
UMOYA ENERGY NOU IN VENNOOTSKAP 
MET DIE GRASSROOTS EDUCARE TRUST

Kinders vanuit die gemeenskap sal deur speelgroepe toegang 
tot vroeë kinderontwikkelingsdienste verkry.

Umoya Energy en die Grassroots Educare Trust pak saam ’n nuwe projek 
aan wat op vroeë kinderontwikkeling in die gemeenskappe van 
Hopefield, Koperfontein en Green Village sal fokus. Werkswinkels vir ouers 
sal aangebied word en skoolgroepe sal in die gemeenskappe op die 
been gebring word.
 
Die doel van die program is om kinders se leervermoëns te verbeter en 
terselfdertyd mans en vroue wat vroeë kinderontwikkelingspraktisyns wil 
word met vaardighede toe te rus. Die program wil ook ouers leer oor hul 
kinders se leerbehoeftes en die verantwoordelikheid wat hulle as ouers 
het om te verseker dat die kinders tot die beste van hul vermoë presteer.

Onderwerpe soos die kind se welstand en die rol en verantwoordelikheid 
van ouers sal by dié werkswinkels getakel word.

Inligtingsessies sal gedurende Oktober in elkeen van die onderskeie 
gemeenskappe gehou word om die projek bekend te stel.

ONDERNEMINGSONTWIKKELING: MENTORSKAP EN OPLEIDING

Die 2 HIP-kontrakteurs, sowel as ’n SANParke-kontrakteur van Hopefield sal danksy Umoya Energy sakementorskap ontvang. Die mentorskap en 
opleiding word aan ontlukende kontrakteurs gebied om te hulle te help om volhoubare sakeondernemings tot stand te bring.
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KUMULATIEWE BESTEDING OP EKONOMIESE 
ONTWIKKELINGSPROJEKTE IN 2018

HUISVERBETERINGSPROJEK IN HOPEFIELD  

47%

27%

26%

Maatskaplike welstand

Ondernemingsontwikkeling

Onderwys

Loodgieterswerk is by altesaam 137 huise in Hopefield gedoen, 
206 huise het elektriese verbeteringe ondergaan en dakke is by 
185 huise geïnstalleer.

STUDIEBEURSE VIR PLAASLIKE JONGMENSE 

Umoya Energy se studiebeursprogram help jong studente om hul drome te 
verwesenlik. Die projek is drie jaar gelede begin om fondse aan plaaslike 
jongmense beskikbaar te stel, om hulle in staat te stel om tersiêre kwalifikasies 
te verwerf.

Danielle Josephs is een van die studente wat uit die projek baat. Die 20-jarige 
student van Langebaan aan die Weskus studeer vir haar B Ed-graad in 
onderwys (seniorfase en verdere onderwys en opleiding) aan die Kaapse 
Skiereiland van Tegnologie. Sy is tans in haar tweede jaar. Dit is ’n geleentheid 
wat nie sonder ondersteuning en befondsing moontlik sou gewees het nie.

’n Kortlys van aansoekers, sowel as die ontvangers van studiebeurse sal in 
Desember 2018 bekend gestel word. 

Danielle Josephs:  “Danksy die studiebeurs van Umoya Energy hoef 
my ma nie meer langer ure te werk om my studiegeld te kan bekostig 
nie. Die ekstra ure wat sy moes werk was vir haar baie stresvol en het 
veroorsaak dat ons haar amper nooit gesien nie omdat sy heeltyd 
moes werk. Dit was moeilik aangesien ons ‘n baie hegte familie is.”

BESOEK ONS AANLEG

’n Groep besoekers van Renewable Energy Companies het 
onlangs die Hopefield-windkragaanleg en Hopefield se 
huisverbeteringsprojek besoek.

’n Groep Deense argitekte van die Kopenhagen Urban Network 
het ook ons aanleg besoek. 

“Dit was baie interessant om te hoor hoe Umoya Energy by 
ekonomiese en sosiale ontwikkelingsprojekte betrokke is en wat 
hulle doen om die plaaslike gemeenskap te ontwikkel. Dit is ook 
interessant hoe windkrag ontwikkel het sedert dit vir die eerste keer 
gebruik is.”
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Umoya Energy Plaaslike Kantoor
26 Voortrekkerstraat, Hopefield

Kantoorure:
Maandag – Donderdag: 08:00 – 17:00

Vrydag: 08:00 – 14:00 

Tel: +27 22 723 0022 

Bestuurder van Gemeenskapsoperasies
Amber Zeeman

amber.zeeman@umoyaenergy.co.za 

2018 GEMEENSKAPSVERGADERINGS
Die volgende gemeenskapsvergadering sal in November 2018 plaasvind. 
Inligting oor die vergadering sal op kennisgewingborde in die gemeenskap 
geplak word en meer inligting sal ook as omsendbriewe by skole uitgereik word.
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