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Op 16 Junie vanjaar is die Internasionale Dag van die Afrikakind by die
Bethesda Orphan Village in Hammanskraal aangebied. Bethesda Orphan
~ Village, wat 'n vennoot was op die dag, het gefokus op aktiwiteite vir die
jeug (tieners.en'PJler), omdat dit ook Nasionale Jeugdag was.
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ie Afrika InstittJut vir Missiologie (AIM) in

programme oor die bewaring van die omgewing er

Hammanskraalidentifiseerjaarliks temas die gebruik van herwinningsmateriaal, was gewild.

(kinderbeskermingsdag,pret in die safarison) om massabyeenkomstete reel vir die kleuterskole van die gemeenskap.Daar is geen ontspanhingsfasiliteite (parke, speelareas) in Hammans'Kraalnie en die kinders beweegdus slegs van die
.huistot by die skoal en terug. Die doel van AIM se
betrokkenheid ~re~emeenskap is om die organisasies te help m~t die beplanning en organisering van sulke spesiale dae, om 'n verskil in die
lewensvan die kleuterste maak.

Dit is gelei deur Karen Hauptfleisch. Soapkidz het
verskillende aktiwiteite aangebied, waar byvoorbeeld'n selfoon gemaak is van kartonboksies, drasakkies gemaak is van tydskrifbladsye, 'n musiei...instrument van bottels en sade, en 'n Afrika-co...
lage op ou papier met grond, grassies en stokkies.

Playball, 'n franchise wat fokus op stimulerende
sportspeletjies vir kinders, het ook kom help. Tira
Keulder van Gemeente Krugersdorp-Oos en haar
span het al die pad van Krugersdorp gekom om te
help. Die Pretoriase Dieretuin op Wiele het ver'n Uitnodiging
AIM is veflede.'Jcfardeur die HammanskraalUm- maak verskaf met die demonstrasie van klerl"
brella, 'n liggaam wat 50 kleuterskole verteen- diertjies en hulle rol in die natuur. Die Suidwoordig, genader om te help met die beplanning Afrikaanse Weermag se Wallmansthal-basis is geen reel van 'n dag vir kinders tussen die ouder- nader en hulle het 'n uitstalling aangebied van Ratels en die Casspir-voertuie, en 'n kort verduidelidomme van 3 maandeen 6 jaar.
king gegee oor die rol van die Weermag. Deur die
~)e~eer 1 000 kleuters, ouers en jeugdiges het bemiddeling van ds Johan Smit het Oos-Rand
die geleentheid bygewoon. Die dag is in twee Stereo hulle buite-uitsendingseenheid gestuur or'"
gedeel, met aktiwiteite vir die kleuters (AIM) en klank en musiek te verskaf.

~aktiwiteite vir die jeug (Bethesda).Die aktiwiteite
vir die kleuters is op 'n vrywilligebasisdeur organi- AIM het hierdie jaar 'n nuwe dimensie aan die gesasies aangebied.
leentheid gegee deur die AIM-studente in te spar

Aktiwiteite
Soapkidz,'n organisasie wat fokus op opvoedings-

om hulle eie poppekas te ontwerp vir twee
Bybelstories. Die kinders het dit baie geniet. Die
verhaal van Adam en Eva is vertel en 'n lewensles"

is daaraan gekoppel, naamlik dat die kinders gehoorsaam
moet wees aan hulle ouers. Die verhaal van Noag en sy Ark
het die belangrikheid van die natuur beklemtoon.

Ondersteuning
Die Internasionale Dag van die Afrikakind sou nie kon plaasvind sonder die donasies wat ontvang is van korporatiewe borge nie. AIM het verskeie skenkings ontvang: Enterprise Foods
het 1 726 worsies geskenk, Renbro Spar het broodrolletjies
en ander benodigdhede voorsien, en 50 sakke lemoene is
van Hammanskraal Fruit & Veg ontvang. 'n Kontantdonasie
van Carousel Casino het dit moontlik gemaak om koeldrank
en lekkergoed vir die kleinspan te koop.
Mense het ook hulle tyd geskenk. Daar was ongeveer 80 vrywilligers wat gehelp het, waaronder Primedia se werknemers,
jongmense van die gemeentes van die MRCC, asook ons AIMstudente. Sonder al die ondersteuning sal hierdie dae nie
moontlik wees nie.
AIM hoop om hierdie dag as 'n jaarlikse instelling te hou en
ook verder te bou aan die vennootskap wat gevorm is met
Bethesda Orphan Village.

AIM-studente

by kosstasie
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