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Dit is vir ons spesiaal 
om op ’n onverwagse 
plek in ’n student vas 
te loop met hu l le 
voorskoot aan. 

Een van ons dosente 
het verby ’n huis in die 
Bo-Kaap gery en daar 
voor die huis in haar 
HOS-voorskoot, is ’n 
student besig om te 
vee.  

Nomaphelo Mkungu 
het in Maart 2014 die 
kursus by HOS voltooi. 
Sy is trots op die 
Ontwikkelingsentrum 
en  dra elke dag haar 
voorskoot.  

D i e H e l d e r b e r g 
Ontwikkeling-sentrum 
se logo is ’n son met 
d i e X h o s a w o o r d 
Kukhanya, wat plek 
van lig beteken. 
  
Elke jaar tydens ons 
sertifikaatplegtigheid 
ontvang elke student 

’n voorskoot met die 
geborduurde logo van 
die Sentrum daarop.  

H i e rd i e v o o r s ko t e 
word met groot trots 
deur ons studente 
gedra en dit dien as ’n 
w o n d e r l i k e 
advertensie vir die 
Sentrum. 

Die Sertifikaatplegtigheid is ’n spesiale geleentheid vir die 
studente en hul dosente. Maggie Lamprecht een van die dosente het 
dit goed gedink om met hierdie laaste geleentheid aan elke student 
’n plantjie met die boodskap “groei” daarop te skenk. Die plantjie 
herinner hulle aan die saadjie wat die Sentrum in hulle geplant het, 
om dit altyd te versorg en te laat groei. 

Francine Laubscher het die geleentheid afgesluit met die boodskap 
van 1Pet 5:7, Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir 
julle. 
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Irna Truter is reeds sedert 2010 betrokke by die Ontwikkelingsentrum. Sy is 
dosent in “Money Management” en dien op die dagbestuur 
wat elke Maandagoggend vergader. Sy is ook betrokke by 
die verskillende breiprojekte van die Sentrum.  

Irna het by die Helderberggemeente en ’n vriendin Susan  
de Wet van die Sentrum te hore gekom. Sy sê HOS is ’n baie 
spesiale plek om by te werk. Nie net is die personeel ’n 
wonderlike groep mense nie, maar die studente is ook baie 
spesiaal vir haar! Om te sien hoe die studente ontwikkel en 
selfvertroue kry in die verloop van ’n sewe week kursus, motiveer mens elke dag 
om jou beste te gee. Om hulle dankbaarheid te betoon het ’n groep studente vir 
Irna die koffiebeker, op die foto hierbo gegee tydens ’n sertifikaatplegtigheid.  

Irna is al 24 jaar getroud met Dirk en het drie pragtige kinders, Dirkie , Gretha en 
Malan. Sy hou baie van stap en het in die Junie vakansie die Visrivier Canyon 
saam met haar vriendinne gaan stap. Haar woorde “om vir die Here by HOS te 
werk is ’n voorreg!” 

Hulp kom van oral oor 

Vanaf Amerika, Nederland, Engeland en plaaslik 
k r y d i e S e n t r u m h u l p . D o s e n t e , 
universiteitstudente, kerke en borge het almal ‘n 
bydra tot die sukses van die sentrum. Sonder 
hierdie mense sou die Sentrum nie kon bestaan 
nie. 

Drie besoekende Amerikaanse studente         
Katie Cha, Chrisine Li en Mackenzie Turner, vanaf  
’n universiteit in Chicago, in samewerking   met 
die Stellenbosch Bestuurskool, het vir vyf 
Donderdae kom help met administratiewe werk 
en ook van die klasse bygewoon.  

Op 9 April het die Sentrum in samewerking met 
Annalise Wiid ’n oggendtee aangebied om 
fondse in te samel. Annalise het met pragtige 
voordrag en sang die doel van die Sentrum 
uitgebeeld.  

Baie dankie aan almal wat altyd bereid is om hulp 
te verleen, hetsy met tyd, talente of geldelike 
bydraes.  Aan God al die Eer! 

Liefdegroete   

Die Ontwikkelingsentrumspan


