
irls & Boys Town het Boomplantweek
2016 gevier met ’n opvoedkundige
boomplant geleentheid.

Hierdie onvergeetlike dag het sy
oorsprong gehad as gevolg van die personeel van
ons plaaslike Leerder-ondersteuning Sentrum,
wat bel  het in ’n verhoudingsbou-oefening met
die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuine.
Onder die kundige leiding van die Kirstenbosch
verteenwoordigers het ons jeug die dag met genot
aangegryp deur die grawe van gate en die aanplant
van bome.

Daar was praktiese onderrig nodig in die
veilige hantering van tuingereedskap en die
basiese tegnieke vir die plant van bome. Maar die
werklike insig wat gevestig is in ons seuns, was

Onder die leiding van verteenwoordigers van die Kirstenbosch Botaniese Tuine, ondersoek
ons jeug die belangrikheid van vergroening en die waarde van inheemse plantspesies.

’n besef van die noodsaaklikheid van vergroening
in baie van die stedelike en landelike gebiede
van ons land, met die fokus op volhoubaarheid
en die waarde van ons eie inheemse bome en
plante. Die saad van begrip is beslis geplant!

Elke jaar word Boomplantdag nasionaal
gevier in die eerste week van September.
Tradisioneel word ’n boom van die jaar
genomineer vir spesiale aandag of, soos in die
afgelope jare, verskeie boomspesies. Die
geselekteerde bome vir 2016 is die Gewone
Wildevy, die Gewone Witbos, en die
Knoppiesboontjieboom.

Ons boomplantdag het meer skoonheid
gevoeg tot ’n reeds aantreklike en genesende
omgewing.

G Ons Visie
Die jeug, gesinne en gemeenskappe;

Suid-Afrika se krag en toekoms.

Ons Missie
Skep geleenthede vir die jeug om tot

verantwoordelike burgers te groei en te
ontwikkel, wat tot die gesins- en

gemeenskapslewe kan bydra in die gees van
vrede, waardigheid, verdraagsaamheid,

gelykheid en solidariteit met ander.

1

saad
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Boomplantweek

Kreatiewe

Nasionale Boomplantweek is ’n gunstige tyd om alle Suid-Afrikaners op te roep om inheemse
bome te plant as ’n praktiese en simboliese gebaar van volhoubare omgewingsbestuur.
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it is regtig ’n plesier om te kyk en te
ervaar hoe ons jeug verander van ’n
self-fokus na een waar hulle begin om
hul waardering vir hul

verantwoordelikhede aan ander, wat minder
bevoorreg is as hulle, te verdiep — asook die
erkenning en waardering van die behoefte om
ons omgewing te versorg en te bewaar.

Hierdie uitgawe is gevul met sulke inspirerende,
groei-geori nteerde en ontwikkelingstories, waar
Nuture , een van GBT se SHINE“ Doelstellings
(S-ignificance, H-ome, I-ndepen-dence, N-urture,
E-ducation)  is. Moderne navorsing toon al hoe
meer hoe die vrywillige daad van diensbaarheid,
voel-goed  chemikalie  in die brein vrystel wat ’n
individu se gevoel van welsyn, algemene gevoel
van opheffing en selfbeeld verhoog. Hulle ervaar
laer vlakke van depressie en verbeterde
gemoedstoestand, laer vlakke van dag-tot-dag
stres, ’n gevoel van groter innerlike vrede en ’n
ervaring van beter sosiale steun.

Dit blyk duidelik dat ons jeug besig is om te
verstaan dat diensbaarheid begin by die huis — en
dan verder as dit moet voortgaan. Diensbaarheid,
om terug te gee, empatie en waardering is
verantwoordelikhede en kritiese faktore in die
vestiging en die handhawing van ’n gesonde
verhouding met onsself, ander — en die omgewing.

Ons, saam met u as ons ondersteuners en vennote,
is gefokus op die help van ons jongmense om te
Nuture  — om die sensitiwiteit te ontwikkel om
te sorg vir onsself en ander — om ander te help
om ook te Shine“ .

Dit kan ook hartverwarmend wees vir u om
te weet dat ons jeug as ’n verdere demonstrasie
van dade van waardering en dankbaarheid die
volgende in elke etenstydgebed insluit: Ons
bedank ons vrygewige skenkers vir hul liefde,
ondersteuning en hierdie wonderlike maaltyd .

Dankie vir alles wat u doen vir ons jongmense,
families en gemeenskappe, want sonder u lojale
ondersteuning en toewyding sal niks hiervan
moontlik wees nie.

Ons by GBT wens u almal n gese nde, veilige,
vreugdevolle en familiegesentreerde
somervakansie.

D
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Kreatiwiteit word gelanseer! Ons nuwe
Vaardigheidsentrum skep die ideale
geleentheid vir ons jongmense om ‘n
nuwe vaardigheid aan te leer en kreatief
te wees. Hier is twee van ons seuns besig
om vlieërs uit bamboes te maak tydens
hul Tegnologieklas.

Dit is alle hande aan boord! Ons jeug het 'n deel van
die dag op die strand spandeer om die “trekkers”  te
help om hul nette in te kry. Hulle het daar weggegaan
met 'n groot insig hoe moeilik die lewe kan wees vir
sommige mense, maar ook met 'n nuutgevonde
waardering vir die see as 'n bron vir baie. Die
belangrikste wat hulle geleer het is hoe die aanbied
van hul eie tyd om ander te help 'n baie lonende
daad van diensbaarheid is.

Dogters modelleer
hul eie kreatiwiteit

ommige van ons dogters het
Erfenisdag gevier met ’n vertoning

van kreatiwiteit. Hulle het die
naaldwerkkamer oorgeneem en
hul vaardighede in kleremakery
getoon deur die skepping van hul
eie uitrustings — en die trotse
modellering van die resultate.

S

Tydens 'n onlangse dam-visvangekspedisie,
het ons seuns die vang-en-vrylaat aspek
van die sport geleer.

oms is die beste manier om te
leer om jou moue op te rol en

in te spring! Dit is presies wat ons leerders
by een van ons Leerondersteuningsentrums

doen. Daar was ook geen tekort aan pret nie,
en die mense wat hulle ontmoet het en dinge

wat hulle geleer het langs die pad, sal hulle
altyd bybly.

S

Nuwe ervarings,
kennis en diensbaar-
heid, laat ons jeug
toe om te skyn ...

LEE LOYNES
Hoof Uitvoerende Beampte

Ervaring en baie pret op dieselfde tyd! Die
klaskamer het onlangs 'n paar nuwe toevoegings
gekry – voëls wat gered is en 'n paar nie-giftige
slange en spinnekoppe. Ons jongmense voer en
versorg hul nuwe “vriende”, en leer baie oor
verantwoordelikheid in die proses!
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ags of Hope , n NRO wat handsakke
versamel om aan vroue in nood te
gee, het onlangs n spesiale besoek
aan Girls and Boys Town gemaak.

Hierdie sakke is gevul met al die noodsaaklikhede
wat n dogter mag nodig kry asook ’n paar spesiale
luukshede soos ’n serp, lipglans en ’n lekkerny om
te eet. Elkeen van die dogters het een van hierdie
sakke gekry terwyl die seuns hul eie toiletsak
ontvang het wat ook gevul is met snuisterye.

Ons jongmense het besluit hulle kan nie
hierdie geskenke aanvaar sonder om iets terug te
gee nie. Hulle het omtr nt gebak en heerlike
koekies en kolwyntjies aangebied om te deel
tydens teetyd. Die dogters het toe n
modelleringsvertoning aangebied om die span
van Bags of Hope  te vermaak. Ons is so trots op
hoe ons jeug gereageer het op die vrygewigheid
van Bags of Hope . Hulle het dit op hulself
geneem om hul waardering te toon en om ons
gaste so welkom te laat voel. Welgedaan seuns en
dogters dat julle die beste gemaak het van n mees
wonderlike ervaring!

n Baie spesiale dankie aan Bags of Hope
vir die heerlike middag en die bederf van ons
jongmense!

B

�Bags of
Hope� bring
sakke pret

(Bo) Die dogters pronk vir die
 “Bags of Hope” span.

(Links) Die “Bags of Hope” span verduidelik
die doelstellings van hul organisasie.

“Wat tel in die lewe is nie die blote feit dat ons geleef
het nie. Dit is watter verskil ons aan die lewens van
ander gemaak het wat die betekenis van die lewe
wat ons lei sal bepaal.” – Nelson Mandela

�n Fliekaand gee
hierdie dogter
stof tot nadenke!

Gretig en gereed om te help! Selfs skoonmaak
kan pret wees wanneer dit spandeer word,
saam met jou vriende, om ander te help!

euns van een van ons Familiehuise
het die afgelope twee naweke hul
plaaslike gemeenskap gehelp. Hulle
was op pad na n Openbaring Kerk

met skoonmaakprodukte, tesame met ’n goeie
gesindheid en het dit weer silwerskoon verlaat!
Volgende aan die beurt was die Uthandweni
Kinderhuis waar die seuns skottelgoed gewas
het en gehelp het met die babas in die
kinderkamer. Hulle het toe op hul hande en
knie  al die prim re kinders se skoolskoene
gepoleer en uiteindelik hul dag afgesluit met
n prettige spel sokker met die kinders. Wat ’n
diens! Welgedaan seuns, ons is so trots op julle!

S

Onlangse fliekaand waartydens
daar na Miracles from Heaven”
gekyk is het ons dogters genoop

om vas te hou aan hul geloof en om alles wat
hulle het te waardeer. Die wete dat hulle deel
is van iets groter het hulle aangemoedig om
altyd hoop te h , selfs in die lewe se moeilike
tye. Hier is ’n spesiale brief van een van ons
dogters wat geraak is deur die boodskap van
die fliek ...

n

Wat ‘n ervaring!
Stel jouself die volgende voor, jy en jou vriend het sokker gespeel
net 'n uur gelede. Later sien jy hom aan die brand raak terwylhy skree vir hulp en jy net daar staan met die wete jy kan niksdoen om te help nie. ‘n Paar minute later is jou vriend dood. Net

soos dit.
Gister het die meisies en ek en Mam Rooksana na die RiversKerk gegaan ter gedagtenis aan die agt seuns wat gesterf hetin ‘n brand by die Lakehaven / Zamani Kinder- enJeugsorgsentrum. Niemand weet wat of wie die vuur veroorsaakhet nie, ondersoeke word voortgesit. Ek was nie daar nie; ek het

dit nie gesien nie, maar ek kan my die pyn voorstel wat die resvan die kinders gevoel het. Om hulle so te sien huil, og ...Soos Pastoor John Jennings gelees het en kortliks diepersoonlikhede van elk van die seuns verduidelik het, het ekmyself so baie vrae bly afvra, vrae wat niemand kon beantwoordnie. Werklik, dit is 'n tragedie wat almal se harte aangeraak het.Vanoggend toe ek wakker word, het ek God gedank dat hy mydie geleentheid gee om nog ‘n dag te lewe, ons weet trouensnooit wat volgende kom nie. Ek het myself belowe om almal liefte he en te versorg terwyl ek nog die geleentheid het om dit tedoen. Soos ek gese het, die lewe is 'n geleentheid, moet dit niemors nie. Ek is dankbaar en trots dat ons gegaan het na diediens want dit het my versterk en het my 'n beter en sterkerpersoon gemaak. Die dag sal nie vergeet word nie en mag hullekosbare en onskuldige siele in vrede rus.

In diens van die
gemeenskap

Klein gebare
maak �n groot
verskil op
Mandela-dag

n Julie vanjaar het n vuur verwoesting
gesaai by die Lakehaven Kinderhuis in
Durban. Die dogters by een van ons
familiehuise het besluit dat hulle

betrokke wil raak en, in die gees van Mandela-
dag, het hulle uitgereik na hierdie kinders en
klere, skoene, speelgoed en selfs hul gunsteling
besittings bymekaargemaak om te skenk.

Die tyd wat hulle spandeer het by die
Lakehaven Kinderhuis het hulle innig be nvloed,
soveel so dat een van ons dogters n brief geskryf
het om haar ervaring
met ons te deel ...

I
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joe, meneer! Ek is nou meer seker as
ooit dat ek in die gasvryheidsbedryf
wil wees!

Dit was die woorde geuiter deur ’n baie
oorweldigde Hugh, van een van ons Kaapse
familiehuise, nadat hy ’n wandeling deur die
pragtige wildernis naby Touwsrivier geneem het.

En sy metgesel Zane het opgevolg met
oorweldiging van ’n ander soort: Die plek is
gevaarlik, Meneer!

Ons is baie trots op Hugh en Zane — hul
vordering by Girls and Boys Town was
voorbeeldig. En opwinding en verwondering
was hul beloning toe hulle onlangs die
asemrowende Aquila Private Wildreservaat
besoek het — n ervaring wat vriendelik geskenk
is deur die reservaat.

Op hul uitstappie was die seuns vergesel
deur een van ons Senior Jeugsorgwerkers, wat
die verhaal vertel:

Nie net is ons gese n met die rit deur die
pragtige Breederivier Vallei area nie maar ons
is begroet deur ’n vriendelike glimlag en ’n koue,
sprankelende druiwedrank by ons aankoms by
die reservaat. Soos koninklikes behandel!

’n Uur nadat ons n heerlike buffet-styl
ontbyt geniet het het ons gaan sit en was ons

S

gereed vir die wildkyk ervaring. Die Groot 5
was op die reisplan en gou is die meeste
raakgesien.

Om terug te keer na die opstal was net so
opwindend, die watertand geure van ’n buffet
middagete het ons ingewag. Ons was tuis....

Die uitsigte vanaf ons tafel het gespreek
van kalmte en vervulling en ons was drie baie
gelukkige ouens!

Hugh, wie se doel dit is om in te skryf vir
tersi re studies in die gasvryheidsbedryf, is
beslis verseker deur hierdie ervaring.

Zane het ’n kans gehad om sy

roeg-vroeg een Saterdagoggend, het ’n
groep van die seuns by die Magalies
Girls and Boys Town ons

kombuispersoneel uitgestuur vir die dag en hulle
het aan die werk gespring om ontbyt vir hulself
te maak! Die volgende groep seuns het
oorgeneem vir middagete en dieselfde is gedoen
vir aandete. Dit het die hele naweek geduur soos
die seuns hulself voorberei vir die komende weke
waar hulle verantwoordelik sal wees vir hulp met
ontbyt, middagete kosblikke en aandete.

Die kombuis oorname het groot
opgewondenheid veroorsaak en dit was
ongelooflik om die kameraderie en spanwerk
wat ontwikkel het uit hierdie ervaring te sien.

Die seuns het eerstehands ervaar hoeveel
werk die ma s in die kombuis doen, en het besef
dat dit alles net vir hulle is! Dankie seuns vir die
vertoon van so ’n wonderlike gebaar van
waardering teenoor jul kombuis ma s.

V

Ambisie
bevestig

deur
ongerepte
skoonheid

’n Geskenkte uitstappie in die wêreld van wildplase het onlangs
twee van ons seuns ’n ware geleentheid gebied om hul toekomstige
loopbane te oorweeg!

gespreksvaardighede
te oefen toe hy langs
’n mooi meisie op die
wildrit gesit het. Dit
het gelei tot haar
ouers se
betrokkenheid ook en
daar is ontdek dat die
pa n oordbestuurder
by ’n bekende spa is. Nadat hy van die doel van
ons besoek ingelig is, het hy vriendelik sy
kontakbesonderhede aangebied om ’n
soortgelyke re ling in die toekoms te tref.
Vandag het beslis vrugte afgewerp.

Ons gee groot dank vir hierdie geleentheid
— welverdiend deur die seuns en hoog op prys
gestel deur die Senior Jeugsorgwerker ook!


