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‘n Kersboodskap

M

et die skryf van die nuusbrief het dieselfde
boodskap telkens herhaal vir al die kinders oor wie
ons hier skryf. Hulle is lief vir hulle ma’s en hulle verlang.
Hulle het moederliefde nodig soos die lug wat hulle
inasem. Hulle onthou hulle ma’s met vreugde en hartseer.
Hulle voel die gebrek aan moederliefde soos ‘n fisiese
wond.
As volwassenes kan ons daarmee identifiseer. Ons het
ook ma’s of moes afskeid neem van ma’s. Van ons is ma’s
en ervaar die band uit ‘n ander perspektief. Hierin erken
ons hoe inherent onmisbaar die behoefte is vir oorlewing.
Wanneer ons kinders hulle mammas mis, veral oor
Kersfees, is ons harte ook seer. Ons doen ons bes
om warmte te skep met ‘n plaasvervanger gesin en
plaasvervanger ma’s. Dit help, maar ons kan daardie
gemis nooit heeltemal vul nie.

wek kommer want afwesige pa’s het
blykbaar die norm geword. Dit wek
kommer omdat die manlike figure
in die kinders se stories te dikwels
vreesaanjaend is.
Die programme by Abraham
Kriel Kindersorg het ten doel om
gebalanseerde, funksionerende en
selfonderhoudende jong volwassenes
terug te plaas in die samelewing.
Ons wil bydra tot ‘n gesonde samelewing met gesonde
families wat ideaal gesproke ‘n ma en pa het wat positief
betrokke is in hulle kinders se lewens. Ons harte gaan uit
na enkelouers wat hulle gesinne met moeite saamsnoer.
Geniet Kersfees saam met u geliefdes en waar u
geliefdes nie meer met u is nie, onthou en eer hulle. Ek
wens u vrede en geluk in hierdie Christusseisoen. w

Die afwesigheid van vaders in meeste van hierdie stories
is opvallend. Dit wek kommer, want ons weet dat kinders
hulle sin vir sekuriteit en identiteit van hulle pa’s kry. Dit

Paul Momsen
Uitvoerende Hoof

HOEKOM KINDERS OOR KERSTYD
BY DIE KINDERHUIS BLY

N

et soos elke kind se lewensverhaal verskil, so ook verskil
omstandighede by hulle biologiese gesinne. Hier is enkele redes
hoekom ons kinders nie by biologiese gesinne of vakansievriende kon plaas
tydens Kersfees nie.
w Die ma trek baie en het onlangs weer getrek. ‘n Eksterne maatskaplike
werker moet die lewensomstandighede van die ma oorweeg om te bepaal of
dit veilig is vir die kind en of daar genoeg lewensmiddele is, soos kos. Geen
maatskaplike werker kon gevind word om die assessering betyds te doen nie.
w Die ma het onlangs by ‘n nuwe werkgewer nagskof begin werk. Die kind kan
nie sonder toesig by haar bly nie.
w Die kind staan gevaar van misbruik by die enigste familie wat hy het waar hy
oor Kersfees kan gaan bly.
w Die kind is met geboorte verlaat en geen familie kon opgespoor word nie.
w Die ouer boetie, by wie die kind tevore gebly het, is tans in die tronk vir roof.

w Die ouma het ophou werk en getrek na ‘n eenkamer woonstelletjie.
Daar is nie genoeg plek vir ‘n kind om te kuier nie.
w Die kind het vakansievriende gehad, maar het in konflik gekom met die
niggie van die ma en daar is besluit om hom nie weer uit te neem nie.
w Die meisie het versoek om nie weer by die vakansievriende geplaas te
word nie, want die ouer boetie het haar bedreigd laat voel.
w Die vakansievriende het na Australië ge-emigreer.
w Die seun se gedrag is onvoorspelbaar en hy het dikwels
woedeuitbarstings. Hy moet naby ondersteuningstelsels wees.
w Die kind se ouers kan kwalik na hulleself omsien en ‘n verstandelik
gestremde kind is meer as wat hulle kan hanteer.
w Die kind is onder streng mediese behandeling en die risikos vir haar
langtermyn herstel, sou sy medikasie mis, is te groot om haar toe te laat
om in ‘n ongestruktureerde omgewing te gaan.

‘n Kans om
te groei

‘n Deurlopende
Tema

I

n Oktober het ses kinders van die Steinhoff Extended
Family Programme, wat 400 MIV/VIGS geaffekteerde
kinders versorg, ‘n kopieskrywer ontmoet. Hy het
met hulle onderhoude gevoer vir die kopie van ‘n
korporatiewe video.

N

tokozo het op ‘n baie jong ouderdom haar ouers
verloor. Sy het geen kennis van rekenaars gehad nie.
Sy beskryf haar kursus by die “Emdeni Skills Development
Center” (ESDC) met verwondering en dankbaarheid.
Na haar drie maande IT kursus het sy as ‘n vrywilliger by
ontvangs gewerk. Dit het haar selfvertroue gebou en in
September vanjaar het sy in ‘n administratiewe pos in
Protea Glen begin werk

Elke kind het afsonderlik die vriendelike jongman se
vrae beantwoord. Met kinderlike eerlikheid het hulle
vir hom vertel van hul lewens en hul drome en sonder
uitsondering het twee temas na vore gekom.
Ek mis my ma. Ek onthou hoe veilig ek gevoel het toe
my ma my vasgehou het terwyl ons slaap .
My ma was tot die dag van haar dood vir ons lief.
Hulle mis, mis en mis hulle mammas.
Hulle gesels graag oor die impak van die Steinhoff
program op hul lewens. Almal is opgewonde oor die
vars gekookte kos, brood en vrugte wat hulle elke dag
kry. ‘n Paar noem dat hulle die brood bêre vir skool
die volgende dag. Maar, die vonkel in die oog en
vreugde is opvallend wanneer hulle vertel dat hulle
skoolklere, skoolskryfbehoeftes en selfs skoolskoene
kry. Wie sou dink dat skoolbehoeftes só belangrik is?
Hulle is trots om skool toe te gaan met die regte klere
en goedere wat hulle in staat stel om in te pas en te
leer.
Dit lyk asof ons kinders heeltemal goed funksioneer –
en dit is so! Hulle is sterk en “street-wise” en beskik
oor die vermoë om klaar te kom met min. Maar
daardie lyfies steek die grootste hartseer weg. Hulle
harte is stukkend van die verlies.

Spesiale sorg vir
spesiale boeties

X

olani en Tshepo is twee boeties uit ons Abraham Kriel
Gesinsorgprogram in Westbury, wat ly aan albinisme.
Hulle het in uiterste armoede grootgeword en hulle
kondisie het hulle ge-issoleerd, verwerp en kwesbaar
gelaat. Die seuntjies se ma is kort na Tshepo, die jongste,
se geboorte oorlede en hulle het by hulle pa in ‘n kamertjie
gebly, sonder water, wasgeriewe of ‘n kombuis.
Na hulle pa siek geword het, kon hy nie meer die basiese
sorg vir hulle voorsien nie en is hulle by ons Langlaagte
kampus opgeneem.
Hulle het gou ingeburger geraak by hulle nuwe tuiste en

My Kersfeeswens

Toe ek vra wat sy wil hê vir Kersfees antwoord Jasmine:
“Ek weet dat my ma nooit weer sal terugkom nie, maar
tog wens en bid ek elke Kersdag dat ek haar net nog
een keer kan vashou en onthou hoe dit voel om ‘n ma
te hê.”

met hulle skoolwerk gevorder; eers by ons Impakskool en
later by ‘n nuwe skool wat spesialiseer in kinders met hulle
behoeftes. Hulle het begin tuis voel met hulle eie plekkie in
die wêreld. Hulle pa het elke maand kom kuier en hulle kon
vir ure buite met hom sit en gesels.

Die studente wat ons by ESDC teëkom
se kans om tersiêr te studeer is feitlik
nul. In hulle omgewing is drome en
aspirasies raar en word prestasie selde
verwag of erken. By die sentrum voorsien
ons meer as net vaardigheidsopleiding
aan studente. Hulle kry ondersteuning en
word aangemoedig om pro-aktief te wees
met hulle lewens.

Hulle pa se gesondheid het egter vinnig agteruit gegaan
en hulle moes onlangs finaal van hom afskeid neem. Langs
sy graf het hulle styf hande vasgehou. Sonder ander familie
in hulle lewens is die wesies verpletter en die ouer boetie
is baie bang oor wat die toekoms inhou. Gelukkig kan hulle
nog vir ‘n paar jare by ons bly en is daar kans om hulle voor
te berei op ‘n onafhanlike lewe. w

AKK kan ±296 leerders per jaar akkommodeer
en bied 5 verskillende vaardigheidkursusse aan.
Dit is Rekenaarvaardigheid, Assistent sjef kursus,
Teëlwerk en verfwerk en Groenteverbouing in
hidroponiese tonnels. Bykomend moet al die
studente kursusse in lewensvaardighede en
basiese besigheidsvaardighede voltooi. w

Jasmine se lewe het vir altyd verander drie jaar gelede
toe sy as tienjarige gesien het hoe haar ma ineenstort,
haar laaste asem uitblaas en haar oë vir altyd toegaan.
Alhoewel ‘n liefdevolle tannie haar ingeneem het, sal sy
nooit ophou om haar ma te mis nie.
Jasmine, nou in haar laaste jaar op laerskool, steek
haar hartseer goed weg. Sy is baie gewild onder haar
maters en blink uit in atletiek. Sy word vanaf vyfjarige
ouderdom deur die Abraham Kriel Gesinsorgprogram in
Westbury ondersteun.
Jasmine se ma was haar anker toe sy nog gelewe het en
die verantwoordelikheid om ‘n anker van hoop
te wees vir die jong meisie met soveel
potensiaal vir ‘n blink toekoms het
nou verskuif na u en ek.
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Sithembiso, ‘n 21-jarige van Naledi, bly
by sy ma en sibbe en kon nie studie na
matriek bekostig nie. Hy het gesukkel
om werk te kry vanweë sy gebrek aan
rekenaarvaardigheid. Na sy studie by
ESDC het hy ‘n 12-maande leerlingskap in
algemene bestuur van die Dienste SETA
gekry. Hy beoog om, na sy opleiding, sy
eie besigheid te begin.

* Geen regte name is gebruik vir kinders onder agtien nie

Op soek na haar identiteit

S

y rol slaaploos rond snags, in stryd met haar skuldgevoelens. “Dis alles my skuld!
As ek my kamerdeur van binne gesluit het, sou hy nie kon inkom nie,” Sarah krimp
ineen met die onthou van daardie nagte. Sy tel van 1 000 agteruit, maar die keer help
dit nie, want haar sussie verwyt haar omdat sy vir Ma mis. Uiteindelik, na wat soos ure
voel raak sy aan die slaap. Die volgende oggend voel sy uitgeput en omgekrap.
Op vyftienjarige ouderdom sukkel Sarah om haar identiteit te vind. Sy is in ons sorg
vandat sy nege jaar oud is en haar verlede bly by haar spook. Sy kan nie verstaan
hoekom haar ma haar nie geglo het of genoeg omgegee het om haar te beskerm
nie. Sy hoop haar sussie sal haar uiteindelik vergewe omdat hulle van hulle ma
verwyder is. Kersfees kom en sy weet hulle gaan nie huistoe nie.
Die bemoediging van haar maatskaplike werker bied skrale troos wanneer sy so
verlore voel. Dis nie maklik om van Sarah te hou wanneer sy in ‘n bui is nie, maar sy
het ons bitter nodig.
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SLAAPTYD OP OUKERSAAND
M

et die opwinding van Oukersaand verby gaan Nona kamer toe,
haar geskenke styf onder haar arm. Die geskenkpapier gaan saam
sodat sy dit kan herbekyk en die geskenk se oopmaak herleef toe sy die
skatkis van goeters, alles vir haar, ontvang.
Sy pak die goedjies op die bedkassie uit. Die CD word prominent
uitgestal, want dit was op haar wenslysie, maar sy beruik die nuutheid
van die pajamas ook. Die haarstelletjie is pers met wit kolle en sy is dol
daaroor, maar dis nie haar geliefkoosde kleur nie. Nona wens haar ma
het geweet haar lieflingkleur is turkoois. Net vir vanaand wens sy haar
ma kon haar vasdruk en vertel sy is mooi.
Soos Nona in die bed kruip geniet sy die koelte van die laken op hierdie
warm nag. Soos gewoonlik draai sy haar rug na die muur. Daar is nie ‘n
manier waarop sy sal kan slaap sonder ‘n soliede muur agter haar rug
nie. Nie eers in hierdie huis met sy veiligheid, rustigheid en warmte nie
En dan keer haar gedagtes huistoe. “Asseblief Liewe Jesus, moenie
dat hulle te veel drink nie. Asseblief moenie dat daar ‘n bakleiery kom
nie!” Geleidelik kruip die hartseer in haar keel op soos die vrae deur
haar kop maal.
Hoekom kan ek nie by my familie wees vir Kersfees nie?
Hoekom verdien ander kinders ‘n familie? Wat maak my so sleg?
Hoekom moes Mamma juis nou ‘n nuwe boyfriend kry en sê ek kannie
huistoe kom nie?
Hoekom het sy my by Oum en Oompie gelos toe ek klein was? Asseblief

toggie, moet net nie aan Oompie dink nie!!!
Wat gaan van my word? Sal iemand ooit Kersfees saam met my wil
wees?
Nona weet die gedagtes gaan nie weggaan as dit eers begin het nie. So
sy sit regop met haar rug stewig teen die muur sodat die monsters haar
nie van agter af kan beetkry nie. Sy hou haar kussing styf vas en bid.
Op Kersdag word sy wakker, half sittende met haar rug steeds styf teen
die muur en met die kussing in haar arms.
Ons kan nie verhelp waarheen ons kinders gaan wanneer alleen in hulle
bedjies is op Oukersaand nie.
Sommige dinge kan egter met u hulp beter gemaak word. U kan seker
maak hulle het:
✶ ’n Bed waarop hulle veilig kan slaap
✶ ’n Spesiale kersete
✶ ’n Geskenk wat sê iemand gee om
✶ ’n Kans om te bid om die slegte gedagtes te help wegjaag.
✶ ’n Plaasvervanger gesin met grootmense wat omgee en
drukkies uitdeel en vir hulle vertel hulle is mooi en slim. w
Ondersteun asseblief vir Nona en haar plaasvervanger
sussies en boeties met ‘n Kersdonasie. Enige bedrag
sal waardeer word!

ABRAHAM KRIEL

My Kersdonasie

Banking Details:
Abraham Kriel Childcare
Absa Bank. Acc: 140 941 336
Branch: 632005

Besoek asseblief ons advent kalender by www.abrahamkriel.org
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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

Nee
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Eenmalig: n

Maandeliks: n

Kaart Nr.

Belangrik: Jou handtekening is nodig om
aftrekkings te matig.

KREDIETKAARTINSTRUKSIE
Kaarthouer:

Vervaldatum:
Handtekening

10% jaarlikse verhoging gemagtig Ja

Nee

Handtekening

* Geen regte name is gebruik vir kinders onder agtien nie

