verander kinders se
lewensverhaal…

Banking Details:
Abraham Kriel Bambanani
Absa Bank. Acc: 140 941 336
Branch: 632005
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PERSOONLIKE BESONDERHEDE
Naam:
Posadres:
Tel:
E-pos:

Faks:
Geboortedatum:

Sel:
Kontak my asseblief: n

EK WIL GRAAG…

MAANDELIKSE BYDRAE
Ek onderneem ’n maandelikse bydrae van R100 n R120 n of meer R___________________

Die e-nuusbrief ontvang n

Merk die toepaslike opsie:
Per geskeduleerde EFT (Selnommer as verwysing op die deposito): n ____________________

’n Eenmalige bydrae maak n

Per kredietkaart : n Per debietorder: n
Onttrek asseblief R_______________ op die__________ dag van____________ 2016 en elke

DEBIETORDER INSTRUKSIES

maand daarna om Abraham Kriel Kindersorg te ondersteun.

Rekeninghouer:______________________Rekening Nr:______________________________
Tipe Rekening:_____________________Lopende: n Transmissie: n
Bank:______________________________Tak:__________________________________
Takkode:______________________________
10% jaarlikse verhoging gemagtig

Ja
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Eenmalig: n Maandeliks: n
Kaart Nr.

Nee

Belangrik: Jou handtekening is nodig om
aftrekkings te matig.

KREDIETKAARTINSTRUKSIE
Kaarthouer:

Vervaldatum:
Handtekening

10% jaarlikse verhoging gemagtig Ja

Nee

Handtekening

*Skuilname is gebruik vir kinders onder agtien

