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Hoogtepunte en impak van die afgelope 3 maande

STANLEY SE STORIE…
Tydens ‘n onlangse HOEP-vergadering met Afrimat (Palmiet
Steengroef) en die Departement van Minerale- en Energie
Sake, het Fergusson Oppelt, Hoof van Kindersorg in
Grabouw, Stanley se aangrypende storie gedeel:

Bo: Mnr. Fergusson
Oppelt, Hoof van
Kindersorg, Grabouw.

Fergusson en sy vrou tree as pleegouers vir ‘n hele aantal
kinders op wat deur die polisie of maatskaplike werkers van
hul ouers weggeneem word, totdat dié ouers ‘n
rehabilitasieproses voltooi het. So het klein Stanley by hul
“Safe House” aangekom… ‘n verwaarloosde seuntjie, al
hakkelend, met duidelike agterstande op alle gebiede...
Maatskaplike integrasie het begin en Stanley het in sy graad
R jaar HOEP se vroeë remediërende intervensieprogram
deurloop. Hy is skooltoe en einde verlede jaar het Stanley
versorgd, geliefd en trots op die verhoog gestaan … eerste
in sy graad 1 klas!!
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DIESELFDE “WHY”!!

Bo: 2 256 Leerdertjies uit 78 kleuterskole in die Wes-Kaap deurloop tans HOEP se
Remediërende Intervensieprogram vir 4- tot 6-jariges.

Ons het tydens hierdie kwartaal se spanbyeenkomste stil
gestaan by die onderwerp: “What is your why?” Dit was so
‘n vreugde om almal se HOEKOM DOEN EK WAT EK DOEN
te hoor. Wat egter die wonderlikste hiervan was, was die
besef dat ons langtermyn borge se WHY presies
ooreenstem met ons s’n!!
God het, net soos Hy elkeen van ons spanlede op die naam
geroep het om ‘n verskil te maak, ‘n hele aantal
maatskappye, trusts en individue geroep om dit wat HOEP
doen, finansieël te ondersteun en daardeur kinders wat
bitter swaarkry ‘n beter wegspring in die lewe te gee.

Baie, baie dankie aan elke borg van HOEP. Dankie dat julle die pad saam met ons stap en
ons drome, ons hartklop en ons “hoekom” met ons deel.
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Ons borge se finansiële ondersteuning maak baie meer as net die remediërende werkboeke
wat kwartaalliks aan 2 256 leerders voorsien word, moontlik:
A. Dit maak weeklikse, persoonlike opleiding by elke skooltjie moontlik, sodat 118
juffrouens die intervensiesessies in hul eie klasse kan aanbied:
HOEP het vyf fantastiese, onderwysgekwalifiseerde kwaliteitskoördineerders en ‘n mentor wat op ‘n weeklikse basis al 78
skooltjies waarby HOEP betrokke is, persoonlik besoek. Ons
koördineerders ontvang weeklikse opleiding by HOEP se
Remediërende Terapeut en besoek dan die skooltjies op
vasgestelde tye om die intervensiewerk wat tydens die
volgende lesweek gedoen moet word oor te dra en te
verduidelik. Links: Lynne Jacobs, besig om stap-vir-stap leiding
aan ‘n opvoeder te gee.
Opvoeders is hierdie kwartaal bemagtig met praktiese kennis oor spesifieke perseptuele
vaardighede soos fynmotoriek, visuele diskriminasie, visuele opeenvolging,
voorgrond/agtergrond onderskeiding, visuele sluiting, ruimtelike oriëntasie, visueelmotoriese koördinasie en ouditiewe geheue. Die kwartaalprogram het ook taalverryking en
wiskundige vaardighede ingesluit.
Onder: Opvoeders implementeer dit wat hulle geleer het in hul eie klasse:
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B. Dit maak monitering en assessering moontlik:
Links, onder: Sunette Erasmus (HOEP se Operasionele bestuurder), tydens ‘n klasbesoek aan
Day Star Educare in Macassar. Regs, onder: Samantha Lallie verwelkom HOEP by haar
skooltjie, Sparkles Educare, tydens ‘n klasbesoek in Franschhoek. By haar is haar HOEPAreabestuurder, Sophia Jansen.

Behalwe vir die interne metings wat elke kwartaal gedoen word en wat elke leerdertjie op die
program insluit, asook die steekproewe wat jaarliks deur eksterne assessors gedoen word om
die program se impak te meet, word daar ook weekliks ‘n klasbesoek by een skooltjie afgelê.
Tydens so ‘n besoek word die kwaliteit van die implementering van die program gemeet. ‘n
Klasbesoek het ten doel om te motiveer, op te bou en te verryk. Indien daar egter gesien word
dat die opvoeders nie hul kant bring nie, gee dit vir ons ‘n aanduiding dat die program
moontlik gestaak sal moet word by daardie bepaalde skool. Wanneer so ‘n skooltjie hul
interne bestuur reg het en regtig ‘n verskil WIL maak vir die leerders, is hulle dan welkom om
heraansoek te doen. Ons bly op hierdie manier deurentyd hekwagte oor ons borge se
bydraes.
C. Dit maak ‘n verskil vir die leerdertjies op verskeie vlakke:
FISIESE VLAK
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Bo: Kyk hoe beweeg ons tydens telwerk!!
V.l.n.r: Leerders vorm die getal 4 en 3 met
hul lyfies en tel in twee’s terwyl hulle tweevoetjies-gelyk in die hoepels spring!
Regs: Ruimtelike oriëntasie word ook op
fisiese vlak begin, waar leerders
byvoorbeeld onderdeur tafels kruip, bo-oor
‘n kegel spring en die bal deur ‘n hoepel gooi.

KONKRETE VLAK

Kyk hoe slim is ons!!

Bo: Baie aandag word aan werk op konkrete vlak gegee. Konsepte word eers spelenderwys
vasgelê voordat daar na die werkboeke beweeg word.
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ABSTRAKTE VLAK

Leerdertjies is ontsettend trots op hul boekwerk. Elke aktiwiteit bou op die vorige in hierdie
werkboeke, om te verseker dat daar teen die einde van die leerders se graad R jaar ‘n stewige
akademiese fondasie vir elke leerdertjie gelê is.

OPWINDEND, NUUT, LEKKER!!!
Een van ons doelwitte by HOEP is om die opwinding en die lekker van leer terug te bring! Ons
doen dit deur ons addisionele program, Kuns vir Koningskleuters, waardeur wetenskap en
kuns gebruik word om leer ‘n heerlike, motiverende, transformerende ervaring te maak en
waardeur ons vir die jong leerdertjies ‘n stewige fondasie, gebou op die Woord van God, lê.
Hieronder volg twee voorbeelde (uit die 9 sessies) wat ons in hierdie kwartaal gedoen het:
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Bo: Die tema van die week was “verskillende wonings”. Die leerders se ogies het behoorlik
gerek toe juffrou ‘n igloe van ysblokkies in die klas begin bou! Hulle was verwonderd om te
hoor dat dit die huise van Eskimo’s vir baie generasies was! Om die jong wetenskaplikes se
nuuskierigheid verder te prikkel, kon hulle sien hoe die ysblokkies soos gom aanmekaar vassit
wanneer dit in sout gedoop word soos wat die bouwerk aangaan! Juffrou het dan op hulle
vlak vir hulle verduidelik dat sout die vriespunt van water laer maak. Die water in die ysblokkie
smelt rondom elke korreltjie sout. Dit lei tot ‘n oneweredigheid op die ysblokkie se oppervlak.
Wanneer die ysblokkies opmekaar gesit word, hervries dit en bind dit die oneweredige
oppervlaktes aanmekaar soos gom! Om die kersie op die koek te sit (!!) het ons ‘n kersie
binne-in die igloe gesit om ons eie, betowerende yslantern te maak! Die leerdertjies kon
hierdeur sien hoe die ys weer stadig vanaf ‘n vastestof terug verander na ‘n vloeistof.

Bo: Die leerders maak hul eie tradisionele hutte met papierkoppies, verf en raffia!

Hierdie hele opwindende tema van verskillende huise, bring ons dan by die fantastiese
vooruitsig in die Woord van God: Die huise waarin ons hier op aarde bly is maar net tydelike
wonings. Ons ewige huis is by Jesus – die wonderlikste tuiste waar Hy gaan wees, waar God
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al ons trane gaan afdroog en waar daar geen sonde gaan wees nie! Jesus het reeds vir jou en
my gaan plek voorberei. Al wat ons hoef te doen om eendag saam met Hom daar te bly is om
nou reeds vir Hom te vra om ons sonde te vergewe en ons lewens nuut te maak. Elkeen wat
sy hartjie vir Jesus gee is oppad na Hom in die Hemelse Stad.

Onder: Ons jong kunstenaars in aksie tydens Paastyd:

Maar daar is soveel
meer om te ontdek!!
Regs: Ons wys die
leerders wat gebeur as ons ‘n eier
oornag in asyn los!!
Vir die leerdertjies verduidelik ons dit as volg: “Die
dop van ‘n eier bestaan uit ‘n sekere stof, kalsium
karbonaat (groot woord, né?), wat deur die suur van
die asyn weggevreet word. Die binnekant van die eier
bly heel, want die asyn kan nie die velletjie om die
eier (die membraan) afbreek nie.”
Is dit nie wonderlik nie!!! Net soos wat die
membraan die binnekant van die eier beskerm,
so beskerm Jesus ons ook teen die mag van die
sonde en die dood. Hy gee ons die belofte van
die ewige lewe as ons in Hom glo.
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Nog ongelooflike leerervarings tydens hierdie kwartaal:

Bo: Die waterkringloop in ‘n sakkie!!

Bo: Ons onttrek kleurpigment uit herfsblare en maak herfsblaar kuns!

SIR LOWRY’S PAS SAL HOEP ALTYD NA AAN DIE HART Lê

HOEP het 12 jaar gelede as program in Sir Lowry’s Pas begin en het in 2013 met behulp van
borge ‘n opvoedkundige sentrum by Sir Lowry’s Pas Laerskool gebou. Hier is meer as 1 000
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kinders oor die afgelope 10 jaar (eers met geletterdheid en gesyferdheid en in die laaste 8
jaar, met skoolgereedmaking) gehelp.
Ons het die sentrum se naam in Meimaand, voor dit amptelik aan die Laerskool oorgegee is,
met groot dankbaarheid na “Die Ton en Coby Kalkers Sentrum” herdoop – kosbare borge, wat
ontsaglik baie gedoen het om die gebou die lieflike fasiliteit te maak wat dit vandag is.
HOEP se model het oor tyd verander en ons is dankbaar teenoor die Primêre Skool wat
eienaarskap en bestuur oor die sentrum geneem het. Ons voel geseënd dat ons vir soveel jare
betrokke kon wees en ons is dankbaar dat die verskil wat in hierdie tyd gemaak is, kan
voortleef, deurdat die oprig van die fasiliteit dit tans vir ongeveer 150 leerders per jaar die
geleentheid bied om hul graad RR- en R-jaar te deurloop. Ons wens Mnr. De Morney en sy
personeel net die beste toe vir die toekoms.
-

Campher Serfontein -

INTERAKSIE EN SAMEWERKING
HOEP is konstant besig om te groei! Voorleggings en die vorming van vennootskappe met
korporatiewe besighede, vorm dus deel van wat ons doen. Ons probeer nou reeds borgskappe
verseker vir 10 nuwe skooltjies op ons waglys, sodat daardie jong leerdertjies ook in Januarie
2023 Vroeë Remediërende Intervensie kan ontvang.
Links, onder: Hier was ons in Meimaand in gesprek met Nancy Schongalla-Bowman van Princeton in
New Jersey, tydens haar besoek aan Suid-Afrika. Nancy bestuur die ASAP (Adopt a South African
Preschool) projek. ASAP, in vennootskap met “PEN Preschool Forum”, beywer hulle vir die daarstel
van opvoedkundige, speelgoedbiblioteek aktiwiteitsentrums in the Pretoria-Johannesburg area.

Regs, bo: HOEP-spanlede, verteenwoordigers van Afrimat en die DMRE en personeellede van Flukse
Voetjies, gedurende ‘n besoek aan kleuterskole in Grabouw, waar die HOEP program deur Afrimat
(Palmiet Steengroef) en die Departement van Minerale Hulpbronne en Energiesake, geborg word.
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Links, onder: Bestuurslede van CS Property Group, deel HOEP-werkboeke vir kwartaal 2 by Vision
AfriKa in Kayamandi uit. Regs, onder: IMPACT Pty Ltd is besig om te werk aan ‘n model om hul “eerste
vrugte” aan HOEP oor te dra. Die opwindende Snow World in Strand is hul eerste geleentheid hiertoe
en hul bekendstellingsfunksie het reeds op 22 Junie 2022 plaasgevind.

Hierdie verslag is met die grootste waardering saamgestel vir elkeen van ons HOEPgebedsvriende en HOEP-borge, wat maandeliks of jaarliks bydraes maak om vir jong
leerdertjies ‘n beter kans op suksesvolle skoolloopbane te gee. Ons kan dit nie sonder julle
en sonder die seën van ons Hemelse Vader doen nie!

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

24 Junie 2022
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