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SKIEREILANDSE 
SKOOLVOEDINGSVERENIGING

Ons het ons ondersteuning aan die Skiereilandse 
Skoolvoedingsvereniging voortgesit. Die vereniging 
help om leerlinge van Louwville Hoërskool en 
Middelpos Primêre Skool te voed.

In die eerste kwartaal het die Skiereilandse 
Skoolvoedingsvereniging twee heilsame maaltye per 
dag vir 32 skooldae aan 410 skoolkinders by Middelpos 
Primêr en Louwville Hoërskool voorsien. Altesaam 26 
240 is gedurende hierdie tydperk voorberei.

Die kinders leer op hierdie wyse nuwe metodes aan.

Onderwysers by Holvlei Primêr en Hopefield Primêr help met hul 
toegewydheid aan die ontwikkeling van inklusiewe vaardighede om die 
gehalte van onderwys en leer te verbeter.

Ingrypings in die grondslagfase, werkswinkels vir onderwysers en besoeke ter 
ondersteuning aan onderwysers is in die eerste kwartaal 2021 voortgesit.

Flitskaarte is gebruik om leerlinge se vaardighede te verbeter. Terwyl dit 'n 
prettige manier bied om maaltafels te bemeester, bied die kletsrymsnitte op 
'n CD 'n prettige manier van leer aan Graad 3 en Graad 4 klasse. Elke 
leerling het ook 'n boksie Lego-stukke gekry wat hulle sal help om meer oor 
wiskundige fraksies te leer.

Leerlinge was baie opgewonde om verkillende gebiede van 
wiskunde te bemeester deur middel van prettige en interaktiewe 
metodes wat deur kreatiewe leerbronne gefasiliteer is.

Die Departement van Gesondheid beveel aan dat hande vir 20 sekondes 
gewas word om sodoende die verspreiding van die koronavirus te vertraag. 
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HUISVERBETERINGSPROJEK

VROEËKINDERONTWIKKELING: SPEELGROEPE

Die huisverbeteringsprojek is suksesvol afgesluit nadat die finale 
fase van die projek in die eerste kwartaal van 2021 tot 'n voltooi is.

Ons het gedurende die laaste fase van die projek gehelp om 
veilige elektriese verbindings, geïsoleerde plafonne en 
geisers/waterverhittingstoestelle by 50 huise in Hopefield te 
installeer. Dit het gehelp om talle van die inwoners se 
lewenstandaard te verbeter. Inwoners het ons bedank vir die 
verbeteringe en die kwaliteit van werk wat gedoen is.

'n Groep van 10 KMMO’s wat deur die 
Saldanhabaai-munisipaliteit genomineer is, het 
Umoya Energy se ondernemingsontwikkelingsprogram, 
wat deur TrioPlus Development aangebied is, voltooi.
 
Die program help klein ondernemings om 
volhoubaar te word en te groei. Volhoubaarheid en 
groei is broodnodig vir die ontwikkeling van industrieë 
en korporasies. Hierdie ondernemings kon daarin 
slaag om produktiwiteit te verbeter en uit te brei, of 
hul aanbieding te diversifiseer.

'n Gradeplegtigheid is op 31 Maart gehou om hierdie 
mylpaal te vier.

 

Umoya Energy wil graag almal wat sedert 2014 
aan die program deelgeneem het hartlik bedank.

TRIOPLUS GRADEPLEGTIGHEID

Die speelgroepe  het op 1 Maart 2021 hul derde bestaansjaar afgeskop, 
te midde van 'n tyd waar talle huishoudings in Hopefield die  impak van 
COVID-19 aan hul huishoudelike inkomste voel, veral weens die toename 
in werkloosheid.

Speelgroepleiers bied ondersteuning en opleiding om kinders in die 
gemeenskap met behulp van akademiese aktiwiteite te ontwikkel. Hulle 
help die kinders ook om leerprobleme te oorkom en om hulle beter vir 
Graad 1 voor te berei. Die speelgroepe is onlangs van 10 tot 6 kinders 
verklein, sodat die kinders meer individuele aandag kan ontvang.

Speelgroepleiers word tydelik in diens geneem terwyl hulle 'n verskil aan 
die jong en kwesbare kinders se lewens maak.

Songeisers is geïnstalleer as deel van die 
Huisverbeteringsprojek

TrioPlus Gradeplegtigheid
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Umoya Energy Plaaslike Kantoor
26 Voortrekkerstraat, Hopefield

Kantoorure:
Maandag – Donderdag: 08:00 – 16:00

Vrydag: 08:00 – 14:00 
Ons kan ongelukkig nie besoekers akkomodeer wat sonder 'n 

afspraak by ons kantoor opdaag nie.  Lede van die 
gemeenskap word dus versoek om asseblief vir Amber of Tamlyn 

te skakel om vooraf 'n afspraak te maak.

Tel: +27 22 723 0022 

Community Liaison Officer
Amber Zeeman - Amber.Zeeman@eimsafrica.com

Kantoor Assistent
Tamlyn Lewis - Tamlyn.Lewis@eimsafrica

KWARTAALLIKSE UITEENSETTING

Maatskaplike Welsyn

Ondernemingsontwikkeling

Onderwys

2021
GEMEENSKAPSVERGADERINGS

Die volgende Gemeenskapsvergadering sal op die kennisgewingborde aangedui word.
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