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DEBEN 
JEUGTOERNOOI

As deel van REISA se strategie om te help om 
jongmense in die omgewing van Gamagara te 
ontwikkel, het ons op 30 Oktober 2021 ’n 
sporttoernooi, aangebied deur die Vision Pro 
Sportklub, op die Deben Sportterrein geborg.

Die toernooi is bygewoon deur meer as 100 jongmense, 
wat aan verskillende sportsoorte soos sokker, netbal en 
vlugbal deelgeneem het. Die doel van die toernooi 
was om jongmense uit die strate te hou en hulle op 
onderwys en selfverbetering te laat fokus sodat hulle 
verstandige lewensbesluite kan neem. 

“Sulke toernooie moet gereeld plaasvind want dit hou ons uit die strate en weg van dwelms. 
Dankie aan REISA dat hulle die toernooi geborg het – ons sal graag gou weer wil speel,” sê 
Katlego, een van die deelnemers aan die toernooi.

VELDTOG VIR 16 DAE VAN AKTIVISME

REISA het die herdenking van die 16 dae van aktivisme gesteun om 
bewustheid van geweld teen vroue en meisies te verbeter.  

’n Totaal van 120 meisies uit die Gamagara-, Deben- en 
Olifantshoek-omgewing het deelgeneem aan hierdie werkswinkel, wat 
daarop gemik was om tienermeisies te bemagtig. Die werkswinkel het verder 
probeer om jong vroue te help om oor hulle lewenskeuses na te dink; die 
emosionele welstand te verbeter van vroue wat mishandel is; en ’n strategie te 
implementeer om teenspoed te oorkom.
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STEUN VIR LANGBERG HOËRSKOOL

50 leerders van Langberg Hoërskool, Gamagara 
Hoërskool en Sishen Intermediêre Mynskool het die jaar 
op ’n hoogtepunt afgesluit.  Hulle het ’n opwindende 
jeugleierskapkamp by die Soetwater 
Omgewingsopvoedingsentrum in Kaapstad bygewoon. 

Die kamp is van 18 tot 22 Desember 2021 aangebied en het 
aan jongmense waardevolle vaardighede en lewensegte 
ervarings gebied.  Die doel is om hulle op die arbeidsmark 
voor te berei en te help om entrepreneursdrome te 
verwesenlik. Tydens die kamp is deelnemers aangemoedig 
om ’n studiebaan vir hulle verlangde loopbaan te volg en 
beter lewenskeuses te maak.

“My droom is om eendag my eie besigheid te 
besit en mense in diens te neem. Ek wil ook graag 
ander kinders help om skool toe te gaan deur al 
die vaardighede te gebruik wat ek by hierdie 
kamp geleer het. Dankie, REISA, en ek hoop om 
die kamp volgende jaar weer by te woon,” sê 
Lenay Visser, ’n leerder van Gamagara Hoërskool.

JEUGONTWIKKELINGSKAMP

Langberg Hoërskool is reeds van die begin af deel van REISA se Ubuntu-skoleprojek.  Ons is trots om die 
skool te kon ondersteun met die onlangse oorskakeling na ’n volle tegniese hoërskool.  REISA het die 
aankoop van skryfbehoeftes en tegniese toerusting vir twee van die jongste vakke – Elektriese 
Tegnologie en Ingenieursgrafika en -ontwerp – gefinansier.     

Ons is trots op ons vennootskap met Langberg Hoërskool op hierdie opwindende nuwe reis!

“Ons wil hê dat leerders vaardighede moet verwerf sodat hulle hulle onderskeie 
loopbane so gou as moontlik met ’n relevante stel vaardighede kan begin,” 
verduidelik mnr. Roestoef, hoof van die Langberg Hoërskool.
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BESTEDING AAN EKONOMIESE 
ONTWIKKELINGSPROJEKTE (3RDE KWARTAAL)

Dynlog Bestuursontwikkeling Gebou
Blok B, Grondvloer, Kantoor 1

Kameeldoring Besigheidsone, Kathu, 8446

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

Vrydag: 07:30 – 15:00
Kantoor | 053 723 1146

Plaaslike Kantoorverteenwoordiger kontakbesonderhede
Bokang | 073 226 1052

Bokang.Molelekwa@eimsafrica.com

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.

2022 GEMEENSKAPS-VERGADERINGS
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