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VELDTOG HELP OM SOSIALE BEWUSTHEID TE SKEP

SUKSESVOLLE STUDIEBEURSKANDIDATE 
VIR 2021 BINNEKORT BEKEND GEMAAK

Die Ubuntu-skoleprojek het pas 'n leierskapsveldtog bekend gestel. Die 
projek staan as die REISA Angels Youth (RAY)-projek bekend.

'n Groep skooleuns is genooi om aan 'n groepbespreking deel te neem. 
Kwessies soos geslagsrolle, tradisionele houdings, rolverwagtinge en 
geslagsongelykheid is bespreek. Deur die leerlinge te betrek by 'n 
groepbespreking van sosiale kwessies soos dié, hoop ons dat dit 'n impak op 
hul lewens, persoonlike keuses en sosiale kwessies sal maak. Dit is ook 'n 
manier om sosiale bewustheid rondom dié kwessies  te skep.

Die volgende fase van die veldtog word vroeg in 2021 van stapel gestuur en 
sluit 'n leierskamp vir seuns en meisies in. Die kamp, wat as die REISA Angels 
Youth (RAY) Buitelug Leierskapskamp bekend staan, sal by die 
Soetewater-jeugkamp in die Wes-Kaap gehou word. Die kamp sal fokus op 
die uitdagings wat deur die jeug van vandag ervaar word soos veiligheid 
wanneer dit by ontspanningsaktiwiteite kom, sowel as armoede en 
ongelykheid. Die leerlinge sal by die kamp aan jeuggerigte aktiwiteite 
deelneem.

Die akademiese jaar van 2020 was besonder uitdagend vir 
matrikulante. Dankie aan al die kandidate wat vir studiebeurse in 
2021 aansoek gedoen het. Ons het reeds onderhoude met die 
kandidate wat die kortlys gehaal het gevoer en die suksesvolle 
kandidate sal binnekort bekend gemaak word. 

Ons wil graag die studente alle sterkte toewens en glo dat hulle 'n 
sukses van 2021 sal maak.

Die Soetewater-kampterrein

Neo Maibiri het 'n beurs deur REISA se studiebeursprogram ontvang 
en studeer tans aan die Universiteit van die Vrystaat.
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BESTEDING AAN EKONOMIESE 
ONTWIKKELINGSPROJEKTE

Ondernemingsontwikkeling                                   
Onderwys
Welsyn
Jeug: Vaardigheidsontwikkeling  1%
Sosiale Infrastruktuur 57%

38%

3%

1%
1%

Dynlog Bestuursontwikkeling Gebou
Blok B, Grondvloer, Kantoor 1

Kameeldoring Besigheidsone, Kathu, 8446

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

Vrydag: 07:30 – 15:00
Onder die huidige inperkingsmaatreëls bly ons plaaslike kantoor 

gesluit en werk ons spanlede van hul huise af.

Precious Kaelo | 079 619 3864
Veronique Isaacs | 082 093 9199

veronique.isaacs@eimsafrica.com

SPEELGROEPE HELP STEEDS OM 
STEWIGE FONDAMENTE TE BOU

Ten spyte van COVID-19 se impak kon speelgroepe danksy 
aanlynplatforms voortgaan. Mentors en ouers het toegesien dat die 
kinders hul ontwikkelingsmylpale behaal het. Dit is voorwaar 'n groot 
prestasie!

Die program genaamd Building Solid Foundations vorm deel van 
REISA Solar se vlagskip vroeëkinderontwikkelingsprogram om 
leerlinge vir Graad 1 voor te berei.

Hier is wat een van die Siyathemba-speelgroep se mentors te sê gehad het: “Ek het so baie geleer. Ek 
kan die kennis gebruik om klein kindertjies te help. Hulle is die toekoms van ons gemeenskap en van 
ons land. Een van die grootste lesse wat ek geleer het is dat daar 'n oplossing vir elke probleem is. Ek 
is tevrede met dit wat ons in 2020 vermag het, ten spyte van die uitdagings wat die landwye staat van 
inperking en inperkingsregulasies vir ons geskep het.”

Plaaslike entrepreneurs baat steeds uit ons 
vaardigheidsontwikkelingsprogram wat deur Raizcorp 
gefasiliteer word en by REISA se 
ondernemingsontwikkelingspilpunt in Kathu aangebied 
word. Die 14 plaaslike entrepreneurs het ten spyte van die 
uitdagings van die COVID-19-pandemie goeie vordering 
gemaak.

PLAASLIKE ENTREPRENEURS 
GROEI STEEDS

“Ons is bly dat ons hierdie entrepreneurs met behulp van 
vaardigheidsontwikkeling en befondsing kan bystaan. 
Hulle het goed gevorder en ons wens hulle alle sterkte vir 
die jaar 2021 toe.”Entrepreneurs ontvang opleiding by REISA se ondernemingsontwikkelingspilpunt in Kathu
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2021 GEMEENSKAPSVERGADERINGS

Besonderhede oor die volgende gemeenskapsvergadering sal op REISA se aanlynplatforms deurgegee word. Weens die landwye staat van 
inperking sal  geen vergaderings van aangesig tot aangesig kan plaasvind nie.
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