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Visie:
Gelukkige bejaardes wat die
beste moontlike fisiese en psigiese
lewenskwaliteit in ‘n veilige omgewing geniet.

Waardes:
Diensbaarheid, geregtigheid, uitnemendheid,
en rentmeesterskap.

Missie:
Huis De Kuilen bestaan om die bejaardes in
die gemeenskap te huisves, te versorg en te behandel,
deur die optimale benutting van hulpbronne en dienste,
om sodoende die beste moontlike
lewenskwaliteit van die inwoners te verseker.
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Finansies
INKOMSTE
Losiesgelde
Donasies

5 373 153,00
138 178,00

Admin- en boekhoufooie

7 000,00

Mooihawens

1 585,00

Verhalings

399,00

Fondsinsameling

73 250,00

Huur

17 416,00

Toename in markwaarde
Rente
Verkoop van produkte
Versekering ontvang
Subsidie

288 150,00
48 118,00
190 017,00
13 402,00
1 620 605,00
7 771 273,00

UITGAWES
Salarisse

4 760 896,00

Vervoer

6 421,00

Kantoor

683 318,00

Grond en Geboue

184 587,00

Huishoudelike Uitgawes
Programme
Spesiale Dienste
Waardevermindering

1 488 467,00
200,00
76 646,00
5931,00
7 206 466,00

BEDRYFSWINS

546 807,00
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Badisa: Dienslewering
aan Bejaardes
Die sekretaris-generaal van die
Verenigde Nasies, Ban Ki-Moon,
het gesê dat ouer persone omvattend tot ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling bydra.
Diskriminasie en sosiale uitsluiting
duur egter voort.



Beïnvloed die wyer gemeenskap/gemeentes en gesinne se
houding en betrokkenheid ten
opsigte van veroudering en
gestremdheid sodat ‘n omgeegemeenskap geskep word.

Hierdie vooroordeel moet oorkom
word om ‘n sosiaal en ekonomies
aktiewe, veilige en gesonde
verouderingsbevolking te verseker.
Om hierdie gedagte te ondersteun,
was die tema vir die 2014 Internasionale Dag vir Ouer Persone:
“Laat niemand agter nie”.



Koppel ‘n versorgings- en
ontwikkelingskomponent aan
dienslewering om die
maksimum selfstandigheid van
veral ouer persone te bevorder.
Die fokus van die versorging
van ouer persone verskuif dus
na die bestuur van veroudering.

Daar sal in 2050 vir die eerste keer
in die mens se geskiedenis meer
persone oor 60 jaar wees as
kinders in die wêreld! Afrika staar
die grootste proporsionele groei in
hierdie kategorie in die gesig.



Dit word op ‘n geïntegreerde
diensbenadering gegrond en in
samewerking met die betrokke
rolspelers uitgevoer.

Dienslewering aan ouer en
gestremde persone vind volgens
Badisa se strategie in die konteks
van ‘n verouderde gemeenskap
plaas met klem op die volgende:
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Verskaf ‘n geïntegreerde diens
van residensiële versorging en/
of gemeenskapsgebaseerde
dienste aan ouer en gestremde
persone.



Lewer bekostigbare en volhoubare dienste wat op behoeftes
gegrond is en wat aan die regte
van ouer en gestremde persone
voldoen.



Stel beleid, riglyne en protokol
op en implementeer dit om mishandeling en uitbuiting van ouer
en gestremde persone te
voorkom.



Gebruik die uitgangspunt dat
individue, gesinne,
gemeenskappe en gemeentes
hul eie verantwoordelikheid het
om in samewerking met die
beskikbare hulpbronne, oplossings vir eiesoortige probleem
en behoeftes te vind.



Die organisasie bly egter medeverantwoordelik om kragtens sy
roeping ‘n diens te lewer aan
diegene wat nie oor die middele
of geleenthede beskik of in
staat is om eie verantwoordelikheid na te kom nie.



Voorsittersverslag
Wanneer jy deur die ou jaarverslae blaai, is dit opmerklik hoe die
bladuitleg gedoen is. Eers is dit die Voorsitter van die Beheerraad se
verslag, gevolg deur die van die Bestuurder en daarna volg foto’s en
byskrifte.
Die belangrikste van alles nl. die finansiële verslag, is gewoonlik heel
laaste. Teen die tyd wat jy daarby uitkom, is jy reeds moeg gelees en
gly jou oë sommer so oor die verslag en die syfers.
Wanneer u nou my verslag lees, het u reeds die finansiële verslag
onder oë gehad en het u alreeds u mening gevorm of net u oë toegemaak en dankie gesê vir ‘n geseënde jaar.
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My innige dank aan almal wat weereens gehelp het om van dié jaar
‘n sukses te maak. Sonder die ondersteuning van die inwoners,
personeel, beheerraadslede, Badisa, die gemeenskap en ons
Hemelse Vader sou dit net nie moontlik gewees het nie.
Nou lê die 40ste bestaansjaar van Huis De Kuilen voor die deur. Ons
is bewus daarvan dat die toekoms nie makliker gaan wees nie, maar
met ons oog gerig op Jesus ons Leidsman, kan die storms maar kom.
Ek wil graag ‘n paar gedagtes by u laat uit die pen van bekende
skrywers.

“Nearly all men can stand adversity, but if you want to test
a man’s character, give him power.”
Abraham Lincoln
“The world does not pay for what a person knows, but it
pays for what a person does with what he knows.”
Laurence Lee
“You don’t choose your family, they are God’s gift to you,
as you are to them.”
Desmond Tutu

Mag 2015 ‘n baie geseënde jaar in u lewe wees en ontvang hiermee
my dank vir u samewerking die afgelope verslagjaar.

JJ GELDENHUYS, Voorsitter
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Verslag van
die Bestuurder
Die afgelope jaar het die noodsaaklikheid van akkommodasie vir
ouer persone, gestremdes ouer as 60 jaar en persone met
Alzheimer se siekte ‘n al hoe groter wordende probleem geword.
Dit demonstreer net die geweldige behoeftes wat daar buite bestaan.
As gevolg van dié nood, moes Huis De Kuilen baie aansoekers met
groot hartseer wegwys. Vanjaar moes Huis De Kuilen ook weer handel met aspekte soos volhoubaarheid van die program en die rigting
om ons finansiële posisie steeds stewig te hou. Verder is die
suksesvolle funksionering en uitdagings wat nie-winsgewende
organisasies die hoof moet bied, ‘n al hoe groter toenemende
probleem.
Soos elke plek sy unieke karakter het, het Huis De Kuilen ook sy
deel, maar word dienste volgens die behoefte en betrokkenheid van
die gemeenskap gelewer. Huis De Kuilen het ook vanjaar aan 150
ouer persone huisvesting gebied, waarvan bykans 50% verswakte bejaardes is. Die basiese dienste wat gelewer is, is hoofsaaklike veilige verblyf, voeding, versorging, godsdiens en
sosiale aktiwiteite. Dienste wat ook beskikbaar is, behels
terapeutiese aktiwiteite, haar- en naelversorging, biblioteekdienste en fisiese oefeninge.

8

Eerstens wil ek my dank betuig teenoor ons Hemelse Vader vir Sy
groot Genade dat ons nog staande kan bly in ‘n erg verwarde wêreld.
Tweedens is ek dankbaar dat die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling nogsteeds subsidietoekennings voortsit. My dank
gaan ook uit aan die beheerraad, personeel, die gemeenskap en
laastens Badisa, sonder wie die voortbestaan van die groot en magtige organisasie nie moontlik sou wees nie. Ek sien egter daarna uit
om volgende jaar die tehuis se 40ste bestaansjaar te kan vier saam
met die beheerraad, inwoners en personeel, waarmee ek reeds ‘n
pad van 17 jaar gestap het. Ek is dan ook opgewonde oor die
toekoms wat voorlê vir Huis De Kuilen en Badisa as organisasie.
FA THEUNISSEN, Bestuurder

9

Lag
Leef
Hoop

10

Lag
Leef
11
Hoop

Oor Voetspore en
Nagedagtenis
Internasionale Dag van Ouer Persone vind
vanjaar op 1 Oktober plaas. Die Verenigde
Nasies het hierdie jaar “60 Plus Tel” as die
aangewese tema vir hierdie jaarlikse
aangeleentheid toegeken.
My ervaring op ‘n sonnige Augustusdag by
Huis De Kuilen, ‘n tehuis vir bejaardes in
Kuilsrivier, spreek van tradisie, trots en ’n
waardevolle geskiedenis.
Dis hier waar ek twee van die oudste
inwoners ontmoet: Tannie Sienie
Terblanche en Tannie Anne Nimb, so uiteenlopend soos die seisoene, maar albei netjies
uitgevat vir die onderhoud.
Tannie Anne is die ekstrovert. Sy het ’n skerp sin vir humor, is reg vir aksie
en steeds op ’n drafstap, selfs na 23 jaar hier by die tehuis. Sy is juis op
pad na die Bybelstudie-uur waar sy al 25 jaar die klavier speel. Duidelik
onafhanklik, selfs op die rype ouderdom van 90, bly sy steeds in haar eie
woonstel op die gronde en vertel sy, sy het huppel-huppel in 1992 hier
aangekom en gevra vir ‘n “gaatjie”.
Sy is in Hopetown gebore en het in 1948 Kaap toe getrek, waar sy as ’n
boekhoudster werksaam was. Sy is met Michael Kearney in die eg verbind.
Dié was ’n argitek wat ongelukkig reeds op sy 67ste verjaardag oorlede is.
Daar is 6 kinders uit die huwelik gebore, 4 seuns en 2 dogters, waarvan een
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seun ook reeds oorlede is.

Maar haar tweede liefde, Oom Janus Nimb, nou ook reeds oorlede het sy
net hier, by die tehuis ontmoet. Tannie Anne was vir ’n wyle oor die water
en het in Amerika gewoon, maar sy sê sy was te eensaam en wou huis toe
kom. “Dis wonderlik as jy vrede kan hê oor wie jy is en waar jy moet wees”,
sê sy.
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60 Plus Tel
Sy is nog al die jare ’n ouderling en vertel met trots van haar rol by Huis De
Kuilen en hoe hulle aktief betrokke was in die gemeenskap en met projekte.
Sy noem dat hulle nog nou die dag konsert, wat sy geskryf het en waarin sy
gedans het, gehou het! Jy kan die trots in haar oë sien. “Wat kan ouer
mense ons jongeres in die gemeenskap leer Tannie?”, vra ek.
Onomwonde ryg sy die waardes af:
“Geloof, opvoeding, verdraagsaamheid, waardes – ons ouer mense is
deurleef en deurwinter ons verstaan moeilike tye. Kyk hoe illustreer ons hoe
verskillende kulture vreedsaam onder een dak kan woon”.

Sy kyk met deernis na Tannie Sienie langs
haar, die stiller een. “Sy is ‘n rolmodel,
hoeveel afvlerk voëltjies onder haar vlerk
geneem en na godsdiens of ander aktiwiteite saamgesleep”. Tannie Sienie kyk af, sy
wil nie die aandag op haar gevestig hê nie,
maar haar oë en haar hart mis niks. Sy
skryf alles neer wat sy al die afgelope 24
jaar hier beleef. Sy is gebore in Ceres in
die Koue Bokkeveld, hulle was 5 broers en
susters.

Dankbaarheid
“Ek het op 65 hier aangekom”, vertel Tannie Sienie. ‘’My man was toe reeds
13 jaar al bedlêend weens beroerte’’, ‘n tyd waarin sy hom self moes versorg. ‘’Ek was só dankbaar om hulp te kry, dat ek besluit het, ek sal nooit
kla terwyl ek hier is nie”.
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Oom Gerard, was ’n setter by Naspers. Hulle was 40 jaar getroud. Hy het 3
kinders van sy eie gehad en was ’n wewenaar toe sy hom ontmoet het.
Tannie Sienie se oudste seun is 65 en is ’n rekenmeester. “Hy kom besoek
haar nog gereeld”, glimlag sy.
Tannie Sienie het 15 jaar op die huiskomitee gedien. Toe haar man oorlede
is op 70, was sy vir nog 6 jaar betrokke. “Maar ek is nou besig om koebaai
te sê”, sê sy sag. “Ek voel ’n bietjie swak. Ek was ‘n verpleegster, ek ken
die tekens”. Die deernis wel in my op. Tannie Anne moet gaan, die Bybelstudie gaan begin, maar Tannie Sienie nooi my saam na haar kamer om
verder te gesels.
Ons stap tot by die hyser en ek sien al die plakkate wat fliek, skaak, bingo
en oefeninge adverteer, alles op geskeduleerde tye vir die inwoners.
Verder af in ’n lang gang, stop ons voor Tannie Sienie se kamerdeur. “Ek is
verskriklik lief om die mooi van die lewe vas te vang” sê sy en haal haar
boeke en kaartjies uit waarin sy die mooi deel van wat sy raakgelees,
gesien en geleef het. Boeke en boeke vol woorde, gedagtes, foto’s, nêrens
is ’n detail gemis nie.
Sy gee my iets wat sy spesiaal daardie oggend raakgelees het, mooi
oorgeskryf op sierpapier:
Watter nagedagtenis laat jy agter?
“Het jy ’n paar voetspore in iemand se hart getrap? Het jy ’n verskil in
iemand se lewe gemaak en sal dit hulle vir altyd bybly, al is jy nie meer
daar nie? Waardeer elke oomblik en maak die meeste daarvan.
Gebruik elke dag om ’n saadjie in die wêreld te plant waarvan iemand
anders eendag die vrugte sal pluk. Waardeer, elke mens wie se pad
met joune kruis en doen iets wonderliks, want daar is ’n tyd om te leef
en ’n tyd om te sterf…”
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Dis tyd vir my om te gaan, ek het soveel kosbare liefde en omgee
ervaar. “Wag’’, sê sy, toe ek al halfpad by die deur uit is. “Daar is iets
fout - jy kan nie weggaan sonder dat ek iets saamstuur nie”. Sy haal
’n paar grondboontjies en ‘n paar stukkies gedroogde vrugte uit ’n
blikkie, vou dit toe in ‘n servet en gee dit vir my. “Ek kan nie baie gee
nie, maar hierdie is vir jou, dankie vir jou kuier.”
My gemoed is vol, ten spyte van ‘n gejaagde lewe met sy vlietende
oomblikke, het ’n kosbare ouer mens vandag vir my ’n waardevolle
les geleer en voetspore in my hart getrap wat ek vermoed, my
verewig sal by bly.
Esmé Brink
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`n Liefdesdiens
Om ‘n versorger te wees gaan nie
oor wie die hoogste toetspunte
gekry het nie, dit is om te wees wie
ons inherent is. Geen boek kan ons
leer hoe om saam met ‘n kliënt te
huil nie. Geen klas kan ons leer hoe
om vir ‘n familie te vertel dat hulle
ouer oorlede is of besig is om te
sterf nie. Geen professor kan ons
leer hoe om iemand met
waadigheid ‘n bedwas te gee of
‘n doek om te ruil nie. Versorging
gaan nie grootliks oor medikasie en
verslagkaarte nie. Dit gaan oor die
vermoë om mense lief te hê
wanneer hulle op hulle swakste is.

liefde is egter onontbeerlik vir die
welstand en gemoedstoestand van
die inwoner. Positiewe familie se
ouers is dan gewoonlik tevrede en
goed aangepas. Ons bou dan ook
voort op Badisa se vier pilare van
waardes nl. diensbaarheid, geregtigheid, uitnemendheid en rentmeesterskap.
‘n Riglyn vir die tehuis is die Wet
op Bejaarde Persone (Wet nr 13
van 2006) soos gewysig en regulasies wat ten doel het om die regte van die bejaarde te beskerm. Mishandeling word hiervolgens ook ten
sterkste afgekeur.

By die versorging van bejaarde
ouers in ‘n tehuis is twee partye
betrokke wat hande moet vat om
die beste ondersteuning vir die
bejaarde te gee, nl. die tehuispersoneel en die familie.
In hierdie verband gee die
Diensvlakooreenkoms riglyne aan
die familie, deur te spesifiseer
watter dienste die betrokke program lewer met inagneming van
beskikbare hulpbronne. Die ooreenkoms kan gewysig word wanneer
versorgingsbehoeftes verander. Die
familie se ondersteuning, aandag en
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Die Woord, in Eks 20:12, beveel ons om ons
vader en moeder te eer.
In Mattheus 22:39 sê Jesus vir ons wat die
grootste gebod is, nl:
jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart en met jou hele siel
en met jou hele verstand
en jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Dawid besing die grootheid van God in
Psalm 8.
As Hy ons dan só wonderbaarlik geskep
het, wie is ons dan om nié na hulle om te sien
wat ons in liefde grootgemaak het nie?
Dalene Immelman
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Badisa se dienslewering
aan ouer persone in
2014/2015
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NGK

Goodhope
Centre

NGK

NGK

Rhema

Anglikaans

D. Jordaan

D. Phillips

A. Marais

WF. Rossouw

G. Soloman

H. Williams

021 906 1878
072 655 9836

021 981 4481
gavin_soloman@yahoo.com
082 413 7644

021 903 3371
cde.kuilsrivier@telkomsa.net
083 413 7644

021 900 5300 marais@maraismuller.co.za

021 906 2178
083 973 0219

021 903 2815

021 903 5441
williejc@mweb.co.za
082 595 4272

NGK (Ds)

W. Cilliers

021 952 2810
Timdavids@telkomsa.net
076 753 2835

E-pos Adres

021 903 1891
gellie@cofesa.co.za
083 302 9304

VGK

T. Davids

Tel No.

JJ. Geldenhuys Baptiste

Kerkverband

Naam

Lede van die Beheerraad
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Kontakpersone
Bestuurder:

Frans Theunissen

Ontvangsdame/Sekretaresse:

Willow Louis Williams

Admin Beampte/Boekhouer:

Linda Nel

Maatskaplike Werker:

Hestelle de Goede

Verpleegkundiges:

Suster Dalene Immelman
Suster Johanna Foster
Suster Santie Erasmus
Suster Marietha Wiese

Bate- en Risiko Bestuurder:

Freda de Lille

“

A true hero isn't measured by the
size of his strength, but by the
strength of his heart”
- Hercules
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Where there is righteousness in the heart,
there is beauty in the character.
Where there is beauty in the character,
there is harmony in the home.
When there is harmony in the home,
there is order in the Nation.
When there is order in the Nation,
there is peace in the World.
Chinese Proverb

Net by God vind ek rus,
Net Hy is my rots en my redding sodat ek
vas en stewig staan.
Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart
voor Hom uit!
Ps 62:2,3,9
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Wat is ‘n ouma?
Oumas is tannies wat nie kinders het nie
en daarom het sy ander mense se kinders lief.
‘n Ouma hoef niks te doen nie, sy moet net daar wees.
As ‘n mens saam met ‘n ouma gaan stap, staan sy by mooi goed
soos paddastoele en gesiggies stil sodat sy kan kyk.
Oumas sê nooit jy moet gou maak nie.
Oumas is gewoonlik vet, maar nie te vet
om ‘n kind se skoene vas te maak nie.
Oumas dra ‘n bril en snaakse onderklere en kan hul tande
en “tandvlyste” uithaal.
Oumas hoef nie slim te wees nie, hulle moet net weet hoekom baklei
katte en “honne” en hoekom het hoenders vere en kan nie vlieg nie
en oumas moet ook weet wat is husse met lang ore.
Almal moet tog probeer om ‘n ouma te hê, want hulle is grootmense
wat altyd tyd het om met kinders te speel.

Dankie vir my ouma!
23

Kontak ons:
Tel: (021) 903 7055/ 903 1061
Faks: (021) 906 1051/ 086 510 6765
E-pos: kuilenhuis@mweb.co.za
huisdekuilen@mweb.co.za
Adres: Skoolstraat,
Kuilsrivier, 7580
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