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Die gewilde gesegde dat ‘n Pa sy seun se eerste held is en sy 
dogter se eerste liefde”, se waarheid word bevestig in Timothy* 

se storie. Dit is hoe hy sy identiteit en lewensdoel ontdek het. Sy 
huispa van baie jare is Victor en hy moes intree as Timothy se held, 
want die het nooit sy eie pa geken nie. 

Hoërskool en veral matriek (2017) was ‘n moeilike tyd vir Timothy. 
Hy moes elke dag hard werk om homself te vind en aan die 
uitdagings wat matriek gebring het. Timothy is op negejarige 
ouderdom by die Emdeni Kinderhuis opgeneem en het op 
twaalfjarige ouderdon oorgeskuif na Youthspace satelliethuis. 

 “Dit is van uiterste belang vir die seuns om ‘n vader of vaderfiguur 
in hulle lewens te hê, want dit is waar hulle hul identiteit 
vandaan kry. Vaderloosheid is ‘n grondoorsaak vir die krisis in die 
samelewing en die wanaanpassing van die jonger geslag in hulle 
uitlewing van hulle manlikheid.” sê Victor. 

Victor sien dit as ‘n groot voorreg dat Timothy en al die kinders by 

Youthspace opsien na hom as die pa in hulle lewens. “Hulle kies 
self om vir my ‘Pa’ te noem en ek dank die Vader dat ek hulle nie 
teleurstel nie. Ek wil ‘n standaard van manlike optrede vir hulle 
stel, wat karakter, verantwoordelikheid 
teenoor God, die gesin en die samelewing 
verbeeld. Ek loop nie rond en vertel vir 
hulle wat om te doen nie, maar hulle leer 
by my deur my optrede,” vertel Victor. 

Danksy Siemens, wat sy studies borg vir 
die volgende twee jaar studeer Timothy 
tans besigheidsbestuur. Net soos Victor 
vir hom ‘n pa en held was in sy lewe, 
besef hy nou dat hy ‘n voorbeeld moet 
stel aan die jonger kinders in die huis, 
wat ook na hom opkyk. Dit het sy lewe 
omgekeer toe hy besef dat hy homself 
sien as iemand wat sy eie kinders se 
held wil wees eendag.

Die HelD in sy lewe – ‘N VaderskapsgeskeNk

IN DIE
UITGAWE

Die oggendson skyn op Mark* se bed en maak 
hom wakker. Hy is opgewonde oor die dag. Dit 

is soos ‘n helder toegedraaide geskenk, vol beloftes. 
Dit is skoolvakansie en hy mag later slaap as 
gewoonlik, maar die reuk van pap en die vooruitsig 
van besoekers wat kom speel en middagete maak by 
hulle huis, laat hom opspring en kombuis toe gaan. 
Hy weet dat die dag vol belofte is.

Mark is ‘n gelukkige seuntjie. Deel van hierdie 
blydskap is die feit dat hy nie meer wakker skrik  
van nagmerries nie. Hy besef dit nie eers nie, maar 
hy het langer as tien nagte laas ‘n aaklige droom 
gehad.

Sy huismamma vertel dat hulle ‘n baie spesiale 
oomblik beleef het. Hy het langs haar gesit en TV 
kyk. Hy was al bietjie lomerig, maar sy voel dat hy vir 
haar kyk. Mark sê sy het fyn, sagte haartjies op haar 
wang en met die agterkant van sy hand het hy haar 
wang gestreel om te voel hoe dit voel. Elise het sy 
hand geneem en dit gesoen en hulle het vir mekaar 
geglimlag. 

‘N spliNterNuwe Dag

Mark het in een dag ontelbare geskenke ontvang. 
‘n Nuwe dag, besoekers wat speel en lekker en 
anderste kos maak, ‘n sagte huismamma aan wie 
hy mag vat en wat sy hand soen en herinneringe 
wat hom altyd sal bybly en laat slaap sonder lelike 
drome. w
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Abraham Kriel Bambanani vind al vir ‘n aantal jare 
baat by B-BSEB geskenke vanuit die sakewêreld. Die 

besighede het weliswaar ook die voordele geniet wat 
AKB se rasseprofiel en B-BSEB-status bied.
Hierdie skenkings bied ‘n geweldige waardevolle bydrae 
tot die volhoubaarheid van AKB. Meestal val hierdie 
skenkings onder die SED element en verdien vyf punte 
op die telkaart.

Die nuwe kodes is nou in volle swang en die landskap 
het heeltemal verander. Dit is tans baie moeiliker 
en duurder om ‘n kompeterende bydraer vlak op 
die B-BSEB-skaal te bereik. Die kwessie word verder 
bemoeilik deur die verwarring onder B-BSEB-
meetingsagente oor die interpretasie van nuwe 
bepalings. Die SED element is vir sommige maatskappye 

Die sleGte
Dis ‘n oproep wat elke ouer vrees -: “Jou kind is uit die skool gesit”. 
Toe Lucy* (14 jarige) se moeilike gedrag een te veel geword het vir 
die skool, is die oproep ontvang by Langlaagte. “En daar is nie tweede 
kanse nie. Sy sit nie haar voet weer in hierdie skool nie.” Dit was regtig 
sleg. 

Lucy se maatskaplike werker, Latchmy se vermoedens is bevestig 
toe sy vir Lucy deur ‘n battery toetse by ‘n  sielkundige laat gaan het. 
Lucy is gediagnoseer met Reaktiewe Bindingsversteuring (RAD) Die 
kondisie ontwikkel wanneer daar nie aan jong kinders se basiese 
behoeftes aan vertroeteling, liefde en versorging voldoen word nie. 
w  By geboorte is Lucy by die hospitaal gelos. Dit het haar van die 

drukkies en soentjies van ‘n liefdevolle volwassene ontneem, wat ‘n 
baba net so nodig het as moedersmelk.  

w  Daarvandaan is sy na ‘n plek van veiligheid, waar sy net nog ‘n baba was. Niemand het spesiale aandag aan 
haar gegee nie. 

w  Jare later is sy aangeneem, maar haar aanneemouers kon nie haar desperate behoeftigheid verstaan en haar 
gedrag hanteer nie. 

Die GOeie
Lucy is nou vir twee jaar in ons sorg by Langlaagte. Sy kry tans terapie en medikasie om haar te help om haar 
emosies en gedrag te hanteer en beheer. Na sy uit die skool gesit is, het sy ons Impakskool begin bywoon. 
Carina, haar onderwyseres, kon haar onderrig op ‘n een-tot-een basis. Carina is hier omdat ‘n donateur hierdie 
behoefte van ons kinders verstaan. 

Die mOOi ResultAAt
Na die derde kwartaal het Carina vir Lucy en Latchmy ingeroep en so vertel: “Lucy, ek wil jou vertel dat jy 
‘n oulike slim meisie is en jou akademiese resultate is bewys daarvan. Met harde werk en volharding kan jy 
suksesvol wees!”  Diep in haarself het Latchmy gejuig van vreugde. “Nou weet ek dat sy volgende jaar in ‘n 
hoofstroom skool sal regkom. Die positiewe terugvoer sal haar hoop gee om vooruit te gaan en haar volle 
potensiaal te bereik.” Daar is soveel meer positiewe dinge in Lucy se toekoms. 

geskenke aaN Nie-wiNsgeweNde 
orgaNisasies is gOeIe BesIgHeID

nou bysaak, wat min kan doen aan hulle bydraer vlak.

DAAR is ‘n OplOssinG
Oorweeg ‘n Eienaarskap trust en maak Abraham 
Kriel Bambanani die begunstigde. Leef u 
toewyding tot maatskaplike verantwoordelikheid 
steeds uit in ooreenstemming met u waardes 
en belê in maatskaplike ontwikkeling sowel as 
vaardigheidsontwikkeling vir werklose, swart, jong 
volwassenes. U sal die nodige punte verdien op 
prioriteitselemente en u uitgawes hier kan moontlike 
latere dividende dek, wat beteken u betaal net een keer.

Ons eRKen
As organisasie sonder wins wat R20+ miljoen moet 
insamel om die begroting te laat klop, is ons regtig 

Dit is vir geen persoon maklik om in die Slovopark 
informele nedersetting te bly nie, maar veral 

nie vir ‘n jong meisie met ambisie om haar lewe te 
verbeter nie. Lerato* maak matriek klaar, maar haar 
aandag word gedurig afgetrek deur geweld, armoede 
en die beknopte leefruimte, wat kenmerkend is van 
die buurt.

Lerato was op die Westbury gesinsorg program sedert 
2012. “ Ek is innig dankbaar vir die ondersteuning wat 
personeel van Abraham Kriel Bambanani my gegee 
het. Dit het my help groei op verskillende maniere. Dit 

was nie ‘n maklike reis deur matriek nie, maar ek het 
hard gewerk en glo ek gaan uitstekend slaag. Deesdae is 
‘n goeie opvoeding ‘n kosbare geskenk,” vertel Lerato.

Sy wil graag volgende jaar besigheids- of menslike 
hulpbronbestuur studeer en het vir beurse aansoek 
gedoen. “Ek wil graag eendag my eie besigheid bedryf. 
Ek hoop ek word aanvaar en kry ‘n beurs vir my studies. 
Dan is ek ‘n stappie nader aan my doelwit om iets 
groots met my lewe te doen en my gesin uit armoede 
te neem. Dit sal die beste Kersgeskenk ooit wees!’ sê sy 
opgewonde.

Lerato is een van verskeie 
begunstigdes wat 
volgende jaar regstaan 
om met tersiëre opleiding 
te begin. Hulle gaan 
fondse nodig hê vir 
registrasie, kursusfooie, 
akkommodasie, kos, 
vervoer en leermateriaal. 
Indien dit iets is wat u 
wil befonds, kontak ons 
gerus vir meer inligting. 
Dit sal ‘n Kersgeskenk 
wees wat vir altyd by hulle 
sal bly. w

die slegte, die goeie en die mooie! 
afhanklik van die bydraes van maatskappye en 
korporatiewe instellings. Die kinders wat ons 
versorg; groei en leer en ontwikkel elke dag. Hulle 
kan ontwikkel in mense wat eendag waarde kan 
toevoeg tot ons ekonomie. Elke dag wat ‘n kind 
mishandel word is ‘n dag wat vir ewig verlore is. Elke 
dag wat ‘n kind honger en onseker skool bywoon 
en nie kan konsentreer nie, is ‘n dag nader aan ‘n 
werklose toekoms sonder vooruitsigte.

met u Hulp KAn sAKe Heel AnDeRs lyK!
In die Suid-Afrikaanse sakewêreld klop ‘n warm hart. 
Namens ons kinders en jongmense, pleit ons vir ‘n 
GESKENK wat ‘n veilige woonplek met ‘n eie bed, vol 
magies, skool en opleiding en die vreugde om net ‘n 
kind te wees sal gee. Die B-BSEB voordele wat u kry is 
‘n bonus. w

Kontak ons gerus oor die 
Eienaarskap element. 
Ons het kundige mense 
wat kan help.

‘n geskenkpak vol potensiaal

*Skuilname is gebruik vir kinders onder agtien

om te leef is ‘n GesKenK
Ek is dankbaar dat ek leef. Ek hoop jy voel dieselfde, 

want om te leef is ‘n wonderlike geskenk. Lewendig 
beteken jy kan voel, dink, ervaar, leer en eenvoudig 
stomgeslaan die wonder van elke skepping en die 
krag en hardnekkigheid van lewe aanskou. Soms word 
ons herinner hoe kosbaar en kwetsbaar alle lewe is, 
insluitend ons eie lewe.

Ons word gebore met hope gawes en potensiaal. 
Die meeste mense het die voorreg om hul gawes en 
potensiaal in ‘n liefdevolle en ondersteunende familie 
te ontdek en te ontwikkel. Die kinders en jongmense 
wat vir JOU en ONS nodig het, het dit nie ontvang nie. 
Elke seun en dogter het egter vir JOU, die donateur, 
ontvang. Donateurs gee die geskenk van ‘n nuwe lewe 
en al die talente en potensiaal in elke kind kan dan 
versigtig ontgin en gekoester word.

Die beste geskenk wat JY vandag vir ons seuns en 
dogters kan gee, is die kans om te groei en te blom – 
om die beste te wees wat hulle kan wees.

Kersfees is ‘n tyd van vreugde en saamwees. Kersfees 

is ook ‘n tyd van alleen wees, veral 
wanneer ons geliefdes mis of 
besef dat sekere geleenthede vir 
ewig verby is. Ons sal altyd iemand 
spesiaal mis, maar ons kan vandag 
kinders se seer beter maak. Kom 
ons vat hande en vier Kersfees 
in herinnering van die grootste 
geskenk ooit.

Soos elke ander jaar, staan ek in 
verwondering oor wat by Abraham Kriel Bambanani 
vermag is en hoeveel uitdagings in aansporings 
verander het. Dit was alleen Genade. Daardie Genade 
het vergestalt in JOU, ons donateur, wat gegee het wat 
nodig was op die tyd wat dit die nodigste was.

DankIe! Mag jy en jou geliefdes en naastes Genade 
ontvang en ‘n Geseënde Kersfees en Voorspoedige 
Nuwejaar geniet. w

Paul Momsen
Uitvoerende Hoof
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’n Betekenisvolle 
geskenkBankbesonderhede: 

Abraham Kriel Bambanani
Absa Bank. Rek: 140 941 336 
Tak: 632005

Die e-nuusbrief ontvang                               n

’n Eenmalige bydrae maak                             n

PERSOONLIKE BESONDERHEDE

EK WIL GRAAG…

DEBIETORDER INSTRUKSIES

MAANDELIKSE BYDRAE
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Naam:

Posadres:

Tel: Faks: Sel:

E-pos: Geboortedatum: Kontak my asseblief: n

Ek onderneem ’n maandelikse bydrae van: R100 n    R120 n  

of meer R___________________________________________

Merk die toepaslike opsie: 

Per geskeduleerde EFT (Selnommer as verwysing op die 

deposito): n ________________________________________

Per debietorder: n

Onttrek asseblief R_______________ op die__________ dag 

van____________ 2018 en elke maand daarna om Abraham 

Kriel Bambanani te ondersteun  

Rekeninghouer:______________________________________________

Rekening Nr:________________________________________________

Tipe Rekening:________________________Lopende: n Transmissie: n

Bank:______________________________________________________

Tak:_______________________________________________________

Takkode:___________________________________________________

10% jaarlikse verhoging gemagtig

Belangrik: Jou handtekening is nodig  

om aftrekkings te matig 

Ja Nee

Handtekening

eerste stel. Soos ons na die Kersseisoen beweeg, kan 
U steeds vir die kinders die middele gee om hulle toe 
te rus om hulle doel in die lewe te kan vervul. Dit is ‘n 
geskenk meer waardevol as diamante of enige ander 
persent onder ‘n Kersboom. w

U kan aan hulle die gawes gee wat betekenis aan 
hulle lewens gee. Nie net nou nie, maar ook vir die 
res van hulle lewens.

Vreemd soos dit mag klink is ons dankbaar vir 
elke begunstigde in ons sorg. Dit beteken nie 

dat ons nie diep ontsteld en kwaad raak oor die 
omstandighede waaruit van die kinders kom nie. 
Dit beteken egter dat kinders wat in die sorg van 
Abraham Kriel Bambanani geplaas is, ‘n tweede kans 
het om liefde, versorging  en ontwikkeling te ervaar, 
want daar is vrygewige donateurs soos U wat ander 

die gawe om te gee

Basiese 
Behoeftes 
soos kos, 

toiletware, klere 
ens. – die gawe van 

waardigheid

Kinder-
versorgers 

– die gawe van liefde, 
versorging en ‘n 

sosiale struktuur

Lewens-
vaardighede 
– die gawe om  
jouself te kan 

handhaaf

sport en 
ontspanning 
– die gawe van 
“ek Kan” en die 

ontwikkeling van 
godgegewe 

talente

terapie 
– die gawe van  

heling en ‘n  
positiewe  
houding

sKooLopvoeding 
– ‘n geskenk wat 
‘n baie belangrike 
fondament bou vir 

hulle lewens


