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REISA help om ekonomiese groei in die plaaslike gemeenskap te 
bevorder en geleenthede vir voorheen benadeelde groepe te 
skep deur die befondsing van drie plaaslike ondernemings:

Aceburg Trading kon danksy befondsing masjinerie en toerusting 
aanskaf om  ’n staalvervaardiging sake-eenheid op die been te 
bring. Die nuwe eenheid sal help om meer werksgeleenthede in 
die plaaslike gemeenskap te skep. Die onderneming spog tans 
met 100% swart eienaarskap en neem altesaam 94 werknemers 
in diens by die vyf projekte waarby hulle betrokke is.

Namekhotha (Edms.) Bpk. in Kuruman verskaf 
omgewingsbestuursdienste aan die John Taolo Gaetsewe-distrik 
en het met behulp van befondsing ’n voertuig aangeskaf om hul 
kliëntebasis uit te brei. 

My Idea-tuindienste het onlangs die My Idea-kwekery in Kathu 
tot stand gebring. Die kwekery het verskeie soorte plante, 
blomme, vrugtebome en groente. Daar is ook ’n wye 
verskeidenheid tuinornamente en tuingereedskap. Danksy 
befondsing kon My Idea-tuindienste ’n nuwe voertuig aanskaf.

“

Al hierdie sakeondernemings baat uit REISA se sakementorskap- en afrigtingsprogram. Die program het ten doel om 
volhoubare ekonomiese groei te bevorder en werksgeleenthede in omliggende gemeenskappe te skep.

NUWE ONTWIKKELINGSPROGRAM VIR PLAASLIKE ONDERNEMINGS

REISA dryf in vennootskap met Raizcorp ’n nuwe inisiatief om entrepreneurs in die Gamagara-munisipaliteit en omliggende 
gebiede met die nodige vaardighede toe te rus om ’n sukses van hul sakeondernemings te maak. Die inisiatief sal teen Mei 2019 
ten volle in werking wees.  

Chris De Koker, eienaar van Aceburg Trading
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2019 GEMEENSKAPSVERGADERINGS

VIERDE KWARTAAL / 2018 
BESTEDING AAN EKONOMIES ONTWIKKKELING

Besonderhede oor die volgende gemeenskapsvergadering sal op kennisgewingsborde aangebring word.
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Ondernemingsontwikkeling                            Sosiale Infrastruktuur

Onderwys                                                          Maatskaplik

Speelgroepe het die jaar 2018 op ’n hoë noot afgeskop 
met ’n konsert om die jaar mee af te sluit. Meer as 
negentig kinders en hul ouers het die geleentheid 
bygewoon.  Die kinders het toeskouers met kleurvolle 
kostuums, sang, dans en stories vermaak. Sertifikate en 
geskenke, wat kalenders vir die jaar 2019 insluit, is tydens 
die geleentheid uitgedeel. Die kalenders bevat foto’s 
van ouers en kinders.

OPVOERING GEHOU

HOËRSKOOL LANGBERG
KRY ’N NUWE HEINING 

REISA is daartoe verbind om ’n veilige 
leeromgewing vir kinders te skep. Die nuwe 
draadheining by Hoërskool Langeberg sal help om 
opsetlike beskadiging  van skooleiendom te stuit.

“

1%

Ons is trots om te sien dat ouers 
begin besef dat hulle waarde tot hul 
kinders se opvoeding kan toevoeg.

Ons is dankbaar vir die ondersteuning. Ons het reeds  ’n beduidende afname in die hoeveelheid leerlinge wat klasse mis gesien. Met die hulp 
van die maatskaplike werker van die Ubunto-projek het ons nuwe maniere gevind om leerlinge te motiveer en hulle te wys hoe ’n goeie 
opvoeding kan help om ’n beter toekoms te skep. Ons is dankbaar vir REISA se volgehoue ondersteuning in hierdie verband,     het mnr. Roestof, 
hoof van Langberg Hoërskool, gesê. 

“

Speelgroepe het baie pret gehad om 'n feestelike konsert aan te bied. 
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Dynlog Bestuursontwikkeling Gebou
Blok B, Grondvloer, Kantoor 1

Kameeldoring Besigheidsone, Kathu, 8446

Kantoorure:
Maandag – Donderdag: 07:30 – 16:30 

Vryday: 07:30 – 15:00

Tel: +27 53 723 1146

Bestuurder van Gemeenskapsoperasies 
Kelebogile Mogorosi

kelebogile.mogorosi@reisasolar.co.za

KONTAK ONS
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