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Die Christelike Vrou
Lééf die liefde Amptelike mondstuk van die NHSV Julie 2020 

Eer jou vader en jou moeder

Hannelie

Ons het al dikwels geskryf oor 
bejaardes. En ons sal dit vorentoe 
steeds doen, want ons bejaardes 
is ’n baie belangrike deel van ons 
gemeenskap.

Hulle is ’n mooi deel van ons

As ’n mens dink aan diegene wat 
soveel jare al geleef het, kan jy 
die wonder van lewe belééf. Lewe 
bestaan uit goed én sleg. Selfs die 
sleg kan mooi wys, want dit wys 
vir ons hoe ’n mens struikelblokke 
oorkom en verleenthede in 
geleenthede kan omskep. Dis 
wonderlik en dis mooi.

Hulle is ’n slim deel van ons

Elke dag wat ’n mens leef, behoort 
jy iets nuut te leer. Hoeveel dae van 
leer kan ’n mens tel as jy 80, 90 of 
selfs 100 jaar geleef het? As jy elke 
dag net één ding geleer het, gaan jy 
beslis baie weet. Ons jongeres kan 
dus gerus maar luister na hulle wat 
veel ouer is as ons – hulle weet van 
baie dinge baie meer as ons.

Hulle is ons verantwoordelikheid

Dit word seker oor en oor gesê, 
maar dit bly waar: Hulle het ons 
grootgemaak en ons die heel 
basiese dinge van die lewe geleer 
en gegee. Nou is dit ons beurt om 
vir hulle te sorg.

Hulle is ons toekoms

Ja, ons word ook oud en gaan ook 
moontlik versorging nodig hê.

Aan ons ouer lesers: Mevrou, 
Mejuffrou, Tannie, Ma, Ouma: Dankie 
vir die voorbeeld wat julle vir ons stel. 
Dankie dat julle ons grootgemaak 
het. Dankie dat ons by julle kan leer. 
Dankie vir die voorbeeld wat julle vir 
ons stel. Dankie dat julle ons toelaat 
om in hierdie fase van jul lewe vir julle 
te sorg so goed ons kan. 

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Ons Tuis (OTMT)
Ds Frikkie van Wyk

Die besluit om die Monumenttehuise van die NHSV en Ons Tuis 
te amalgameer, het tot gevolg gehad dat daar ’n omvattende 
samesmeltingsproses geaktiveer is wat die afgelope drie jaar in 
werking gestel is. Die amalgamering het ingesluit die vestiging van 
een direksie asook een regsentiteit, naamlik Ons Tuis (MSW), wat 
bekendstaan as Ons Tuis (OTMT).

Die prosesse met betrekking tot die oordrag van alle onroerende en 
roerende eiendom, inbegrepe die integrasie van die organisasies se funksies 
en hulpbronne, is nou voltooi. Die konstitusie van die maatskappy sowel as 
’n nuwe strategie en kommunikasieplan is deur die direksie goedgekeur. 
Die strategie, bekend as die Herlewingstrategie, bestaan uit die volgende 
vier fokusareas:
•	 Herontdek (potensiaal in geskiedenis en lewe van die organisasie).
•	 Herstel (deur adressering van die tekortkominge en wanfunksie).
•	 Herbou (deur optimalisering van bestaande funksies en hulpbronne).
•	 Hervorm (deur die daarstel van selfonderhoudende residensiële 

fasiliteite vir ouer persone gebaseer op gesonde, verantwoordbare en 
dinamiese ekonomiese ontwikkeling en bemagtiging).

Daar is ook ’n visie, missie en waardestelsel vir die maatskappy ontwikkel.

Die visie van die maatskappy is die volgende: Ons Tuis strewe na die 
optimalisering van die beskerming van ouer persone in uitnemende 
residensiële fasiliteite (veilige hawens) en die bevordering van aktiewe 
veroudering van ouer persone.

Die missie van die maatskappy is soos volg:
•	 Om ouer persone so lank moontlik selfversorgend in die gemeenskap 

te laat funksioneer en ondersteunende dienste aan hulle te lewer.
•	 Om veilige en bekostigbare behuising te bied in die vorm van 

woonstelle of kamers waar ouer persone so lank moontlik selfstandig 
kan funksioneer, en ondersteunde dienste aan hulle te lewer.

•	 Om ouer persone wat fisies of psigies verswak het, te versorg.
•	 Om kinders en familielede van ouer persone so nou moontlik betrokke 

te maak by die versorging van die ouer persone en die voorsiening in 
die unieke behoeftes van die ouer persone.

•	 Om aktiewe veroudering te onderskryf en te bevorder.

Die waardestelsel van die maatskappy is die volgende: Ons Tuis 
onderskryf die waardes van menswaardigheid, gelykheid, integriteit, 
verdraagsaamheid, respek, gebondenheid en deursigtigheid; en handhaaf 
Christelike waardes.

Die huidige uitdaging vir die maatskappy is om te verseker dat daar aan alle 
wetgewing asook regulasies soos van toepassing op ouer persone, inbegrepe 
vereistes soos daargestel deur die Departemente van Gesondheid; Sosiale en 
Maatskaplike Ontwikkeling; en Arbeid voldoen word.

Die grootste uitdaging tans is egter om finansieel te oorleef, gegewe 
die ekonomiese klimaat in Suid-Afrika en die wêreld. Die koste van 
gesondheidsorg het die afgelope drie jaar astronomies gestyg, wat bydra 
tot bestaande tekorte by sommige van die fasiliteite. Daarmee saam het die 
Covid-19-pandemie die saak verder gekompliseer en plaas dit meer druk 
op die organisasie.

Die oorhoofse finansiële situasie, asook die sosio-ekonomiese situasie en 
faktore soos werkloosheid en armoede, plaas geweldige druk op alle vorme 
van befondsing deur families, naasbestaandes, gemeentes en die NHSV. Al 
die faktore bemoeilik die strewe van die direksie van Ons Tuis (OTMT) om 
hierdie uiters noodsaaklike diens volhoubaar te maak.
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Ons Tuis (OTMT)
(Vervolg)

Die afgelope twee jaar is verskeie besparingsmaatreëls geaktiveer en 
geïmplementeer om uitgawes te verminder sonder om dienslewering 
aan die bejaardes in te perk. Verder is verskeie projekte en aktiwiteite in 
werking gestel om bykomende fondse en donasies te kry.

Die konstitusies van die onderskeie fasiliteite word tans hersien. Die 
bestaande bestuurs- en inwonerskomitees vertolk steeds ’n sleutelrol om 
toe te sien dat die beste diens aan ons bejaardes gelewer word. Hierdie 
komitees word egter tans geag as oorgangskomitees totdat nuwe komitees 
met nuwe pligte en verantwoordelikhede gevestig is.

Ons Tuis (OTMT) het ’n nuwe struktuur en samestelling met ’n onafhanklike 
direksie wat volgens die Maatskappyewet daargestel is, maar dit is steeds 
die hartklop van die Kerk en die NHSV se opdrag tot die versorging van 
bejaardes. Deur middel van skakeling met die ADV en die NHSV Hoofbestuur 
wil die direksie sy opdrag na die beste van sy vermoë uitoefen.  Ons wil 
die hoop uitspreek dat ons saam die toekoms, wat tog ’n silwer rand om 
die donker wolk het, kan binnegaan met die woorde van Filippense 3:16 
as aansporing: In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot 
hiertoe gekom het.
  
Dit is die pad van geloofsvertroue in die Drie-enige God.
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OTMT Direksie

4Die Christelike Vrou

Drie addisionele direksielede 
Adv Jaco Bothma: 

Uitvoerende Direkteur: Ons Tuis
Ds Willem Kok: 

Verteenwoordiger Algemene 
Kommissie 

(Skriba: Betrokkenheid van NHKA 
gemeentes/huisbesture)

Ds Gerhard Stoltz: 
Verteenwoordiger ADV 

(Skriba: Portefeulje Betrokkenheid van 
NHKA gemeentes/huisbesture)

Vier direksielede verteenwoordigend van Ons Tuis-tehuise
Ds Frikkie van Wyk: 

Voorsitter OTMT Direksie en 
geestelike versorging van 

inwoners

Ds Dries Beukes: 
Instandhouding

Mev Michelle Oosthuizen: 
Finansies en beleide & 

Voorsitter Finansiële Komitee

Mnr Hans Steenekamp: 
Wetgewing & risikobestuur

Vier direksielede verteenwoordigend van Monumenttehuise 
Mev Mari-lizé Beukes: 

Bemarking 
(Voorsitter: NHSV 

Hoofbestuur)

Mev Karin Steenekamp: 
Wetgewing & risikobestuur 

(Visevoorsitter: NHSV 
Hoofbestuur)

Ds Marius Venter: 
Menslike hulpbronne 

en griewe

Prof Neltjie van Wyk: 
Versorging & opleiding

Mari-lizé Beukes
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Die inwoners van die Ons Tuis-tehuise is diep dankbaar oor die 
onlangse skenkings aan die groep van oral in Suid-Afrika, en selfs 
uit die Verenigde Arabiese Emirate (VAE), wat kos, kontant en 
noodsaaklike middels ingesluit het.

Die Ons Tuis-groep het gou die finansiële druk van die inperking begin 
voel. Die onderskeie tehuise in Pretoria, Mokopane en Parys is afhanklik 
van fondsinsamelings om die versorgingsfasiliteite effektief te bestuur. 
Vanselfsprekend kon projekte nie tydens die inperking voortgaan nie, 
en daarom het Ons Tuis ’n veldtog van stapel gestuur om die publiek se 
ondersteuning te kry.

Die bereidwilligheid van Suid-Afrikaners om kwesbare bejaardes te ondersteun, 
het ons verras en verheug, sê mnr Jaco Bothma, besturende direkteur van 
Ons Tuis. Ons was ook opgewonde oor die netwerk van omgee-organisasies 
wat hande gevat en die veldtog nog meer momentum gegee het. Ek dink 
nie mense besef hoe baie dit vir ons beteken nie. Dis nie bloot die kos en geld 
wat hoop skep nie, maar die ware betrokkenheid en harte wat ons inwoners 
versterk.

Sedert die veldtog afgeskop het, het GrootFM en Spar deur die 
#JouMenseMyMense-insetsel R5 000 aan die groep geskenk. GrootFM was 
so geraak oor hoe alleen en bang bejaardes tydens die inperking voel, dat 
hulle ook ’n Briefies vir Bejaardes-inisiatief bekendgestel het, om bejaardes 
te bemoedig.

Daaruit het die organisasie WeCook die Ons Tuis-groep as ’n begunstigde 
in hul WeCan-projek aangewys. Hiermee kon Suid-Afrikaners oor twee dae 
’n kombinasie van 5 kg groente en 1 kg hoendersop teen R59 elk vir Ons 
Tuis aankoop. Die Sandput Susters, ’n groep Suid-Afrikaanse vroue wat in 
die VAE (veral Aboe Dhabi en Dubai) woon, het ook ’n reusebydrae tot die 
projek gemaak. Van die Sandput Susters is ook Hervormde lidmate.

Ses ton groente en net meer as ’n ton hoendersop ter waarde van ongeveer 
R71 000 is so ingesamel. Die publiek het 1 218 kombo’s aangekoop. Ons 
Tuis moes rondskarrel om genoeg vervoer te reël om die kos op te laai en 
tussen die tehuise te verdeel.

Ons is oorweldig deur die oop hande van die gemeenskap, sê Bothma. Elke 
bydrae, van individue en besighede tot organisasies, word uit ons harte 
waardeer. Dit maak ons taak om te verseker dat ons bejaardes op hulle oudag 
goed versorg word, beslis ligter. Ons bedank elke Suid-Afrikaner wat die veldtog 
ondersteun.

OTMT dankbaar oor skenkings

Daleen De Jager Gouws 

https://onstuis-otmt.org.za/ondersteun-tydens-covid-19/
https://iono.fm/e/845756%3Ffbclid%3DIwAR3XgnIAmrF00BXSPqG7CIwAbhlARs_9QJNChVNaxL6pgU4KHwHuJ1Q3mt8
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), ds Frikkie van Wyk, Mari-lizé Beukes, Daleen De Jager Gouws 

Taalversorging: Tessa Oppermann
Foto’s vanaf www.Pixabay.com tensy anders vermeld. Ander grafika van www.flaticon.com

Indien jy nie meer Die Christelike Vrou wil ontvang nie, stuur asseblief ’n e-pos na admin@nhsv.org.za

www.nhsv.org.za Posbus 111, Worcester 6849 diechristelikevrou@gmail.com

diechristelike Christelike Vrou 082 923 9439

Die opinies van rubriekskrywers weerspieël nie noodwendig die oortuigings en standpunte van Die Christelike Vrou se redaksie of die NHSV nie. 

Grendelkuier
Daleen De Jager Gouws 

Die inwoners van Ons Tuis Piet Potgieter in Mokopane het breed 
geglimlag toe hulle onlangs weer die buitewêreld kon beleef, hoewel 
dit onder streng riglyne en sonder enige fisiese kontak was.

Sedert Suid-Afrikaners meer as 100 dae gelede ingeperk is, is dit bejaardes 
wat besonder erg deur die afsondering getref is. Die Ons Tuis-tehuise 
in Pretoria, Parys en Mokopane leef inderdaad nog nader aan die Vlak 
5-regulasies as die res van die land omdat bejaardes meer kwesbaar is om 
deur Covid-19 aangetas te word.

Daarom het Ons Tuis Piet Potgieter besluit om op 24 Junie ’n “grendelkuier” 
aan te bied. Tydens die geleentheid het inwoners se familie en vriende, 
asook lede van die gemeenskap, ’n draai gemaak by die tehuis en die 
inwoners op ’n veilige afstand gegroet.

Die kinders en ons inwoners was so dankbaar oor hierdie kuiertjie, sê mev 
Mariana van Tonder, bestuurder van die tehuis. Omdat dit so erg is vir die 
bejaardes om hul kinders en kleinkinders so min te sien, het ons besluit om 
volgende week weer ’n soortgelyke kuiertjie aan te bied.

Tydens die kuier het besoekers ook lekkernye en nie-bederfbare produkte 
by die tehuis afgelewer.

Vir medianavrae kontak die volgende persone:
•	 Daleen De Jager Gouws: 
 Kommunikasie/Bemarking Ons Tuis
 081 233 8351
•	 Mariana van Tonder: 
 Bestuurder Ons Tuis Piet Potgieter
 015 491 6315 
•	 Jaco Bothma: 
 Besturende Direkteur Ons Tuis
 082 779 8728

http://www.pixabay.com
http://flaticon.com
mailto:admin%40nhsv.org.za?subject=
http://www.nhsv.org.za
mailto:diechristelikevrou%40gmail.com?subject=Die%20Christelike%20Vrou%20navraag%20vanaf%20uitgawe
https://www.instagram.com/diechristelike/
https://www.youtube.com/channel/UCKufcWJOvmhfqgd-D8QfkHw%3Fdisable_polymer%3Dtrue
https://instagram.com/diechristelike%3Figshid%3D18cfbvanb46as
https://www.youtube.com/channel/UCKufcWJOvmhfqgd-D8QfkHw%3Fdisable_polymer%3Dtrue

