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OORSIG VAN ONS JAAR



Tans is die werkloosheidsyfer in Suid-Afrika 
26,7%, maar die jeug-werkloosheidskoers is 
’n skokkende 51%. Dit is ’n kwessie van groot 
kommer vir Bergzicht Opleiding en is ’n 
nasionale prioriteit vir die land.
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Vir die afgelope 26 jaar het Bergzicht Opleiding  
daarin geslaag om die lewens van byna 10 000 
begunstigdes oor die Wes-Kaap te transformeer. 
Elke jaar verskaf ons aan ongeveer 390 individue die 
vaardighede om hulself te bemagtig en poste te 
verkry in die gasvryheid- en toerisme-, opvoeding-, 
en gesondheid- en verswaktesorg-sektore.

Terwyl die getalle ons impak illustreer, openbaar 
dit egter nie die visie wat ons sukses aandryf nie. 
Toe Bergzicht Opleiding sy deure vir die eerste keer 
geopen het, was dit met die enkele doel om aan 
arm, werklose, ongeskoolde en semi-geskoolde 
individue die vaardighede te verskaf wat die 
mark benodig, en om hul indiensneembaarheid 
te verbeter. Tans is die werkloosheidsyfer in Suid-
Afrika 26,7%, maar die jeug-werkloosheidskoers 
is ’n skokkende 51%. Dit is ’n kwessie van groot 
kommer vir Bergzicht Opleiding en is ’n nasionale 
prioriteit vir die land. Die land se nuwe President, 
Cyril Ramaphosa, het sy planne aangekondig 
om ’n aantal maatreëls in te stel wat insluit die 
aanbied van ’n kongres oor werk in 2018 om “te 
verseker dat [Suid-Afrika se] ekonomie groei 
en meer produktief word, dat maatskappye 
belê op ’n baie groter skaal, dat werkers beter 
toegerus is, en dat ons ekonomiese infrastruktuur 
uitgebrei word”. Ramaphosa het onlangs die Youth 
Employment Service (YES) geloods, ’n inisiatief 
wat jeugwerkloosheid sal aanspreek deur ’n 
“vennootskap tussen die regering en die private 
sektor wat beoog om betaalde werkondervinding 
te verskaf aan een miljoen jong Suid-Afrikaners oor 
die volgende drie jaar”.

Hierdie harde werklikheid is die rede dat Bergzicht 
Opleiding ook sy pogings fokus op die bemagtiging 
van ons jeug. Ons doen dit deur ons begunstigdes 
voor te berei vir die vereistes van ons meer 
gevorderde programme deur die intreevlak 

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER

iPOWER (Selfbemagtigende) Grondslagrogram, 
wat konsentreer op basiese lewensvaardighede, 
persoonlike gesondheid, asook skoonmaak-, 
was- en kookvaardighede. Wanneer dit voltooi is, 
kwalifiseer ons begunstigdes vir ons Gesondheid 
en Welsyn SETA-geakkrediteerde Gesondheid- en 
Verswaktesorgprogram, ons Edu Care-program en 
ons City & Guilds’ Professonal Cooking and Food 
and Beverage Service-program. Leer meer oor ons 
programme op bladsye 6 en 7.

Ons ondersteuning stop nie op hierdie punt nie. 
Tydens hul studies word aan ons begunstigdes 
finansiële bystand gebied om hul reiskostes te 
dek en hulle het toegang tot die dienste van ’n 
gekwalifiseerde maatskaplike werker wat fokus 
op die aanbied van welsynsondersteuning en 
mentorskap aan begunstigdes, soms selfs tydens 
die eerste maande van hul indiensneming.

Daarbenewens berei ons begunstigdes voor vir 
die wêreld van werk – sommiges waarvan vir 
die eerste keer in hul lewe sal werk – deur hulle 
te registreer vir ons Indiensnemingsvaardighede 
Kursus en deur byvoorbeeld aan hulle kursusse 
in basiese rekenaarvaardighede te bied. Omdat 
ons ons begunstigdes wil sien vooruitgaan na hul 
studies het ons ook ’n in-huis Plasingsburo wat 
primêr daarop fokus om vir ons begunstigdes werk 
te kry, hul retensiekoers na te spoor deur ’n nuwe 
sagtewareprogram genaamd Mycito, en deur 
voorafkeuring van begunstigdes te doen om te 
verseker dat hulle nie kriminele rekords het nie.

Hierdie verskillende intervensiemetodes help ons 
om die sukses van ons begunstigdes te verseker 
en lewer byna 400 indiensneembare begunstigdes 
per jaar. Ons is in staat om dit te doen danksy ons 
belanghebbendes, wat donateurs, vrywilligers, 
begunstigdes en personeel insluit.

Ek wil ook my voorganger, prof Marius Ungerer, 
bedank, wat vir vier jaar gedien het as Voorsitter 
van Bergzicht Opleiding en die organisasie se 
volhoubaarheid vir jare die toekoms in verseker het. 
Verder, ter erkenning van die onselfsugtigheid en 
die bydrae van ons vrywillige Raadslede te erken, 
het ons onlangs ’n beleid geïmplementeer wat 
Raadslede wat vir 10 jaar op die Raad gedien het, 
toelaat om te bedank en ere-raadslede te word. 
Die eerstes om so erken te word sluit in dr Kosie de 
Villiers en die stigter van Bergzicht Opleiding, mev 
Cecile Kotzé. Dankie aan mev Carol Newman, wat 
ten spyte daarvan dat sy as Opleidingsbestuurder 
afgetree het aan die einde van 2016, weer bereid 
was om vir ons by te staan in ’n waarnemende 
kapasiteit totdat ons ’n nuwe kandidaat kon 
aanwys.

Ek hoop dat, op ’n geringe wyse, ons Nelson 
Mandela se woorde – “Opvoeding is die magtigste 
wapen wat jy kan gebruik om die wêreld te 
verander” – implementeer en dit een individu op ’n 
keer doen.
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Ek is trots om te kan aankondig dat 
Bergzicht Opleiding met nog ’n suksesvolle 
jaar geseën is, waarin ons werklose, 
ongeskoolde en halfgeskoolde individue 
in die Wes-Kaap kon oplei met intree-
werkvaardighede wat gesog is deur die 
Suid-Afrikaanse mark.
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BOODSKAP VAN DIE HUB

Elke jaar, wanneer ons die inligting saamstel wat 
ons wil deel met ons donateurs en belanghebbers 
in ons Jaarverslag, kom ek tot die volle besef van 
hoeveel ons bereik het in die verslagjaar en hoeveel 
lewens ons terselfdertyd geraak het. Ek is trots om 
te kan aankondig dat Bergzicht Opleiding met nog 
’n suksesvolle jaar geseën is, waarin ons werklose, 
ongeskoolde en halfgeskoolde individue in die 
Wes-Kaap kon oplei met intree-werkvaardighede 
wat gesog is deur die Suid-Afrikaanse mark.

Sommige van die hoogtepunte van 2017 sluit 
in die akkreditasie van ons Gesondheid- en 
Verswaktesorgprogram by die Gesondheid en 
Welsyn Seta (HWSETA) van Suid-Afrika, dat ons 25 
jaar van die bemagtiging van individue om hulself 
te bemagtig kan vier, en die bereiking van ons 
fondswerwingsmikpunte vir 2017. Sewe programme 
van die eerste geakkrediteerde Gesondheid- en 
Verswaktesorgprogram is voltooi in 2017 en ’n 
rekordgetal van 84 begunstigdes het dit suksesvol 
voltooi. Ons het ook beplan om 26 begunstigde 
groepe op te lei in 2017, maar het hierdie doel 
oortref deur 31 groepe hierdie geleentheid te bied.

Die bogenoemde suksesse is slegs moontlik met 
die finansiële ondersteuning van ons getroue 
befondsers (sien bladsy 18 en 19 vir ’n lys van 
ons befondsers). In 2017 het ’n nuwe befondser, 
naamlik The TK Foundation, R3 miljoen se 
befondsing oor ’n periode van drie jaar toegeken 
aan Bergzicht Opleiding. The TK Foundation 
is ’n internasionale, private toekenningstigting 
wat nie-winsgewende seegaande en 
jeugontwikkelingsprogramme wêreldwyd befonds. 
Verlede jaar het die Stigting se skenking ons 
gehelp om 52 bykomende begunstigdes op te lei 
bo die gewone aantal wat jaarliks opgelei word.

Hoewel dit soms lyk soos ’n byna onmoontlike 
taak om die werkloosheidskrisis in Suid-Afrika 
aan te spreek word dit hanteerbaar wanneer jy 
weet dat jy kan staat maak op die leiding van ’n 
sterk Raad. In 2017 het mnr Nathan Motjuwadi die 
voorsitterskap oorgeneem by prof Marius Ungerer, 
wat die Raad en ons personeel geadviseer en 
gelei het deur verraderlike waters en kalm seë. ’n 
Spesiale woord van dank aan ons Raadslede, mev 
Kathy Harris, dr Hannes Koornhof en mnr Charl 
de Villiers, vir wie ons altyd op kort kennisgewing 
’n beroep kan doen om vir ons insig te gee oor 
belangrike kwessies.

Ons het ook ’n aantal baie lojale vennote, soos 
The Private Hotel School, wat ons help met die 
opleiding van ons City & Guilds’ Professional 
Cooking and Food and Beverage Service-
program, sowel as al die werk-geïntegreerde 
leervennote wat dit moontlik maak vir ons 
begunstigdes om die nodige werksondervinding 
op te doen tydens hul programme. Hierdie 
werk-geïntegreerde leervennote mentor ook ons 
begunstigdes verder terwyl hulle in opleiding is 
en sommige word selfs werkgewers. Laastens 
wil ek ons bestuurspan bedank wat weer eens 
hard gewerk het om ons doelstelling vir hierdie 
jaar te bereik. In die besonder wil ek vir mev 
Carol Newman bedank wat gedien het as 
waarnemende Opleidingsbestuurder in die 
tweede helfte van 2017.
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Ons iPOWER (Selfbemagtigende Grondslagprogram 
is ’n verpligte toegangsvlakprogram wat fokus op die 
oriëntering van ons begunstigdes tot ’n leeromgewing 
en hulle onder meer basiese lewensvaardighede, 
persoonlike gesondheid, skoonmaak, was, basiese kook 
en voeding leer oor ’n periode van ses weke. Wanneer 
befondsing beskikbaar is, word entrepreneurs- en 
basiese rekenaarsvaardighede by die program gevoeg 
om dit uit te brei tot sewe weke.

Begunstigdes kan kies om na voltooiing van die 
program hul opleiding te beëindig, maar ons vind dat 
die meeste van ons begunstigdes kies om voort te 
gaan met een van ons drie gevorderde programme 
by voltooiing van hierdie program. Die program 
rus begunstigdes toe met basiese generiese en 
werkplek-bekwaamhede, wat dit moontlik maak vir 
begunstigdes wat kies om Bergzicht Opleiding te 
verlaat by voltooiing van hierdie program om werk te 
vind as huishoudsters of skoonmaakassistente.

iPOWER (SELF-EMPOWERING) FOUNDATION

KERNPROGRAMME AANGEBIED 31

HET PROGRAM VOLTOOI 388

IN DIENS GENEEM 148

KIES OM GEVORDERDE PROGRAM TE VOLG 165

ONS PROGRAMME

6



Ons Edu Care-program word aangebied oor 13 weke 
en dek onderwerpe soos kinderontwikkeling, 
persepsie-uitdagings, kreatiewe aktiwiteite, 
ouderdomsgeskikte literatuur vir verskillende 
stadiums van kinderontwikkeling, kindermishandeling, 
skoolgereedheid, babasorg, voorbereiding van 
’n gebalanseerde maaltyd, en ’n verskeidenheid 
verwante onderwerpe. Begunstigdes voltooi ’n 
gesertifiseerde tweedaagse Vlak 1 Noodhulpkursus 
voordat hulle vertrek op ’n werk-geïntegreerde 
leergeleentheid van drie weke om hulle te help 
om praktiese klaskamerondervinding op te doen 
by verskeie Educare-instellings. Een van die mees 
bemagtigende dinge van ons opleiding is dat ons 
begunstigdes leer hoe om herwinbare materiaal 
uit hul eie omgewing te gebruik tydens kreatiewe 
aktiwiteite vir hul leerders, wat dit vir hulle moontlik 
maak om ook te werk in gemeenskappe wat ’n tekort 
aan hulpbronne het.

Baie van ons begunstigdes word in diens geneem as 
opvoeding-assistente by bewaarskole en dagsorg-
fasiliteite, in speelgroepe of as kinderoppassers of au 
pairs.

EDU CARE

Ons Gesondheid- en Verswaktesorgprogram, wat 
geakkrediteer is deur die Gesondheid en Welsyn 
SETA (HWSETA) van Suid-Afrika in Junie 2016, word 
oor 15 weke aangebied en dek modules soos 
etiese sorg by gesondheidsorgsentrums en in 
private wonings, basiese anatomie, hoe om hulp 
te verleen aan immobiele pasiënte, en baba- en 
kindersorg. Ons begunstigdes voltooi ’n werk-
geïntegreerde leergeleentheid van 10 weke by 
instellings soos spesialis-kinderhospitale, aftree-
oorde en ouetehuise om hul teoretiese opleiding met 
werksondervinding aan te vul.

Ons begunstigdes verkry gereeld werk as 
verswaktesorg- of verpleeg-assistente aan die 
instelling waar hulle hul opleidingsgeleentheid voltooi 
het, of in private wonings.

Ons is sedert 2014 in ’n vennootskap met The 
Private Hotel School (PHS) om die geakkrediteerde 
City & Guilds’ Professional Cooking and Food and 
Beverage Service-program by PHS se Stellenbosch-
kampus in Vlottenburg aan te bied. Hierdie 10-week 
program bestaan uit sewe weke van teoretiese en 
praktiese opleiding gevolg deur’n werk-geïntegreerde 
leergeleentheid van drie weke by ’n verskeidenheid 
restaurante, kontrakspysenieringsinstellings, hotelle 
en gastehuise. Begunstigdes word ook opgelei in die 
City & Guilds’ Skills Proficiency Awards in Basic Food 
Preparation en in Food and Beverage Service. Deur 
met PHS saam te werk om hierdie internasionaal 
erkende en geakkrediteerde program aan te bied 
word ons begunstigdes meer gesog by voornemende 
werkgewers en verkry ’n wêreldbekende kwalifikasie 
binne die gasvryheidsbedryf.

Ons program berei ons leerders voor vir 
indiensnemingsgeleenthede as professioneel 
opgeleide kelners, kokke, kombuis-assistente 
en assistent-sjefs in die gasvryheid- en 
toerismebedrywe. By voltooiing word ons 
begunstigdes geplaas in die steeds groeiende 
plaaslike gasvryheidsbedryf en by gewilde 
toerismebestemmings soos restaurante, gastehuise, 
hotelle en wynlandgoedere.

CITY AND GUILDS’ 
PROFESSIONAL COOKING AND FOOD AND BEVERAGE SERVICE 

HWSETA-GEAKKREDITEERDE  
GESONDHEID- EN VERSWAKTESORG 

IN DIENS 68% IN DIENS 79% IN DIENS 96%



Vaardigheidsopleidingsprogram Aantal programme Suksesvolle leerders 2017 Suksesvolle leerders 2016

iPOWER 17 221 155

Edu Care 3 34 41

City & Guilds’ Professional Cooking 4 49 38

Gesondheid- en Verswaktesorg 7 84 65

Totaal 31 388 299

Vaardigheidsopleidingskursus Aantal kursusse Suksesvolle leerders 2017 Suksesvolle leerders 2016

Lewensvaardigheid 
Spesiaal ontwerpte program, wat deur die Departement Maat-

skaplike Ontwikkeling geborg is, en einde 2017 geëindig het.

2 26 152

Rekenaaropleiding 15 161 42

Noodhulp 3 30 42

Indiensnemingsvaardighede 15 161 0 (Kursusse is eers in 2017 bekend gestel)

Totaal 35 378 236

Die aantal kere wat Bergzicht Opleiding sy program 
aangebied het aan begunstigdes in 2017, sowel as 
die aantal begunstigdes wat hierdie programme 
suksesvol voltooi het, word hieronder aangetoon:

Bergzicht Opleiding het ook kort vaardigheids-
ontwikkelingskursusse op aanvraag aangebied in 2017:

OPLEIDINGSTATISTIEKE IN ’N NEUTEDOP

Ons het ’n totaal van 766 
begunstigdes opgelei en het 
’n plasingskoers van 81% in 
2017 gehad.
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JOB PLACEMENTS 2O16

iPOWER 
2 (1%)

Health and Frail Care 
36 (69%)

Edu Care 
33 (80%)

City & Guilds’ Professional Cooking 
 
35 (92%)

Subtotal 
105 (80%)

Learners placed from previous years 
73

TOTAL 
178

 
We had an 80% placement rate in 2016.

WERKSPLASINGS

2017 2016

iPOWER (Selfbemagtigende) Grondslagprogram 12 2

Gesondheid- en Verswaktesorg 66 36

Edu Care 23 33

City & Guilds’ Professional Cooking 47 35

Subtotaal 148 106

Leerders geplaas van vorige jare 35 73

Total 183 179

Terwyl ons aan begunstigdes ’n verskeidenheid 
kursusse en programme bied om hul vaardighede 
te verbeter is die uiteindelike einddoel vir ons 
om te verseker dat ons begunstigdes sinvolle 
indiensneming verkry by voltooiing van hul studies. 
Ons interne Plasingsburo speel ’n sentrale rol in 
die verkryging van permanente indiensneming 
vir ons begunstigdes na voltooiing van hul 
opleiding. Die Buro laat ons toe om te fokus om 
suksesvolle kandidate by te staan wat die iPOWER 
(Selfbemagtigende) Grondslagprogram en 
gevorderde program van hul keuse voltooi het, om 
werk te vind. 

Ons gevorderde programme sluit in die Edu 
Care, HWSETA-geakkrediteerde Gesondheid- 
en Verswaktesorg, en die City & Guilds- 
geakkrediteerde Professionele Kook programme.

ONS PLASINGSBURO

Die Buro fokus op:

• werwing, onderhoudvoering en keuring van 
kandidate, 

• plasing van kandidate wat hul program voltooi 
het, in voltydse diens,

• verkryging van terugvoer van werkgewers 
rakende die prestasie van begunstigdes ten 
einde te verseker dat ons opleiding op gelyke 
voet is met bedryfstandaarde, en

• aanbieding van deurlopende bystand en 
ondersteuning aan geplaaste begunstigdes.

Die Buro is ook verantwoordelik daarvoor om tred 
te hou met statistiese inligting deur ’n databasis 
en die monitor en evaluering van inligting 
rakende studenteplasings vir die opstel van ons 
donateurverslae. 

Die Buro word bestuur deur Sinazo Gosani, ‘n 
Plasingsburobeampte, wat verantwoordelik is vir 
die hele plasingsproses – van die assessering van 
potensiële werknemers vir plasing deur telefoniese 
en epos-interaksie, tot onderhoude van aangesig 
tot aangesig voer.

Ons begunstigdes word in verskillende 
posisies geplaas in die gasvryheidsbedryf (as 
kombuis-assistente, kokke en junior sjefs), in 
die gesondheid- en verswaktesorgbedryf (as 
gesondheid- en verswaktesorg-assistente in 
aftree-oorde, ouetehuise, spesialis-kinderhospitale 
en private wonings), in die Educare-bedryf 
(as kindersorg- of speelgroep-assistente), 
en in private wonings (as huishoudsters) 
of korporatiewe of kantooromgewings (as 
skoonmakers en vensterwassers).
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Elke dag arriveer Hanneline Weir van Kayamandi 
met ’n glimlag op haar gesig by Little Light Bulbs 
kleuterskool en -dagsorg op Stellenbosch. Wie sou 
nie, as jy met sulke op-en-wakker en liefdevolle 
woelwaters elke dag kan werk nie?   

“Dit is so interessant om te sien hoe hulle ontwikkel 
terwyl hulle speel en as hulle eers begin nuwe 
woorde leer, dan laat hulle jou ook lekker lag met 
die dinge wat hulle sê. Ek geniet dit ook veral om 
met die babas te werk en al die goedjies wat hulle 
doen, te sien. Jy leer soveel nuwe dinge by die 
kinders.”  

Hanneline het in 2004 matriek klaargemaak en vir 
‘n aantal jare as druiwepakker en arbeider in die 
wingerde van Optenhorst plaas in die Paarl gewerk. 
Sy het by haar tantes grootgeword, waar haar ma 
haar op 10-jarige ouderdom gelos het. Haar pa is 
’n jaar later oorlede. 

“Ek het ook altyd skaam gevoel dat my ma my op 
jong ouderdom by my ‘aunties’ gaan los het. Dit 
laat ’n mens sleg voel oor jouself.” 

Toe Hanneline 32 jaar oud was, het sy na haar 
ma in Kayamandi getrek. Sy het vir drie jaar werk 
gesoek, maar niks kon kry nie. Eendag het een van 
haar vriende vir haar van Bergzicht Opleiding vertel. 

In 2016 het sy Huisbestuur, nou die iPOWER 
(Selfbemagtigende) Grondslagprogram gedoen. 
Daarna het sy die Edu Care-program voltooi.

“Ek wou nog altyd Educare doen, want ek is baie lief 
vir kinders. Deur middel van die kursus by Bergzicht 
Opleiding het ek baie nuwe dinge geleer, veral 
toe ek my prakties begin het. Dit was ook lekker 
om nuwe idees te leer oor hoe om kinders in ’n 
dagsorgsentrum te hanteer.”

 
Toe sy haar kursus voltooi, het ’n vriend vir haar 
vertel dat Little Light Bulbs ’n assistent soek. 

“Na my onderhoud is ek vir twee tot drie dae per 
week aangestel. In Februarie 2017 het die prinsipaal, 
Desireé (Uys), vir my gesê sy wil my permanent 
aanstel en sedertdien werk ek nog steeds hier,” 
vertel ’n glimlaggende Hanneline. 

Hanneline is dankbaar om nou weer onafhanklik 
te wees.

“Ek het ’n swaar lewe gehad, maar ek het nooit 
moed opgegee nie en dit is hoe ek gekom het tot 
waar ek is vandag. ’n Mens moet net glo dat jy dit 
gaan regkry.”

Ek het ’n swaar lewe gehad, maar 
ek het nooit moed opgegee nie 
en dit is hoe ek gekom het tot 
waar ek is vandag. 

Bergzicht Opleiding-alumnus het net bewondering vir haar klein woelwaters
‘N NUWE BEGIN

11



Godwin Mohamed werk tans as ’n assistent-sjef by 
die Tuk Tuk Microbrewery. Nie te lank gelede nie het 
hy egter nog slegs gedroom om in diens te wees 
by die Leeu Collection, een van die 
prestigerykste gasvryheidsinstellings in die wêreld.

Voordat hy by Bergzicht Opleiding aangesluit het, 
het Godwin gewerk as afleweraar vir Dew Crisp, 
waarna hy vir vier maande werkloos was. Dit was 
in hierdie tyd dat hy Bergzicht Opleiding se iPOWER 
(Selfbemagtigende) Grondslagprogram voltooi het 
en later die City & Guilds’ Professional Cooking and 
Food and Beverage Service-program. 

Terwyl hy die werk-geïntegreerde leergeleentheid 
van die program voltooi het by Pierneef à La Motte 
restaurant op die internasionaal erkende La Motte 
Wynlandgoed, is Godwin ’n pos aangebied as chef 
de partie. 

“Vir iemand wat niks geweet het van die 
restaurantbedryf nie, is ek aan die diep kant 
ingegooi. Dit was ’n reusagtige leerkurwe, met 
net twee sjefs per skof aan diens. Die meeste 
dae het ons 300 mense bedien en dit was net vir 
middagete,” sê Godwin.

Terwyl hy by La Motte was, het hy gehoor van 
die Leeu Collection, die tipe opleiding wat hulle 
diegene in die gasvryheidsbedryf bied en die 
blootstelling wat hy sou kry terwyl hy leer hoe 
om ’n verskeidenheid geregte by hul restaurante 
te berei. Godwin het onmiddellik sy CV by die 
maatskappy ingedien.

In Julie 2016 het Godwin begin werk by Melissa’s as 
’n senior toesighouer in die kombuis. Teen hierdie 
tyd het ’n jaar verbygegaan en hy het niks gehoor 
van Leeu Collection nie. Na ses maande in sy nuwe 
werk by Melissa’s het die onderneming toegemaak.

Opoffering en deursettingsvermoë – die sleutels tot sukses

“En toe, uit die bloute, bel hulle my. In daardie 
stadium was Leeu Collection die laaste ding 
waaraan ek gedink het, want ek het opgevolg 
nadat ek my CV ingedien het, en het steeds geen 
reaksie gekry nie.”

 

Hy het sy toetsperiode by Leeu Collection se 
Indiese restaurant, Marigold, begin en het toe 
aangeskuif na die Leeu-landgoed waar hy meer 
geleer het oor verfynde geregte. 

“Die volgende dag het hulle gebel en vir my ’n werk 
aangebied.” 

“Ek het nooit gedink dat ek eendag ’n sjef sal wees 
nie, want dit was finansieel net nie moontlik nie. 
Was dit nie vir Bergzicht nie, sou ek nooit hierdie 
geleentheid gekry het nie. Ek het geleer jy moet 
volhard, jy moet opoffer, maar dit is uiteindelik alles 
die moeite werd.”

Die volgende dag het hulle gebel 
en vir my ’n werk aangebied.

‘N NUWE BEGIN
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Bergzicht Opleiding alumnus Lizel Jansen van 
Eersterivier is geen vreemdeling vir die impak wat 
langtermyn werkloosheid kan hê op ’n mens se 
selfbeeld nie. Nadat sy vir ’n aantal jare werkloos 
was, was dié moeder van vyf in staat om haar 
omstandighede te verbeter deur te registreer 
en Bergzicht Opleiding se Gesondheid- en 
Verswaktesorgprogram te voltooi.

Vandag is Lizel permanent in diens by Helderberg 
Village in Somerset-Wes en versorg verswakte 
inwoners. Sy staan hulle by met hul daaglikse 
persoonlike sorg-roetines soos was en bad, verskaf 
bystand terwyl inwoners eet, verseker dat hulle 
arbeidsterapieklasse bywoon waar nodig, aktief bly 
deur kort ente te stap, en hou hulle geselskap.

Nie te lank gelede nie het Lizel egter maand na 
maand deurgebring met die indien van aansoeke 
vir poste in die maatskaplike hulpbedryf, maar kon 
nie enige werk kry nie. Sonder ’n werk in sig het sy 
besluit om eerder te fokus op die grootmaak van 
haar kinders. 

Terwyl Lizel se lewe aansienlik verander het 
sedert sy in diens geneem is, was daar daagliks 
struikelblokke om tydens haar studies te oorkom. 

“Jy weet, ek was vir byna vyf jaar tuis sonder werk. 
So wanneer jy vroeg in die oggend moet opstaan 
om jou kinders gereed te kry vir skool, en al die 
ander middagtakies wat jy as ouer het in die 
vroeë ure van die oggend moet voltooi en dan op 
’n trein klim op ’n koue, nat wintersoggend, deurnat 
want jy moet stasie toe stap; wel, jy doen dit 
eenvoudig want jy wil meer hê vir jouself.”

Ten spyte van die uitdagings het Lizel innerlike 
krag gekry aangedryf deur ’n groter doelstelling.

Verswaktesorgvaardighede open deure vir alumnus

“Bergzicht Opleiding het my ’n kans gegee toe 
niemand anders wou nie, so ja, die program het 
my lewer verander en dié van my gesin ook. Ek 
onthou hoe ek eenkeer aansoek gedoen het vir 
’n werk wat tikvaardighede vereis het. Die laaste 
keer wat ek getik het, was drie jaar voordat ek 
vir daardie werk aansoek gedoen het. Toe my 
tikspoed nie waffers was nie, wou die maatskappy 
dit nie eens oorweeg om vir my ‘n geleentheid te 
gee om myself tydens ’n toetsperiode te bewys 
nie. Ek wou vir hulle toon dat ek kon lewer wat 
hulle benodig, maar ek is verwerp. By Bergzicht 
Opleiding is ek ’n kans gegee om myself te 
bemagtig om my eie lewe te verander,” sê Lizel.

Bergzicht Opleiding het my ’n 
kans gegee toe niemand anders 
wou nie, so ja, die program het 
my lewer verander.

‘N NUWE BEGIN
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MNR NST (NATHAN) MOTJUWADI
VOORSITTER

PROF M (MARIUS) UNGERER DR JJE (HANNES) KOORNHOF

MNR CAC (CHARL) DE VILLIERS

MNR A (ANDREW) ANTHONY

Ons Raad bestaan uit 10 lede wat ’n 
reeks vaardighede na die tafel bring, 
insluitend bemarking, maatskaplike en 
welsynsondersteuning, besigheidsbestuur, 
menslike hulpbronne en ouditvaardighede.

ONTMOET ONS RAAD
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ME CECILE KOTZÉ 
STIGTER & ERELID

DR JC (KOSIE) DE VILLIERS
ERELID

MEV KMV (KATHY) HARRIS

DR G (GUIN) LOURENS

MNR JP (JACO) ODENDAAL
RAADSONDERSTEUNING: TESOURIER

PROF JF (JULIAN) SMITH MEV S (SAMANTHA) DIEDERICKS

MNR D (DUPRÉ) LOMBAARD



Ons donateurs is die lewensbloed van ons 
organisasie. Hul bydraes maak dit vir ons 
moontlik om opleiding te bied aan ons 
begunstigdes, baie van wie werklose vroue is 
wat nie andersins in staat sou wees om ons 
opleiding te voltooi nie, weens die koste 
betrokke. Ons donateurs help ons om lewe te 
blaas in ons visie en doelstellings by Bergzicht 
Opleiding, deur die finansiële bydrae wat hulle 
maak.

DANKIE AAN ONS DONATEURS
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FINANSIËLE OORSIG

Bergzicht Opleiding was geseën deur steeds nog 
’n jaar van positiewe finansiële resultate, wat die 
opwaartse neiging voortsit wat oor die afgelope paar 
jaar ervaar is. 

Vir die jaar wat eindig 31 Desember 2017, het die 
totale fondse ontvang van donateurs sowat R4,3 
miljoen beloop, wat 2016 se R2.77 miljoen byna 
verdubbel. Hierdie wonderlike suksesse is die resultaat 
van die onvermoeide werk van die  HUB en haar 
fondsinsamelingspan, wat alle moontlike leidrade en 
bronne van inkomste opgevolg het.

Die grootste komponent van Bergzicht Opleiding 
se donateurinkomste is gereserveer vir die 
befondsing van spesifieke programme op versoek 
van die donateur. Bergzicht Opleiding verskaf dus 
gedetailleerde verslae aan hierdie donateurs oor 
hoe hul fondse aangewend word. Terwyl dit vir 
Bergzicht Opleiding in staat stel om programme 
gratis aan te bied aan begunstigdes, plaas dit dié 
NRO in ’n moeilike posisie omdat donateursfondse nie 
aangewend kan word om die benodigde reserwes op 
te bou nie.

“Sosiale entrepreneurskap” het in die onlangse tyd 
belangriker geword, aangesien NRO’s dit al hoe 
moeiliker vind om donateur-befondsing te bekom. 
In ’n poging om reserwes op te bou het Bergzicht 
Opleiding daarin geslaag om “ander inkomste” 
(nie-donateur inkomste soos huurinkomste) te 
verhoog met ’n bedrag van sowat R565 000. Hierdie 
“ongeallokeerde fondse” laat Bergzicht Opleiding 
toe om reserwes op te bou in ’n poging om 
volhoubaarheid te verseker.

In die jaar onder oorsig het uitgawes toegeneem 
met sowat R700 000. Hierdie toename kan 
teruggespoor word van twee spesifieke lynitems, 
“program- en kursuskostes” en “salarisse en lone”. 
Hierdie items verteenwoordig die direkte koste 
verwant aan die aanbieding van kursusse. Die 
toename in hierdie kostes korreleer met die toename 18



in donateurinkomste, omdat donateurinkomste vir 
Bergzicht Opleiding toelaat om meer programme aan 
te bied en sy mandaat uit te voer.

Die Staat van Omvattende Inkomste toon ’n surplus 
van sowat R1 miljoen vir die jaar eindigende 31 
Desember 2017, terwyl die jaar eindigende 31 
Desember 2016 ’n tekort van sowat R900 000 
toon. Wanneer hierdie posisie geëvalueer word, 
moet kennis geneem word dat die meeste van die 
surplus vir 2017 in werklikheid reeds toegewys is vir 
opleidingsprogramme wat in 2018 aangebied word, 
terwyl die tekort vir 2016 verband hou met programme 
aangebied in 2016 en waarvoor fondse reeds in 2015 
ontvang is.

Die finansiële posisie soos op 31 Desember 2017 was 
redelik bemoedigend, met die kontantposisie wat effe 
verbeter het. Die hoogtepunt is egter dat Bergzicht 
Opleiding se totale laste verminder het met byna 
R900 000. Die netto effek was dat Bergzicht Opleiding 
se ekwiteit met net meer as R1 miljoen toegeneem 
het. Hoewel dit die organisasie in ’n meer gemaklike 
posisie plaas, kan ons nog nie op ons louere rus 
nie. Voortgesette harde werk word benodig om te 
verseker dat Bergzicht Opleiding volhoubaar bly.

Soos die geval was in 2016 het Bergzicht Opleiding 
weer eens ’n ongekwalifiseerde ouditverslag ontvang 
van die ouditeurs Exceed Ingelyf. In ’n omgewing waar 
die reputasie van NRO’s al hoe meer bederf word deur 
swak finansiële bestuur, is dit voorwaar ’n hoogtepunt. 
Donateurs en ander belanghebbers kan verseker 
wees dat fondse konserwatief aangewend word en in 
lyn is met die NRO se mandaat. 

JP Odendaal CA(SA)
Treasurer

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP 31 DESEMBER 2017

2017 
R

2016 
R

Bates

Nie-bedryfsbates

Eiendom, aanleg & toerusting 197 841 129 129

Bedryfsbates

Handel- & ander debiteure 35 690 34 066

Kontant & kontantekwivalente 2 568 433 2 470 261

2 604 123 2 504 327

Totale Bates 2 801 964 2 633 456

Ekwiteit en Laste

Ekwiteit

Kapitaal 28 031 28 031

Behoue verdienste 2 061 380 1 030 897

2 089 411 1 058 928

Laste

Bedryfslaste

Handel- & ander krediteure 573 376 829 492

Huidige belasting betaalbaar 3 477 15 194

Voorsienings 135 700 729 842

712 553 1 574 528

Totale Ekwiteit en Laste 2 801 964 2 633 456

STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE

2017
R

2016 
R

Inkomste 3 791 863 1 965 980

Ander inkomste 911 891 346 336

Bedryfskostes (3  837 750) (3  139  987)

Bedryfsurplus/(tekort) 866 004 (827 671)

Beleggingsinkomste 167 960 156 526

Finansieringskoste (4) (2)

Surplus/(tekort) voor belasting 1 033 960 (671 147)

Belasting (3 477) (8 967)

Surplus/(tekort) vir die jaar 1 030 483 (680 114)
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As u graag die werk wat ons  doen om die lewens van arm, ongeskoolde en semi-geskoolde en werklose 
persone se lewens te verander, finansieel wil ondersteun, gebruik asseblief ons bankbesonderhede 
hieronder om dit te doen: 

Bergzicht Opleiding

ABSA
Stellenbosch
Takkode: 334410
Rekeningnommer: 4101 63519
Rekeningtipe: Tjek
 
 
Indien u u depositostrokie faks of e-pos na Renske@bergzicht.org.za en al u besonderhede daarop 
aandui, sal ons aan u ’n brief van bedanking en/of ’n donateurbelastingsertifikaat kan uitreik.

As u belang stel om u tyd of vaardighede vrywillig aan te bied of wil deelneem aan ’n internskap, kan u 
renske@bergzicht.org.za kontak vir meer besonderhede of besoek http://www.bergzichttraining.com/
internskappe/?lang=af.

U kan ons ook op die volgende maniere bereik:

Algemene e-posnavrae: reception@bergzicht.org.za 
Telefoonnommer:   021 883 3525
Fisiese adres:     Bergzicht Plein
    h/v Merrimanlaan en Birdstraat
    (naby die Stellenbosch taxistaanplek)
    Stellenbosch
    Suid-Afrika

SKAKEL MET ONS

KONTAK ONS
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