
 
 

 

Die storie van die Imbali Nasorg Sentrum 
 

Op die 15e Januarie 2014 het die Imbali Nasorg Sentrum sy deure vir die 

eerste maal in die klein dorpie  van Kylemore, net buite Stellenbosch, 

oopgemaak.  Juffrou Carol Jobe, propvol energie en idees, het die kleingoed 

met ope arms en ’n groot glimlag verwelkom.  

Die Nasorg Sentrum versorg tans 25 vyf- en sesjarige kinders, elke 

weeksmiddag, van 1nm tot 4:30 nm.  Die kinders kry hier kos, 

opvoedkundige stimulering, sport, lewensvaardighede en pret.  Dis ’n veilige 

plek waar kinders geliefd voel, gestimuleer word en kans kry om te groei en te 

ontwikkel tot hulle volle potensiaal. 

 

 
 

Hoe het dit alles begin? 

 

Die Steyns het in 2012 in die Banhoek vallei aangekom.  Hulle het dadelik 

verlief geraak, nie net op die plase en berge van die omgewing nie, maar ook 

op die pragtige dorpie Kylemore.  

Marietjie, ’n opvoedkundige sielkundige, het aangebied om as berader by die 

plaaslike laerskool op te tree.  In die maande wat gevolg het, het sy bewus 

geraak van die uitdagende omstandighede waarin sommige van die die 

kinders hul bevind.  Ouers wat lang ure werk, armoede en dwelmmisbruik 



 dra daartoe by dat baie kinders in die strate ronddwaal – honger, verveeld 

en met ’n gevoel dat niemand vir hulle omgee of hulle wil hê nie.  Sulke 

kinders vind dikwels troos in groepe en bendes.  Saam raak hulle betrokke in 

misdaad, vrye seks en dwelms. 

 

Marietjie was vroeër vir 10 jaar betrokke by ’n nasorg sentrum in ’n informele 

nedersetting in Zandspruit, Johannesburg.  Sy het die vrugte van so ’n projek 

gesien en het sommer geweet dat hierdie is wat die kinders van Kylemore 

nodig het - ’n plek weg van die strate af, waar hulle sou voel dat iemand vir 

hulle omgee en waar hulle kos, aandag en stimulasie sou kry.  

 

Imbali Western Cape, gestig deur Yvonne Wilson, is ’n gevestigde NRO in die 

Kylemore omgewing, waar hulle al vir die laaste 12 jaar betrokke is by 

kunsprojekte, werkskepping en ondersteuningsprogramme.  Na ’n vergadering 

met die direkteure - Jeanne Bestbier-Bloch en Eva Williams – albei van die 

vallei – het hulle ingestem om die Imbali Nasorg Sentrum te begin. 

 

Nou het die ware wonderwerk begin – binne ’n paar weke het vroue uit die 

vallei hul harte begin oopmaak en aangebied om die droom te help 

bewaarheid… Jocelyn Wilson, Judy-Anne van Zyl, Willemien van Wyk, Eva 

Williams, Cathy Davids en Anna Curtin het almal as vrywilligers hul 

kundigheid en tyd aangebied en die Imbali Nasorg Bestuurskommittee gestig.  

Na eindelose vergaderings en voorbereidings het die droom, stadig maar seker, 

werklikheid begin word. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Ons Droom 

 

Ons besef dat ons in ’n gebroke gemeenskap vol spesiale uitdagings lewe.  Ons 

wil ’n verskil maak deur saam met die inwoners te werk.  Elkeen het talente 

en gawes wat gebruik kan word om verandering teweeg te bring en lewens te 

help herstel.  Ons glo dat wanneer ’n kind se lewe positief aangeraak word, 

dit op ’n helende manier uitkring na die breër gemeenskap.  Ons weet dat ons 

nie al die antwoorde het nie, maar glo dat ons met God se hulp, met wat ons 

het en met wie ons is, ’n verskil kan maak!! 

 

 
Ons Visie 

 

Die visie van die Imbali Nasorg Sentrum is om die lewenskwalitiet van die 

skoolkinders in die Kylemore area te verbeter deur, na skool, aan hulle ’n 

veilige, stimulerende en koesterende omgewing te bied.  Hulle sal voel dat 

hulle hier ’n plekkie het waar iemand vir hulle omgee en waar hulle inpas.  

Hulle sal die geleentheid hê om aan lees- en wiskundeprogramme deel te 

neem.  Hulle sal ook kan deelneem aan sport, kuns en ander naskoolse 

aktiwiteite waartoe hulle normaalweg nie toegang sou hê nie.  So kan hulle 

hul natuurlike talente en gawes ontwikkel sodat hulle gebalanseerde en 

produktiewe volwassenes kan word wat ’n verskil in hul gemeenskap kan 

maak.  Ons sien onsself as vennote van die huidige opvoedkundige instansies 

in die dorpie, sowel as van die ouers, en wil hulle ondersteun waar hulle nie 

die tyd of kundigheid het om die kinders verder te help ontwikkel nie. 

 

 



 
 

 

Ons Missie 

 

Om ons visie te bereik gaan ons die volgende doen: 

• ’n Veilige omgewing voorsien waar opgeleide kinderversorgers met klein 

groepies kinders kan werk. 

• ’n Koesterende en liefdevolle omgewing skep waar kinders sal voel dat 

hulle inpas en versorg word.  Ons wil dit bereik deur opgeleide 

professionele personeel te gebruik en ook deur klein klassies te hê– ons 

wil nooit meer as 25 kinders per opvoeder hê nie. 

• Ons wil ’n hoë standard van opvoedkundige stimulasie handhaaf.  

Daar sal aanvullende lees- en wiskunde programme aangebied word, 

asook ’n program deur ons opgeleide onderwyseres om die kinders se 

skoolwerk, lees en wiskunde aan te vul. 

• Ons wil die geleentheid skep vir kinders om aan verskillende kuns- en 

sportbedrywighede deel te neem.  Dit sal hoofsaaklik geskied deur die 

toetrede van professionele organisasies wat op ’n weeklikse grondslag 

hul tyd vrywillig sal aanbied. 

• Ons wil ouers lei en ondersteun.  Ons onderneem om ouersessies aan te 

bied – individueel sowel as in groepe.  Ons sal ouers betrek in 

weeklikse aktiwiteite soos lees en speel.  Ons doelwit is om ouers met 

beter ouerskapsvaardighede toe te rus en om ook te help om die ouer - 

kind verhouding te verbeter. 

• Ons wil spirituele lewensvaardigheidskursusse aanbied waar kinders 

aan Christelike waardes en vaardighede blootgestel word. 

• Ons wil ’n vreugdevolle omgewing skep waar kinders hulself kan wees 

en pret kan hê. 



• Ons beoog jaarlikse kampe en uitstappies gedurende die skoolvakansies.  

Hier sal kinders ’n groter wêreld kan ontdek.  Ons wil ’n 

opgewondenheid oor die lewe in hulle aanwakker, sodat hulle hoop en 

drome vir die toekoms kan hê. 

 

 

 
 

 

Wat ons nodig het 

 

Ons wil die nasorg geleidelik van onder af vul en elke jaar vir meer kinders 

plek gee.  Dus wil ons volgende jaar met die huidige kinders voortgaan en nog 

’n groep 5-6 jariges inneem. Hiervoor het ons nog ’n opvoeder nodig.  Hoe meer 

opvoeders ons kan bekostig, hoe meer kinders kan ons help.  Ons wil nie meer 

as 25 kinders per opvoeder hê nie. 

Kos, skryfbehoeftes, kuns benodigdhede en sport apparaat sal aanhoudende 

maandelikse uitgawes vereis.  Enige kampe, uitstappies, verrassings en Kersfees 

partytjies sal ’n ekstra bonus wees. 

 

 

 
 

 



 

 

Fondsinsameling 

 

Ons wil mense bewus maak van wat ons doen en van hoe hulle betrokke kan 

raak deur kaas en wyn aande aan te bied – eers vir die inwoners van 

Banhoek en later aan ’n wyer groep.  Ons sal graag die kerke en skole in ons 

onmiddelike omgeing en waarvan ons lede is, wil betrokke maak. 

Ons gaan ook ’n kwartaallikse tweedehandse goedere mark in Kylemore begin 

om kleiner uitgawes te dek. 

 

Wie is alreeds betrokke 

 

Ons is baie dankbaar om reeds die volgende individue en organisaies, wat as 

vrywilligers werk, betrokke te hê: 

• David-John van Wyk: David is self ‘n Kylemore inwoner.  Hy is ‘n 

opgeleide hoërskool onderwyser en het ’n groot hart vir 

gemeenskapsopheffing.  David is tans ons skaakafrigter en kom een keer 

’n week vir die kleintjies blootstel aan skaak. 

• Zuzanka Jansen van Rensburg is ’n gekwalifiseerde dansonderwyseres.   

Sy gee ’n uur ’n week dansklassies by die naskool. 

• Maties Kinderkinetika: Maties se kinder kinetika department het 

Imbali se naskool sentrum aangeneem as hul gemeenskapsprojek.  Hulle 

kom eenkeer ’n week om te fokus op ’n groot motoriese ontwikkelings 

program, wat insluit balans, midlyn kruising, persepsie en vele meer.  

Hulle gee weeklikse klas en kwartaaliks ’n vorderingsverslag oor elke 

kind. 

• Imbali Weskaap: Imbali Weskaap is die moederorganisasie en verskaf 

aan ons daagliks ’n gesondheidskolwyntjie en twee keer ’n week ’n 

gekookte bredie.  Hulle borg ook reeds 6 van ons kinders, wie se ouers 

nie in staat is om die R60 per maand vir kos te betaal nie. 

• Project Isizwe: Is ’n NPO wat hulself toespits op die verkryging van gratis 

WiFi vir almal op nasionale vlak.  Hulle het ons aangeneem as een van 

hul lokale projekte en vir ons ’n WiFi skottel opgerig.  Ons kan dus ons 

geletterdheidsprogram genaamd Reading eggs, wat gekoppel is aan die 

internet, gratis vir die kinders bied. 



• Readings eggs: Readings Eggs is ’n geletterheids program wat daarop 

toegespits is om die leesvermoë van kinders van alle ouderdomme te 

verbeter.  Dit word op ’n rekenaar gedoen- direk gekoppel aan die 

internet.  Hulle het ons gratis toegang gegee huidiglik vir 10 kinders. 

 

Hoe word ons huidiglik bestuur 

 

Die naskoolsentrum het ’n bestuurskommittee wat bestaan uit 8 vrywilligers 

en is almal woonagtig in die Banhoekvallei.  Hulle bestuur die daaglikse 

aktiwiteite en die daaglikse boekhouding van die naskoolsentrum.  Sommige 

lede van die bestuurskommittee dien ook as lede van die groter NRO naamlik 

Imbali Weskaap.  Hier word maandeliks ontmoet en oor groter planne en 

fondsinsameling besluit.  Hulle het ouditeure wat hul finansies bestuur. 

 

Hoe om betrokke te raak 

 

# Borg ’n kind teen R250 per maand:  Die bedrag dek kos, toegang tot alle 

aktiwiteite en kampe, ouer ondersteuningssessies, uitstappies en lees 

ondersteunings programme.  ’n Borg kan kies om die kind te leer ken en 

kontak met die kind te hê (verjaarsdag, Kerspartytjie ens. ) of om anoniem te 

bly.  

# Gee u tyd en kundigheid.  As u tyd beskikbaar het ( ’n halfuur tot ’n uur 

per week) kan u u talent kom deel, kom speel of  selfs vir die kinders kom 

lees.  Skaak, tennis, fietsry, dans – hierdie kinders is uitgehonger vir 

stimulasie en speletjies.  Bring u eie kinders saam en stel hulle bloot aan 

gemeenskapswerk en hoe mens ’n verskil in jou omgewing kan maak.  Bied u 

dienste aan die bestuurskommittee – ons benodig mense wat fondsinsameling, 

webtuistes, nuusbriewe en rekenkunde kan behartig.  Bring u kollegas en 

bederf die kinders met ’n spesiale middag vol speletjies en pret! 

# Eenmalige skenkings of spesifieke skenkings.  Indien u ’n bedrag wil skenk 

en u sterk voel dat dit vir ’n spesifieke doel aangewend moet word, kan u ons 

laat weet.  U kan bydra tot ’n opvoeder se salaris, n kampeeruitstappie of 

spesifieke items wat ons benodig.  

# Word ’n vriend van die Imbali Nasorg Sentrum.   Ons sal u op hoogte hou 

deur middel van nuusbriewe, en u ook inlig as ons enigiets kort of beplan. 

# Bring gerus u tweedehandse goedere en vertel mense meer van ons. 

 



Hoe om as skool betrokke te raak 

 

# Ons hart is werklik om ons bevoorregte kinders bloot te stel aan ander 

gemeenskappe wat op ’n manier swaar trek.  Op hierdie manier wil ons harte 

help vorm wat meer dankbaar is vir wat hul het, maar ook harte wat êrens 

‘n verskil wil maak.  Ons glo ook dat hierdie interaksie met ander kulture en 

ander areas, ons kinders meer gemaklik gaan maak om diversiteit te omhels 

en as ’n breër gemeenskap gesonder te funksioneer. 

# Daar is verskeie maniere om interaksies te reël.  Uitstappies saam, ’n kuier 

met ’n piekniek mandjie wat deur die “bevoorregte” kind gepak word, ’n 

speletjies middag, ouer kind middae ens is van die opsies. 

# Natuurlik sal ons ook wil vra of daar nog ’n gaping is vir finansiele 

bydraes en of ons dan as een van die skool se projekte oorweeg kan word vir 

bydraes in die toekoms. 

 

Baie dankie dat ons ons harte met u kon deel 

Die Imbali naskool bestuurspan 

 

 

Kontak ons gerus: 

Marietjie Steyn 082 337 6242 

e-mail: Marietjie.steyn@gmail.com 

NPO 50-933 
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