Hemel-op-Aarde Projek
Verslag aan ons borge en vriende

Januarie tot Maart 2022
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Hoogtepunte en impak van die afgelope 3 maande

IF YOUR GIFT IS
TEACHING
THEN TEACH
Romans 12:6-7

Een-vir-een het die Here ons elkeen op ‘n baie spesiale manier geroep en vanjaar is ons ‘n
volle 10 op die HOEP-span! In Januarie het ons vir Shana Keur en Patricia Mntuyedwa
verwelkom. Hulle is albei onderwyseresse wat reeds vir ‘n paar jaar ons Vroeë Remediërende
Intervensieprogram in hul eie skooltjies aanbied. Nou is hulle ook die vaandeldraers vir HOEP
in die Mitchells Plain/Delft-area en in Franschhoek.

HOEP breek deur die 2000 merk!
Ons eindig hierdie kwartaal met ‘n rekordgetal leerders! 2 256 Leerdertjies uit 78 skole in die
Wes-Kaap gaan in kwartaal 2 werkboeke ontvang en die geleentheid hê tot vroeë
remediërende intervensie. 116 Opvoeders sal weeklikse opleiding ontvang om die
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intervensieprogram in hul eie klasse aan te bied. Dit is ‘n groot skip om op die water te hou
en ons span kan dit definitief nie sonder ons Hemelse Vader as Stuurman, ons borge se
finansiële ondersteuning en so baie mense se gebedsondersteuning doen nie.

Ons groei!!

2018

2019

2021

Aantal skole en
kleuterskole wat die
HOEP-program implementeer.

2022

Werkboeke word uitgedeel

Bo en onder: Die opvoeders was net so opgewonde soos die leerders om kwartaal 1 se
werkboeke te ontvang!
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Elkeen van die opvoeders word weekliks deur die HOEP-span opgelei om self die
remediërende intervensieprogram in hul klasse aan te bied. Hulle word tydens hierdie
opleidingsessies stap-vir-stap bekendgestel aan al die perseptuele-, wiskundige- en
taalvaardighede wat ‘n graad RR en R leerder moet bemeester om teen die einde van hul
graad R-jaar skoolgereed te wees.
Hulle kry ook die nodige leiding om dit wat hulle in hul onderskeie kleuterskooltjies of
omgewing het, maksimaal te benut om die jong leerdertjies se vaardighede te ontwikkel.
Hierdie weeklikse, persoonlike kontak met elke opvoeder is een van die aspekte wat HOEP
van ander Vroeë Kinderontwikkelingsprogramme onderskei. Die opvoeders vertel gereeld
hoe dankbaar hulle is dat HOEP nie net leermateriaal in hul hande los en dan verdwyn nie.
Hulle het groot waardering daarvoor dat ons die pad weekliks saam met hulle stap en aan
hulle sy bly.

Kyk hoe werk ons op konkrete vlak!!
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Fynmotoriek, visuele diskriminasie, visuele
opeenvolging, kopiëring, redenasie en
assosiasie, voorgrond/agtergrond onderskeiding, ruimtelike oriëntasie, telwerk,
wiskundige konsepte, getalvorming en
getalherkenning is van die vaardighede
waaraan daar hierdie kwartaal gewerk is.
‘n Hele wêreld van leer gaan op hierdie
manier spelenderwys vir die jong leerdertjies
oop!

…En dan word daar na abstrakte vlak beweeg!
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Die leerders ontvang elke kwartaal hul eie remediërende werkboeke waarop hulle baie trots
is. Hierdie werkboeke word na afloop van die kwartaal huistoe gestuur, sodat die ouers ook
kan sien hoe fluks hul kinders vorder!

Meer as net ‘n Intervensieprogram!
Ons boek Kuns vir Koningskleuters vorder flink en ons geniet dit baie om die lesse wat ons
saamstel addisioneel tot ons intervensie te gebruik en nou reeds op die leerdertjies te toets!

…Daar is iets vir elke jong wetenskaplike!

Dit borrel en dit bruis,
dit kook oor en dis vet
pret in die “HOEP
laboratorium”!
In elke les is daar iets
interessants om die
jong
wetenskaplike
binne-in elke kind te
prikkel.
Onder: Tydens die tema “My liggaam” het ons hierdie kwartaal so bietjie verder gaan kyk as
die gewone “dit is my arms, dit is my bene, dit is my kop…! Ons het gaan ondersoek instel na
wat binne-in ons liggame, onder die vel, aangaan! Die oortjies was gespits om niks te mis oor
hoe my longe werk nie!! Elkeen het na afloop van die eksperiment sonder twyfel geweet dat
God ons werklik wonderlik gemaak het!
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Onder: “Emosies” is baie keer ‘n moeilike kode om te kraak vir die klein mensies! Hier het ons
die effek van negatiewe, opgekropte emosies op ‘n kreatiewe manier aan die leerdertjies
verduidelik:

Die kinders het verstom gestaan oor hoe emosies wat opbou chemiese reaksies in ons brein
kan veroorsaak, amper soos die oorkook-effek wat hulle in die houertjies gesien het. Hoe
lekker was dit vir hulle om te hoor dat hulle al hul emosies (ook hierdie oorkook-tipe!!) met
God kan deel! Hy sal hulle nooit verstoot nie, WANT HULLE MAAK SAAK!

…En iets vir elke jong kunstenaar!
Onder: Wanneer daar kuns gedoen word rek die ogies groot van verbasing wanneer albasters
wat in verf gedoop word, die oulikste, kleurvolste slakpaadjies op die wit blaaie agterlaat!!

Kuns met
‘n
boodskap:
“GOD KEN
MY
HART!”

Onder: Terwyl die leerdertjies hul vingerafdrukspieëltjies gemaak het, het elkeen ook geleer:
Jy is God se meesterstuk, gemaak na Sy beeld! Hy het elke deeltjie van jou liggaam gemaak.
Jy is spesiaal van jou kroontjie tot by jou kleintoontjie!!
7

Onder: Die ene konsentrasie!! Leerdertjies besig om horlosies te maak. Die syfers moes in die
regte volgorde geplak word voor ons “DIY” uurglas uitloop!! Die lessie wat hulle met hul kon
saamneem was om die beste gebruik te maak van die tyd wat ons hier op aarde het.

Monitering
Om te verseker dat die HOEP-intervensieprogram volledig en reg geïmplementeer word, word
daar jaarliks ‘n klasbesoek by elke skooltjie afgelê. Dit is wonderlik om te sien met watter
toewyding en passie daar klas gegee word en hoe die opvoeders elke jaar hul beste insit om
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op hul vorige assessering te verbeter. Aspekte wat geassesseer word is: Voorbereiding,
inisiatief, kennis van lesinhoud, gebruik van Hemel-op-Aarde werkboeke, aanbieding van die
les op konkrete en abstrakte vlak en die assessering van leerders. Na afloop van so ‘n besoek
ontvang die opvoeder ‘n volledige verslag waarop sommige van hulle so trots is dat hulle dit
sommer op Facebook deel!
Onder: Die juffrouens gee hul beste tydens klasbesoeke! Opeenvolgingskaarte is hier
gemaak, maar die stap wat die juffrou verder doen is die kosbaarste! Sy dramatiseer die
gediggie en tot groot vermaak van die leerders val sy net soos Hompie Kedompie van die wal
af! Wanneer die leerders soveel pret het vind ware leer plaas. Heel regs: Die juffrou het haar
vuurpyl gereed vir agteruittel!

In rare gevalle waar ‘n skooltjie besoek word en die program glad nie na wense
geïmplementeer word nie (geen werk is byvoorbeeld in die boeke gedoen nie, assessering is
nagelaat om gedoen te word ens.) onttrek HOEP hul ondersteuning aan die spesifieke skool,
aangesien niemand dan by die hulp baatvind nie.

Vreugde vir kinderhartjies!

Middel (vlnr): Hennie en Anna-Marié Du Toit, Herman en Lize Louw, Hannelie Schoeman.
Ons lieflike borge, Hennie en Anna-Marié du Toit (Diverso Technology Pty Ltd) het saam met
hul Doxa Deo selgroep, ‘n gewone oggend in Asanda Village in ‘n absolute fees kom omskep!!
9

Al 48 leerdertjies van Rise & Shine Educare is met ‘n Mac Donalds Happy Meal en ‘n
tandeborsel/tandepasta geskenkpakkie bederf! Die nar was natuurlik die kersie op die koek
vir die kinders en het gesorg vir groot pret! Dankie aan hierdie spannetjie vir ‘n onvergeetlike
oggend!

In die pyplyn
Links: Campher is besig om te kyk hoe ons HOEP se lig oor nog
baie meer leerdertjies en hul opvoeders kan laat skyn!
Sy visie is om ons bestaande, getoetste leermateriaal
geakkrediteer te kry en sodoende die opvoeders wat in elk geval
intensiewe weeklikse opleiding by ons kry, met iets meer in die
hand te los: ‘n sertifikaat of x-aantal krediete tot ‘n diploma.
Groot maatskappye sal dan “learnerships” vir hul mense kan borg,
maar self ook deur BEE-stelsels daarby baat.

Terugvoer van ons borge
1.
Liewe HOEP Span,
Ek staan elke keer in verwondering wanneer ek julle verslae lees.
Hierdie projek is 'n "geliefde kind" van ons Here. Sonder uitsondering reën Sy seën op julle. Ek ervaar
hoe ons Vader julle weg vir julle gelykmaak, hoe Hy Sy engele aangaande julle opdrag gee en uitstuur
om julle te bedek met hulle vlerke, hoe Hy Sy skatkiste ontsluit en vir julle projek voorsien, hoe Hy Sy
Hand van Lewe en Groei op julle plaas.
Maar ek sien ook hoe julle WERK, vasbyt, uitdagings trotseer, die pad oopkap, kop neerlê en arbei,
dae, nagte, naweke deur!
Mag die HERE, die EWIGE die GOD altyd Sy LEWEGEWENDE LIG en KRAG in julle belê!
Groete van 'n trotste ondersteuner!
Jaco Erasmus
Africa Lime Industries
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2.
Dankie HOEP-span vir hierdie verslag.
Ek is bevoorreg om deel te wees van hierdie projek.
Hein Coetzee
Top Fruit

HOEP sê dankie!
Ons kosbare borg en
vriend, Bill Reichardt
van die Barney 11
Foundation in Chicago
maak tyd om met die
HOEP-span te kuier.

Dankie sal NOOIT ‘n groot genoeg woord wees om te beskryf hoe dankbaar ons vir elke borg
se betrokkenheid by HOEP is nie. Dit is waarlik hartskapitaal wat julle in hierdie jong lewentjies
belê en ons wat op grondvlak met die kinders en opvoeders werk sien watter reuse verskil dit
maak. Dankie uit ons harte!!

Verslag saamgestel deur:

Datum:

HOEP-span 2022

23 Maart 2022

Vind ons op Facebook: Helderberg Uitreik Hemel op Aarde Projek
Lees meer oor ons op ons webtuiste: www.hoep.org.za
Kom in aanraking met ons: admin@hoep.org.za
Ondersteun ons in ons missie om die jong leerdertjies in ons land ‘n
goeie wegspring te gee:
ABSA Helderberg, Spaarrekening,
Rekening nommer: 9114483080, Takkode: 632005,
Swift Kode: ABSAZAJJ
Verwysing: HOEP + Voorletters en Van
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