
VOEDSAME MAALTYE VIR LEERLINGE

Ons ondersteun voedingskemas van die Skiereilandse 
Skoolvoedingsvereniging (PSFA) by Hoërskool Louwville en 
Middelpos Primêre Skool.

Altesaam 230 leerlinge by Middelpos Primêre Skool en 180 leerlinge by 
Hoërskool Louwville ontvang daagliks ’n voedsame ontbyt en 
middagete vir die duur van die kalenderjaar.

Buiten die gekookte maaltye wat aan leerlinge voorsien word befonds 
ons ook twee vrywillige voedselvoorbeiders van die PSFA by Middelpos 
Primêre Skool. Leerlinge geniet daagliks voedsame maaltye van die PSFA.

Vanjaar se speelgroepe in Hopefield en 
Koperfontein het reeds afgeskop en sal voortgaan 
om skoolgereedheid te verbeter.
 
Voeding, stimulasie en die opleiding van onderwysers 
bly ’n prioriteit.

Die mentors en leiers van die speelgroepe ontvang 
voortgesette mentorskap en ondersteuning as deel van 
Umoya Energy se vroeëkinderontwikkelingsprogram. 
Hulle het ook die geleentheid gehad om 
opleidingsessies oor Fetale Alkohol Sindroom (FAS) wat 
deur die Stigting vir Alkoholverwante Navorsing (FARR) 
aangebied is by te woon. Tydens die opleidingsessie het 
hulle ook die geleentheid gehad om lede van die 
plaaslike regering te ontmoet en te netwerk.

SPEELGROEPE VERBETER SKOOLGEREEDHEID

GEBRUIK DIÉ SES STAPPE OM JOU HANDE TE WAS 
BLY VEILIG
#CoronaVirus
www.nicd.ac.za
www.health.gov.za
Suid-Afrikaanse COVID-19 
Hulpbronportaal: 
www.sacoronavirus.co.za
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Gebruik seep Vryf die punte
van die vingers

Vryf die gewrigte Spoel jou hande
onder die kraan af

Droog jou hande
deeglik af

Vryf jou handpalms teen 
mekaar met vingers



Uiteensetting van kwartaallikse besteding (K1/2020)

53%

27%

18%

2%

STUDIEBEURSHOUERS ONTVANG SKOOTREKENAARS 

2020
GEMEENSKAPSVERGADERINGS

WELSTANDSDAG VIR HOPEFIELD SE OUES

Ons is trots om aan te kondig dat ses studente van Umoya Energy-windkragaanleg se 
studiebeursprogram vir die 2020 akademiese jaar ingeskryf het. Elkeen van die student sal ’n 
nuwe skootrekenaar met Microsoft Office sagteware ontvang om hulle met onderrig by die 
huis, navorsing en take te help.

Bykans 250 senior burgers van die gemeenskap van Hopefield is tydens ’n 
Welstandsdag bederf. Tydens dié geleentheid het lede van die gemeenskap 
die kans gehad het om tyd met mekaar te spandeer, ’n maaltyd te deel en 
met ou vriende op te vang.

Die geleentheid het pedikuursessies en voetmassering deur 
gesondheidsorgwerkers van Mfesane, praatjies van die department van 
gesondheid, ’n hartlike middagete en vermaak deur jong leerlinge van 
Laerskool Hopefield ingesluit.

Die Umoya Energy-windkragaanleg het 10 voetspa’s aan Mfesane, ’n 
niewinsgewende gemeenskapsorganisasie, geskenk om hulle te help om met 
hul goeie werk voort te gaan.

INKLUSIEWE ONDERWYS VIR SKOLE AAN DIE WESKUS

“Die studiebeurs gee my keer op keer ’n nuwe en beter rede om dankbaar te wees en 
elke keer besef ek  hoe gelukkig ek werklik is,” sê Nezlia Blaauw, ’n derdejaarstudent 
aan die Kaapstadse Universiteit vir Tegnologie se Wellington-kampus wat tans vir haar 
B.Ed.-graad in grondslagfase-onderwys studeer.

Ons is trots om aan te kondig dat ons Inclusive Education Suid-Afrika (IESA), ’n voorspraakgroep vir inklusiewe 
onderwys, se werk by twee plaaslike skole in die Weskus - Holvlei Primêre Skool en Hopefield Primêre Skool – 
ondersteun.

Hierdie niewinsgewende organisasie spreek leerhindernisse aan en ondersteun inklusiewe onderwys by skole, voorskoolse 
onderwyssentrums en ander onderwysinstellings regoor Suid-Afrika.
 
IESA sal begin deur leerhindernisse by hierdie skole te identifiseer sodat leerlinge, onderwysers en ouers die nodige 
ondersteuning kan ontvang. 

Nezlia Blaauw

Umoya Energy Plaaslike Kantoor
26 Voortrekkerstraat, Hopefield

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

Vrydag: 08:00 – 14:00 

Tel: +27 22 723 0022 

Skakelbeampte
Amber Zeeman

amber.zeeman@umoyaenergy.co.za 

Maatskaplike Welsyn

Ondernemingsontwikkeling

Onderwys

Gesondheid
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Die volgende Gemeenskapsvergadering sal op die kennisgewingborde aangedui word.
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