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Uitreike is ‘n groot deel van die studente beweging. 
Hulle probeer so veel moontlik ‘n verskil aan die 
gemeenskap rondom hulle te maak. 

Uitreike
 

2

Vir 'n tweede jaar het Landsdiens 
se studente vrywilliglik die 
speletjies van Huis Horison se 
Winter Fees behartig.Die studente 
bied speletjies vir die kinders 
aan wat kaartjies koop en dan 
daaraan deelneem. Dit is deel van 
fondse wat op hierdie dag 
ingesamel word. 

Hierdie jaar is gesigverf 
aangebied, toesig gehou by die 
springkasteel en studente het 
binnenshuise speletjies vir die 
jongspan aangebied. Studente 
Landsdiens was weer betrokke by 
Huis Horison se Somer Fees, waar 
Kersvader ook kom gesig wys het. 
Die kinders geniet dit speletjies 
terwyl mamma en pappa die res van 
die fees ondersteun. 

Studente Landsdiens

3

Die Wes-Kaap studente Landsdiens-groep was by die Sean Kelly- huis in 
Worcester op 23 Augustus 2015 vir hul jaarlikse  uitreik na die tehuis. Die Sean 
Kelly-huis in Worcester is 'n dagsorgsentrum vir 24 meervoudig gestremde 
kinders. 
Die groep het gaan handjie bysit by die sentrum en die personeel gehelp met van 
die kinders asook met die gespeel wat self kan rondbeweeg. Verder het 
Landsdiens ook nie-bederfbare produkte en ander produkte aan die huis geskenk 
om hul te help met hul dag-tot-dag take. Marshall, wat ons teen die tyd al ken, 
was baie bly om sy ou vriende weer te sien. Vir van die spanlede wat gereeld 
deel vorm van die uitreik, was dit lekker om te sien hoe groot van die kinders oor 
die laaste jaar geword het en ook dat dit beter gaan met van die kinders. Ons is 
met dankbare harte daar weg en kan nie wag vir ons volgende besoek aan die 
sentrum nie. 

Die Haven nagskuiling is 

‘n projek baie na aan die 

studente se hart. Hulle 

samel twee keer per jaar 

klere in vir hierdie 

nagskuiling wat geleë is 

by Bellville stasie. Die 

studente wil almal bedank 

vir hulle bydraes wat 

verleen is aan die projek. 

Kaapstad het in die begin van die jaar een 

van die grootste natuurrampe ondervind 

in jare. Toe Tafelberg en omligende 

gedeeltes aan die brand was het die 

studente 120 bottels water en ander 

benodighede ingesamel in ‘n paar uur en 

selfs benodighede vir die diere wat onder 

die ramp deurgeloop het.  
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Die studente bied ‘n geruime lot aktiwiteite aan geduurdende die jaar. Die studente bied 
aktiwiteite aan op kampe en help met die reëlings van kampe. Hulle gaan op spanbou 
kampe om mekaar beter te leer ken. Die studente is ‘n wonderlike groep jongmense met ‘n 
passie vir Lansdiens.

Aktiwiteite   

4

Die tyd het aangestap en die Studente se jaarlikse fondsinsameling 
het nader gestap. Die dans se tema was “The Great Gatsby” en hulle 
moes daarvolgens die saal opmaak. Dit het vele decor dae en harde 
werk geverg om die decor vir die dans aan mekaar te sit. Tot ‘n paar 
minute voor die dans was daar nog finale versierings wat aangebring 
was. 

Toe die gaste by die deur instap kon hulle nie hul oë glo nie. Die 
bruin baksteen geboutjie was omskep in ‘n nagklub uit die Gatsby 
Era. Daar was ‘n filmstrip teen die muur met ou flieks en voor in die 
saal het daar ou fliek teen ‘n wit laken geflikker. Jy was gegroet 
met ‘n vrugtepons by die voordeur en daar was ‘n “Photobooth” 
waar die gaste kon poseer vir foto’s. 

Die gaste kon nie glo dat dit studente was wat die aangeleentheid 
moontlik gemaak het nie. Die kaartjies was uitverkoop en loodjies 
was ook alles uitverkoop. Die grootprys was ‘n vlug om Kaapstad 
deur Reinhardt Eldstad. 

Dans - Great Gatsby  

5
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Leerders van Laerskool 
Mikro het 2015 se 
Landsdiens behoorlik 
a f g e s k o p  m e t  ' n 
herwinningsprojek van 
o u  b l i k k e .  D i e 
leerders het die 
blikke gedecopage en 
p l a n t j i e s  d a a r i n 
geplant as 'n geskenk 
aan 'n geliefde. Hulle 
het vreeslik kreatief 
g e r a a k  e n  i d e e s 
u i t g e r u i l .   D i e 
plantjies is aan die 
skool geborg deur 
Shadowlands Kwekery.

6

Laerskool Mikro

'n Groot groep Landsdienslede het hul Vrydagmiddag by 
Zevenwacht wine Estate spandeer. Daar het hulle die stoep 
van die plaasskool geverf en die speelterrein skoon gemaak 
en opgekikker. Die leerders het dit leersaam en nederig 

September-maand is gedenk aan kinders met kanker. Mikro-
leerders het geskenke gebring en kreatiewe kaartjies gemaak 
vir kankerpasi�nte. Ons het informatiewe en inspirerende 
videos gekyk om meer te leer. Die leerders het stories 
gedeel, simpatie getoon  en weer opnuut gesondheid 
waardeer. Die geskenke is Paarl toe gestuur om daar te 
versprei. 
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