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Die akademiese jaar van 2021 was 'n groot sukses vir 
Umoya Energy se sewe beurshouers, wat 'n totaal van 17 
onderskeidings behaal het. Dit is 'n ongelooflike 
akademiese prestasie, inaggenome die bykomende druk 
en spanning wat die COVID-19 pandemie en al sy 
uitdagings op hierdie studente geplaas het.

Ons is ook bly om aan te kondig dat die volgende 
studente danksy ons studiebeursprogram in 2022 hul 
studies sal voortsit:

Aan die einde van 2021 het Umoya amptelik ’n ten volle toegeruste kombuis 
aan Hoërskool Louwville voorsien. Die kombuis berei maaltye vir leerders van 
die skool voor.

Die Umoya Energy-windkragaanleg werk saam met die 
Skiereiland-skoolvoedingsvereniging (PSFA) om daagliks maaltye aan 262 
studente by die skool in die Saldanhabaai-munisipaliteit te voorsien.

UMOYA SE
STUDIEBEURSPROGRAM

Die Umoya Energy-windkragaanleg werk saam met die 
Skiereiland-skoolvoedingsvereniging (PSFA) om daagliks maaltye 
aan 262 studente by die skool in die Saldanhabaai-munisipaliteit 
te voorsien.

Gedurende die loop van 2021 kon PSFA 68 040 maaltye, insluitend ontbyt en 
middagete, aan leerders by die skool bedien.

William Prezens - MB ChB (Medisyne) (vierdejaarstudent)
Joharron Linnert - B Ed: Senior faste + VOO Onderwys 
(finalejaarstudent)
Thandile Adonisi - B Ed grondslagfase Onderwys 
(derdejaarstudent)
Jaydre Bester - B Ed: Senior fase + VOO Onderwys 
(tweedejaarstudent)

“Ons wens vir Nizelia Blaauw en Meshay Williams geluk. Hulle is pas as voltydse onderwysers aangestel nadat hulle hul 
onderwysgrade in grondslagfase en intermediêre onderrig aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie se 
Wellington-kampus behaal het. Ons wens hulle ’n voorspoedige en vrugtevolle loopbaan as onderwysers toe.”
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2022
GEMEENSKAPSVERGADERINGS

Die volgende Gemeenskapsvergadering sal op die kennisgewingborde aangedui word.

UITSTAPPIE NA DIE PARK

Speelgroepleiers van ons vroeëkinderontwikkelingsprogram by 
Laerskool Hopefield het 'n uitstappie na die park vir ouers gereël 
sodat hulle kon sien hoe hul kinders in 2021 ontwikkel het. Dit 
versterk die belangrikheid van ouers se betrokkenheid by hul 
kinders se ontwikkeling.

Danksy ons vroeëkinderontwikkelingsprogram word kinders se 
kognitiewe en sosiale vaardighede verbeter en word die kinders 
verder ontwikkel.  Altesaam 12 leerders is nou ten volle toegerus 
om vanjaar Graad R en Graad 1 aan te pak! 

Ons hoop dat die 2022 akademiese jaar ’n sukses vir 
onderwysers en die jong leerders sal wees. 

Ons het gedurende die laaste kwartaal van 2021 'n ouersessie 
by Hopefield Primêr aangebied. Die doel van die sessie was om 
ouers van graad R en graad 1-leerlinge toe te rus met kennis 
van hul rolle en verantwoordelikhede as onderwysregtehouers 
en hoe om hul kind se holistiese ontwikkeling te ondersteun.

Ons wil graag die Grassroots Educare Trust, sowel as 
ons speelgroepleiers Drusilla, Jocelyn, Magreta, 
Elizabeth en Okaya bedank vir hul harde werk en 
toewyding gedurende 2021.

SAMEWERKING MET KLEINSAKE-
ONDERNEMINGS IN HOPEFIELD 

Splinternuwe skootrekenaars en Microsoft Office- 
sagtewarepakkette is aan KMMO’s oorhandig as deel 
van ons program om plaaslike ondernemings op te hef, 
digitaal te aktiveer en hul volgehoue ontwikkeling te 
verseker. 

Die program vorm deel van ’n samewerkingsooreenkoms tussen Umoya Energy en Kropz en sal vir ’n bykomende drie maande help om 
plaaslike entrepreneurs ’n regverdige kans tot sukses in onderskeie markte te bied.

Werkswinkels wat plaaslike entrepreneurs help om Microsoft Word en Power Point baas te raak word ook as deel van die program 
aangebied.

BLY VEILIG
#CoronaVirus

www.nicd.ac.za
www.health.gov.za

Suid-Afrikaanse COVID-19 Hulpbronportaal:
www.sacoronavirus.co.za
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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 te skakel om vooraf 'n afspraak te maak.

Tel: +27 22 723 0022 

Plaaslike Kantoorassistent
Quinsay Julies - Quinsay.Julies@eimsafrica.com

Gemeenskap Skakelbeampte
Amber Zeeman - Amber.Zeeman@eimsafrica.com

KWARTAALIKSE BESTEDING
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