
Reisa-sonkragaanleg het onlangs die bekendstelling van sy Ondernemingsontwikkelingspilpunt in Kathu gevier.
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Die REISA-sonkragaanleg het onlangs sy Ondernemingsontwikkelingspilpunt  
in Kathu bekend gestel. Hierdie inisiatief wat in samewerking met 
RAIZCORP aangepak word, vorm deel van REISA se 
Ondernemingsontwikkelingsplan en het ten doel om die ontwikkeling van 
plaaslike ondernemings te versnel en werk vir plaaslike mense te skep.  

Vyftien plaaslike entrepreneurs het reeds met hul sakeversnellingsreis, wat 
12 maande sal duur, begin. Leiding word gebied en die entrepreneurs 
woon opvoedkundige werkswinkels by wat daarop gemik is om hul 
sakevernuf en visie te bevorder.

“

REISA se Ondernemingsontwikkelingprogram

ONDERNEMINGSONTWIKKELINGSPROGRAM
IN KATHU BEKENDGESTEL

Edwin Hantise:    Veels geluk aan die REISA-span met hul 
toegewydheid en hul poging om ekonomiese ontwikkeling in 
Gamagara-gemeenskappe te bevorder.

“
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Brizelda Titus, ’n maatskaplike werker vir die Ubuntu-skoleprojek.

Tanwyn Wagenaar, wat ’n REISA studiebeurs ontvang het om medisyne 
aan die Universiteit van die Vrystaat te studeer, is een van die studente wat 
die werkswinkel bygewoon het:     Terwyl mens studeer is jy in ’n gemaksone. 
Wanneer mens begin werk ontmoet jy skielik nuwe mense met 
uiteenlopende persoonlikhede. Mens word so aan ’n  heel nuwe 
omgewing blootgestel. Dit is waarom dit so belangrik is om die gaping 
tussen jou studies en die werkplek te oorbrug.

“

KWARTAALIKSE ONTLEDING

Ondernemingsontwikkeling
Onderwys                                                          

66%

34%

UBUNTU-SKOLEPROJEK BIED SOSIALE 
ONDERSTEUNING

STUDENTE VIR DIE WERKSPLEK
VAN DIE 21STE EEU VOORBEREI

Die program help om hegte bande te smee en te versterk. Die fokus is op selfsorg. Dit help  leerlinge om hul unieke 
karaktereienskappe te ontdek en hulle hul eie waarde te laat besef. As ’n maatskaplike werker het ek geleer dat daar altyd ’n 
onderliggende behoefte agter kinders se optrede skuil. Ons moet probeer bepaal wat die ware behoefte is,    sê Brizelda Titus. 

“

“Dit is deur die doelgerigte speelgroep wat ek besef het hoe belangrik dit is 
om gereedskap soos poppe  te gebruik om stories te vertel en my seun te 
help leer,” sê Juliana Bock, ’n ouer wat onlangs by ons doelgerigte 
speelgroepe aangesluit het.

Sedert die Ubuntu-skoleprojek bekend gestel is help Brizelda Titus, ’n 
maatskaplike werker, om te verseker dat die projek volgehoue hulp en 
ondersteuning aan behoeftige leerlinge bied. 

Brizelda help ook om verbetering in skole teweeg te bring deur middel 
van aktiwiteite wat daarop gemik is om die akademiese prestasies van 
leerlinge verbeter en gesonde ontwikkeling bevorder. Sy identifiseer 
struikelblokke wat leerlinge en onderwysers verhoed  om  sukses te 
behaal en help om onbetrokke leerlinge wat belangstelling verloor het 
weer te motiveer en opgewonde oor hul skoolwerk te maak.

Die Ubuntu-skoleprojek teiken leerlinge, onderwysers en ouers by vyf 
verskillende skole, naamlik: Maikaelelo Primêre Skool, Sishen Intermediêre 
Skool, Dibeng Primêre Skool, Hoëskool Gamagara en Hoëskool Langberg. 

MENTORS EN OUERS BEDANK

Ons wil graag elke ouer wat by ons 
mentorgroep en doelgerigte speelgroepe 
betrokke is bedank. 

Elkeen van julle help om die toekoms by 
jong kinders aan te wakker. Ons is trots 
op jul deelname en ontwikkeling.

Nog ’n ouer, Chrissie Steenkamp, sê sy het geleer hoe om met haar 
kind te werk en die kind te help leer en groei.

Q2/2019 Besteding op Projekte
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2019 GEMEENSKAPSVERGADERINGS

Besonderhede oor die volgende gemeenskapsvergaderings sal op kennisgewingsborde geplaas word.

Tanwyn Wagenaar,wat ’n 
REISA-studiebeurs ontvang het.

Die begunstigdes van REISA-sonkragaanleg 
se studiebeursprogram het onlangs ’n 
werkswinkel in Johannesburg bygewoon 
om hulle te help met die oorgang van 
skool tot die suksesvolle voltooiing van ’n 
graad en hul intrede tot die werkplek.
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