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Altesame 84 projekte op die Potchefstroomkampus 
is gemik op gemeenskapsdiens, terwyl nog sowat 
90 projekte gemik is op die implementering van 
vaardighede. Voorts is daar meer as 120 projekte 
ter bevordering van ontwikkeling én kundiges wat 
hul kennis deel op ’n verskeidenheid organisasies 

se beheerstrukture. Beide studente en personeel 
van die NWU-Potchefstroomkampus is by bykans 

300 projekte betrokke, waar hul deelname of kennis 
’n impak op die gemeenskap het. Lees nou verder oor van 

die gemeenskapsdiens wat deur fakulteite en studente op die 
kampus onderneem word. Vir ’n volledige lys van projekte, gaan 

na www.nwu.ac.za en kliek op Gemeenskapsbetrokkenheid.

SÓ IS 
DIE NWU 

BETROKKE

Uit die Kampusrektor se kantoor

Fokus op

NWU-POTCHEFSTROOMKAMPUS
GEMEENSKAPSDIENS
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Die Noordwes-Universiteit is ’n instansie waar uitnemende onderrig verskaf 
word! Maar dié opleiding eindig nie wanneer studente die kampus verlaat met 
’n graad in die hand nie.

Vir die personeel en studente van die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit 
is gemeenskapsdiens ’n werklikheid waarby elkeen in een of ander stadium van sy of haar 
studietyd op die kampus, blootgestel word.

Dié publikasie vertel meer van die Potchefstroomkampus se betrokkenheid in die 
gemeenskap. Hierdie projekte verteenwoordig die menslike gesig en gees van die NWU-
Pukke. Dit is die doel van die Universiteit om nie geïsoleerd en buite die konteks van die 
samelewing, waarin hul funksioneer, te werk nie.

Hoewel daar baie projekte, navorsing en opleiding by die Universiteit is waarby die 
gemeenskap baat vind, fokus hierdie publikasie suiwer op gemeenskapsprojekte: Daar 
waar studente en personeel persoonlik hul hande in die koue water steek om swaarkry, 
nood en armoede te verlig!

 

NWU GEE OM! 

UNIVERSITEIT IS DEEL 
VAN DIE GEMEENSKAP

GEMEENSKAPSDIENS
Die Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap het verskeie gemeenskaps-
projekte waarby hulle betrokke is, waaronder welwees-projekte by Witrand-hospitaal en 
die Amelia Nasorgsentrum vir verstandelik gestremde persone. Studente en dosente van die 
skool besoek die inrigtings met die doel om deur kinetiese programme die lewenskwaliteit 
van die inwoners te verbeter. Hier raak die Universiteit intens betrokke by die inwoners 
deur die verbetering van hul daaglikse lewens. 

Dié skool lewer verder ’n diens aan die gemeenskap deur betrokke te wees by die ontwikkeling 
van sportspanne in Potchefstroom en Ikageng en het verder ook ’n program wat motoriese 
ontwikkeling van voorskoolse minderbevoorregte kinders in Ikageng fasiliteer.
Aantal projekte: 12
Impak op gemeenskap: Bereik meer as 2000 kinders en volwassenes in die Potchefstroom-
omgewing.
Befondsing: NWU, self

In die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe word die reuse 
FLAGH-program (Farm Labour and General Health Programme) bedryf. Die program het 
reeds sewe afdelings en is een van die NWU-Pukke se vlagskipgemeenskapsprojekte. Die 
sukses en daadwerklike verskil wat die programme in mense se lewens maak, word landwyd 
as voorbeeld gebruik vir programme van die aard, (sien meer oor FLAGH op bl.3).
Verder is die finale jaar voedingstudente aan die skool ook betrokke, by onder meer, verskeie 
voedingsklinieke wat by kerke en skole in Ikageng aangebied word.
Aantal projekte: 11
Impak op gemeenskap: Vroue in landelike gemeenskappe in die Rysmierbult, Vredefort-
en Venterskroonomgewing, asook Promosa word selfonderhoudend om hul families te 
versorg. Die lewens van meer as 160 vroue en hul families is só geraak.
Befondsing: Projekte is selfonderhoudend, maar word individueel ondersteun deur 
onder meer borge soos die Tlokwe Stadsraad, die Departement van Landbou, Santam en 
die NRF.

In die huidige universiteitskonteks is dit al meer noodsaaklik vir universiteite om ook 
aandag te gee aan die derde been van aktiwiteit, naamlik gemeenskapsbetrokkenheid. Vir ons 
is betrokkenheid by die gemeenskap van absoluut kardinale belang, aangesien die universiteit 
gesetel is in die gemeenskap en die wisselwerking noodsaaklik is.  

Daarom is dit ’n voorreg om betrokke te wees by dié publikasie wat gemik is daarop om ons 
gemeenskapsbetrokkenheid wyer bekend te stel. Ons is reeds vir baie jare besig daarmee - 
veral sedert die vroeë tagtigerjare, toe die huidige Studente Joolgemeenskapsdiens, die SJGD, 
op ’n baie beskeie basis begin is, en uitgebou is tot wat dit vandag is.

Daar is ’n baie breë spektrum werk wat deur die Universiteit, en meer spesifiek die kampus 
gedoen word.  Die Universiteit steun hierdie aktiwiteite, want deur te gee van onsself en die 
gawes wat ons so onverdiend ontvang, kry ons weer so baie. Die diensmotief is nie net 
belangrik vir die personeel nie, maar ook veral vir die studente.

Tydens die jaarlikse Jooloptog word duisende rande vir liefdadigheid ingesamel.
Prof Annette Combrink
(Kampusrektor)
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FLAGH STEL 
VOORBEELD VIR ANDER ,

“VANDAG VERDIEN 
  DIÉ SEWE VROUE 
  ELKEEN TUSSEN 
  R1200 TOT R6000 
  PER MAAND”

’n Gesonde bord kos vir elkeen is een van FLAGH se doelwitte.

’n Program van die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe 
(Fokusarea 9.1 AUTHER), wat begin is om plaasvroue goeie eetgewoontes te leer, het so 
uitgebrei dat meer as 160 gesinne vandag daarby baat vind en selfonderhoudend is.
Die NWU-Puk het in 2001, onder leiding van dr. Annamarie Kruger, met die FLAGH-program 
(Farm Labour and General Health) op plase in die Ventersdorp-distrik en Rysmierbult 
begin. Daaruit het die Holding Hands- en Lifeplanprojekte (Life Inequalities among Females 
addressed by means of Purposeful Living and Nutrition interventions) gevloei. 

Die oorspronklike Rysmierbult-inkomstegenereringsgroep funksioneer vandag amper 
onafhanklik. Hulle het ’n produkreeks wat bestaan uit onder andere: denimsakke, -voorskote 
en tafelplekmatjies. Vandag verdien dié sewe vroue elkeen tussen R1200 tot R6000 per 
maand (afhangend van die grootte van die bestellings wat hulle ontvang) en verskaf hulle 
werk aan 25 vroue wat hulle subkontrakteur vir sekere take soos borduurwerk. Hulle het 
in 2005 en 2006 die Santam-prys vir die beste inkomstegenerende projek vir tersiêre 
instellings gewen. Een van die uitvloeisels is ’n boek met stories oor die Rysmierbult-
omgewing, soos deur die vroue en hul kinders vertel, wat deur die Skool vir Tale by die 
NWU opgeneem en geskryf is.

Nog een ander FLAGH-projek is in die Rysmierbult-omgewing begin, asook in Venterskroon 
en in die Vredefortkoepel-wêrelderfenisgebied. Hul produkreeks sluit onder andere 
skoolklere en sweetpakke in. Die Promosa- Arts and Crafts-groep is verlede jaar begin en 
is reeds besig om ’n verskil in dié vroue se lewens te maak.

Nog ’n projek van FLAGH is groentetuine wat by plaasskole geplant word om die 
skoolvoedingsprogramme aan te vul. Gevestigde groentetuine sluit ’n skolegroentetuin 
in Rysmierbult en een in die Vredefortkoepel-wêrelderfenisgebied in. Daar is ook onlangs, 
in samewerking met die Venterdorp Munisipaliteit en Tlokwe Stadsraad, ’n groentetuin 
ontwikkel op ’n plaas tussen Ventersdorp en Potchefstroom. Dit was op aandrang van die 
plaasbewoners. 

Studente en personeel van die NWU het die ingrypingsprogramme gefasiliteer deur self 
betrokke te raak in die daaglikse lewens van die vroue. Dit het letterlik jare se opleiding 
geverg om die vroue te kry waar hulle vandag onafhanklik kan funksioneer. Maar dit beteken 
nie dat die projek ten einde loop nie. Nuwe groepe word begin om voort te bou op die sukses 
van die aanvanklike werk wat gedoen is. Aangesien die vroue se doelstelling is om later hul 
produkte te kan uitvoer en nuwe markte te ondersoek, is dit noodsaaklik om die projekte 
almal saam te trek. Dit bied die vroue die geleentheid om netwerke op te bou met ander 
FLAGH-projekte en vaardighede uit te ruil, asook om groter bestellings te kan voltooi.
 
Geestesgesondheid in gemeenskappe in Potchefstroom, Parys en Klerksdorp is die fokus  
van gemeenskapsdiens, wat deur die Skool vir Psigo-sosiale Gedragswetenskappe
gelewer word. Daar word onder andere gefokus op lewensvaardighede vir die inwoners
van die Abraham Kriel Kinderhuis, die Amelia Nasorgsentrum en die ES le Grangeskool.
Hulle is betrokke by die Phelophepa Community Train, oudiopsigofonologie-terapie en
bied ontlontingsprogramme by skole en kleuterskole aan. Studente werk ook by hospitale
in Potchefstroom en die omliggende omgewing, waar daar na die nood en belange van
pasiënte en werknemers omgesien word.

 Aantal projekte: 13
 Impak op gemeenskap: Verskaf noodsaaklike beradingsdienste. Sowat 1200 mense  
 word direk deur hul dienste geraak.
 Befondsing: SJGD, self en ander individuele bydraes.

Die Skool vir Farmasie se studente en personeel werk sonder vergoeding by die munisipale 
klinieke. Hierdie diens word van onskatbare waarde geag weens die groot invloed wat dit 
het rondom die verskaffing van daadwerklike raad oor medikasie en gesondheid. Hulle is 
ook by die Phelopepa Community train betrokke.
Aantal projekte: 3
Impak op gemeenskap: Bied medikasie en berading aan honderde besoekers aan 
klinieke op ’n weeklikse grondslag.
Befondsing: NWU, self.
 
Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte se vlagskipprojek, Musikhane, word deur die Skool 
vir Musiek hanteer. 70 leerders van die Potchefstroom Primary School neem weekliks 
aan musiekprogramme en –opleiding by die Konservatorium deel. Hulle hou jaarliks twee 
konserte wat deur ouers en lede van die gemeenskap bygewoon word. Lees meer hieroor 
op bl.4.
Aantal projekte: 3
Impak op gemeenskap: 70 graad 5 tot 7 leerders en hul families se lewensgehalte word 
jaarliks verbeter deur blootstelling aan musiek.
Befondsing: Skenkings van ACT, SAMRO, NAC, MMINO, Lotto en Unisa Music Foundation.
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Op die vloer van ’n musiekklaskamer in die Konservatorium is ’n musiekbalk 
geteken. Uit ’n sakkie trek die jong aspirant-musikante musieknote en spring na die 
plekkie op die balk waar die note inpas. 

Dit is een van die baie oefeninge wat die 70 leerders van die Potchefstroom Primary School 
elke week doen in die Skool vir Musiek se gemeenskapsprogram, Musikhane. 
Die Musikhane-gemeenskapsprojek is daarop gerig om laerskoolleerders tussen graad 5 
en 7 blootstelling aan musiekopleiding te gee. Die opleiding word een keer per week deur 
vrywilligers en musiekstudente aangebied.

Die ongelooflike waarde wat die projek reeds vir die afgelope 14 jaar op die kinders en 
die gemeenskap het, is onberekenbaar. As nuwelinge musiek leer, leer hulle die genot om 
saam musiek te maak, hulle kry musikale vaardighede en hulle tree ten minste twee keer 
per jaar op die verhoog op. Dit bied ook ’n geleentheid om toegewyde kinders met talent 
te identifiseer vir ’n loopbaan in musiek. 

Musikhane bied verder formele musiekopleiding aan ’n gemeenskap waar opleiding nie 
geredelik beskikbaar is nie. Dit is ook ’n manier vir die Universiteit om na die gemeenskap 
van Ikageng uit te reik. 

Die projek is in 1994 begin en sedertdien is verskeie kleiner projekte begin wat onder 
Musikhane se vaandel val. So byvoorbeeld word ’n groepie van ses leerders elke jaar gekies 
om in die Mini Maestro Violin Ensemble te speel. Die groepie is ’n voedingsbron vir nog 
’n Musikhane-projek, die Musikhane Orchestra. Lede van dié orkes is meestal leerders wat 
die Musikhane-program voltooi het. Die Basupi Brass Ensemble is ’n groepie wat ook deel 
is van dié orkes, maar soms onafhanklik optree. Die jongste Musikhane-toevoeging is ’n 
musikale bekwaamheidsprogram wat in 2007 begin is. Dit sluit basiese vaardighede soos 
byvoorbeeld klawerbord, gehoor en spel in.

Verskeie Musikhane-lede het na hul blootstelling aan die program vir universiteitsdiplomas 
in musiek en BA Musiek-grade aan die NWU ingeskryf en voltooi. Die program bied 
deelnemers sosiale aanvaarding en leer hulle om gesamentlike doelwitte na te streef. 
Hulle leer selfdissipline en interaktiewe vaardighede. Die onderrig wat hulle op die kampus 
beleef verbreed hul horisonne en dra by tot ’n gevoel van nasionale identiteit. Een van die 
dosente, me. Dikonelo Booysen, is persoonlik betrokke by die welstand van ’n groepie 
leerders wat uit moeilike huislike omstandighede kom. 

Musikhane het reeds landwyd bekendheid verwerf deur hul konserte dwarsoor Suid-
Afrika.
 

In die Skool vir Kommunikasiestudies word jaarliks verskeie uitreikprogramme 
aangebied, waaronder die Sappi Ideas that Matter, wat deur die grafiesekuns-studente 
aangebied word. Hierdeur word geld ingesamel vir die Tshwaraganang-sentrum vir 
gestremdes. Studente en personeel is ook betrokke by die Aardklop Nasionale Kunstefees 
waartydens minderbevoorregte hoërskoolleerders onder andere kunswaardering geleer 
word. Hulle is ook betrokke by die ontwerp van bewusmakingsveldtogte vir die NWU se 
Vigskantoor op die Potchefstroomkampus.
Aantal projekte: 16
Impak op gemeenskap: Minderbevoorregtes in die gemeenskap vind baat by hul geld- 
en bewusmakingsveldtogte.
Befondsing: NWU, Korporatief, self.

Studente van die Skool vir Tale het die luister- en skryfwerk gedoen vir die stories van 
Promosa-inwoners se verhuising van die destydse Herman Klopperville (tans Miederpark) 
wat in boekformaat gepubliseer is. ’n Soortgelyke boek is ook gepubliseer oor die stories 
van die plaaswerkers van die Rysmierbult-omgewing. Dié skool is nou betrokke by verskeie 
projekte waar leerders se vaardigheid in Engels as tweede taal aan leerders oorgedra word.
Aantal projekte: 11
Impak op gemeenskap: Bewaring van eietydse stories en geskiedenis en die verbetering 
van toekomsmoontlikhede deur middel van taalvermoëns.
Befondsing: NWU, Korporatief, self.

Die Fakulteit Opvoedingswetenskappe het verskeie projekte waarin die omstandighede 
van onderwysers in Potchefstroom aangespreek word. Hul vernaamste gemeenskapsprojek 
is God’s Answer to Aids. Die projek verg ure se betrokkenheid in die gemeenskap deur een 
van die fakulteit se dosente, mnr Johan Zerwick. Lees meer hieroor op bl.5.
In nog ’n projek word studente wat onder normale omstandighede nie toegang tot 
motorbestuuropleiding het nie, geleer om te bestuur. Dit word hanteer deur die 
Sentrum vir Verkeersopleidingsopvoeding. Hulle hanteer ook verkeersopleiding by 
kleuter- en primêre skole.

In nog ’n projek word ondersteuning gebied aan kleuters van Hospice se nasorgsentrum 
in Promosa. Die personeel, wat dikwels sonder opleiding daar werk, word touwysgemaak 
in die beginsels van leerderondersteuning. Personeel en studente is ook betrokke 
by sportafrigting en kultuuraktiwiteite by skole in Potchefstroom en Ikageng, asook 
leesopleidings- en ontwikkelingsprogramme.
Aantal projekte: 7
Impak op gemeenskap: 15 000 mense is al aan die God’s Answer to Aids-projek blootgestel.
Befondsing: NRF, NWU, Departement van Onderwys, self en anders.

SOOS MUSIEK IN DIE ORE VIR 70 KLEINGOED!
MUSIKHANE: 

4

4201BKA GEMEENSKAPS K1a.indd   4 7/16/08   6:23:50 PM



Mnr Johan Zerwick, die man agter die gemeenskapsprojek, God’s Answer to Aids, is op 
’n kruistog.

Dié dosent in Setswana bestee menige naweek en vakansie aan een van sy passies: 
gemeenskapsdiens.

Hy is ’n bekende gesig in van die armste woonbuurtes, en skroom nie om sy 
gemeenskapswerk tot die uithoeke van die Noordwes-provinsie én verder te neem nie.

Johan het op ’n plaas in die Coligny-distrik grootgeword waar hy geleer het om Setswana 
vlot te praat. Hy het later aan die voormalige PU vir CHO gestudeer en sy M-graad in 
Setswana behaal. Onder een van die baie vertalings wat hy uit die aard van sy werk gedoen 
het, was die Setswana-vertaling van Bruce Wilkinson se God’s Answer to Aids. Sedert hy 
dié vertaling in Augustus 2002 voltooi het, het hy dit persoonlik al aan meer as 15 000 
mense voorgedra.

Twee jaar gelede het hy met die geldelike ondersteuning van die SJGD die eerste seminaar 
in Setswana op die Potchefstroomkampus aangebied. Dit is deur pastore, kerkraadslede, 
onderwysers, prokureurs, huisvroue, vrywillige werkers van Hospice, Childline en 
Tshwaraganang en vele ander bygewoon.

Die seminaar het gehandel oor God se antwoord vir MIV/Vigs,  met die fokus op ’n 
Bybelsgefundeerde antwoord en probleme wat daarmee gepaard gaan. Die temas 
was: Die waarheid oor wat MIV en Vigs is, vergifnis, beskerming, die huwelik, hoop en 
barmhartigheid.

Johan besoek egter nie net kerke en gemeenskappe nie, maar neem sy boodskap ook 
na die werksplek. Hy word dikwels genooi om personeel by onder andere kleinsake-
ondernemings regoor die provinsie toe te spreek.

Maar sy groot liefde lê by die boodskap wat hy saans en naweek vir naweek aan die 
kleingoed en armstes van die bevolking en diegene wat die mees kwesbaarste is, oor te 
dra by kerke en skole.

Sonder die geldelike bydrae van die Studente Joolgemeenskapdiens (SJGD) aan die vele 
welsynsorganisasies in die Potchefstroom-gemeenskap, sou baie dit moelik vind om te 
oorleef. Net in die afgelope ses jaar is meer as R1,5 miljoen aan welsynsorganisasies en 
ander verdienstelike sake uitbetaal. Van die instansies wat oor die jare geld ontvang het is: 
Thakaneng (’n skuiling vir straatkinders), Dienssentrum vir Bejaardes, Kansa, Tshawaraganang-
dagsorgsentrum, Hospice, God’s Answer to Aids, ES le Grange, Open Arms en Ons Hulde.

Maar die werklike impak lê in die gemeenskapswerk wat die studente week na week by 
skole, kleuterskole en tehuise in en rondom Potchefstroom verrig. Dis hier waar hulle in 
noue kontak kom met die lot van minderbevoorregte mense in die gemeenskap en leer om 
met groter deernis en empatie na ander se behoeftes om te sien. 

• SJGD het verskeie hulpleningsprogramme wat oor ’n breë spektrum strek. 
So is Kleuternote ’n projek wat by skole en kleuterskole inskakel. Dit behels die ontwikkeling 
van kinders se talente en vermoëns deur enige vorm van musiek. Dit sluit onder andere die 
maak van instrumente in en die reël van revues. Een van die fokuspunte is die stimulerende 
effek van musiek op kinderkinetika. Fisieke verbetering is ’n span studente wat reg staan 
om te help met enige fisieke take wat verrig moet word by ander projekte waarby die SJGD 
betrokke is. Die Evangelisasie-projek maak gebruik van ’n poppekas en ander praktiese 
aspekte soos klein drama-aanbiedings om die boodskap hoofsaaklik aan kinders, maar 
soms ook volwassenes, oor te dra. 

Die Voedingskema voldoen aan die voedingsbehoeftes van gemeenskappe waar studente 
werk en waar nood geïdentifiseer word. Een van hul projekte waar hulle betrokke is, is 
die groentetuin in Sonderwater, wat ook onder andere deur die NWU se FLAGH-projek 
bestuur word. ’n Nuwe projek is die Koskas-gemeenskapsvoeding waardeur studente 
beoog om voedingsborge te werf. 

Die AKSA-projek werk saam met ander projekte om leerders by skole en ander instansies 
bewus te maak van MIV en Vigs. 

• By die Thakaneng Shelter vir straatkinders, fokus studente daarop om die kinders 
wat op die Bult bedel van die strate af te kry na ’n alternatiewe veilige hawe. Hier word 
kos, asook verblyf aan hulle gegee en word hulle gemotiveer om weer met skool te begin. 
Studente is nou betrokke by die kinders deur inligtingsessies oor Vigs, kreatiewe handwerk 
en sportgeleenthede aan te bied.

• Die minderbevoorregte kinders van Promosa se moeilike lewensomstandighede 
word so bietjie verlig deur die Promosa Parkie-projek. Hulle word deur die studente na die 
Johannesburg-dieretuin op ’n uitstappie geneem en ’n hele dag met ’n speelparkie  en 
’n waterglybaan bederf. Verder hou hulle entrepreneurs- en sportdae om die kinders te 
bemagtig.
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Johan dra die God’s Answer to Aids-boodskap oor aan die kinders.

• Laerskool Promosa se kinders kom meestal uit gesinne in moeilike finansiële 
en maatskaplike omstandighede. Dis hier waar die studente weekliks ’n sleutelrol speel 
in die verskaffing van hulp rondom sportafrigting, na-skoolsorg, revue-afrigting en 
skooltoerusting soos laboratoriums. Een van die groot doelwitte is om te help om geld 
in te samel om vir die skool ’n saal te bou en ’n minibus te koop. Klimrame en asblikke is 
ook op die lysie van behoeftes wat deur die SJGD aangespreek gaan word. Lees op bl.6 
oor hul besoek aan die Suidkus.

SJGD MAAK DIE LEWE LIGTER (EN SORG VIR PRET)
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“Hulle gesiggies as hulle vir die eerste keer die see sien, is onbeskryflik. Hulle is so 
verbaas, hulle dink dis een groot dam.” Vir die 38 kleingoed van Laerskool Promosa 
was dit die eerste keer wat hulle die sand en seewater tussen hulle tone gevoel het toe 
hulle in Maart vanjaar deur die SJGD see toe geneem is. Die kinders is vir ’n kort tydjie 
uit hul bitter moeilike omstadighede geneem vir ’n seevakansie met roomys, besoeke 
aan die vloot, uShaka Marine World en flieks. Hulle het by The Fig Tree in Winkelspruit 
tuisgegaan.

“Die oomblik wat vir my die ongelooflikste was, was toe ons een oggend saam met die 
kinders Bybelstudie gehou het. Hulle het almal die hele Psalm 23 uit hulle koppe opgesê. 
Ons het gehuil toe dit gebeur,” sê Elsie Crous, ondervoorsitter van SJGD.

• Die Pick-a-Leader-projek identifiseer tien graad 11-leerders van Resolofetse, 
Boitshoko en Potchefstroom Secondary School in Ikageng en Mohadin wat 
leierskapeienskappe toon. Hulle word dan op leierskapkampe geneem om die 
eienskappe verder te ontwikkel. Dié projek fokus op die voorbereiding van die kinders 
op die lewe na skool en bied aan hul die geleentheid om hul horisonne te verbreed 
deur middel van blootstelling aan aspekte soos universiteite en moontlike 
werkgeleenthede. Hulle leer byvoorbeeld hoe om ’n skoolkoerant saam te stel, 
asook om hul leerlinglisensies te kry.

• Sonderwater is ’n baie arm gemeenskap in Ikageng met min hulpbronne. Dis veral 
die vroue en kinders wat swaar kry, wat ook die fokus van dié studenteprojek is. Die vroue 
word vaardigheidsprojekte aangebied om hulself te bemagtig. Thpusong beteken om “op 
te lei” en word elke jaar deur die Joolpersoonlikheid onderneem deur die verskaffing van 
die nodige toerusting en materiaal. Boeke om die vroue meer blootstelling te gee en hulp 
om ID-boekies te kry, is alles deel van die projek. Die kinders word ook gestimuleer deur ’n 
verskeidenheid pret-aktiwiteite.

• Perdry as terapie word gebruik om die gestremde kinders van ES le Grange se 
lewenskwaliteit te verbeter. Dié aanbieding van die projek word deur studente onderneem 
en is daarop gerig om die kinders se koördinasie en gewaarwording van die wêreld 
rondom hulself te verbeter. Perdry as spanbou en rekreasie word ook vir ander mense in 
die gemeenskap aangebied en word deur die SJGD gekoördineer. Daar word ook na die 
welstand van die perde omgesien deurdat voer verskaf word, ’n Doelwit is om ’n tydelike 
bykomende perd te kry om in die projek se behoeftes te voorsien.

• In die kindersaal van die Potchefstroom Hospitaal word die klein pasiëntjies vermaak 
met projekte om ontvlugting te bied van hul omstandighede en realiteit. Hulle word een 
keer per week besoek met die doel om die pasiënte se dag op te helder. Die studente is 
tans besig om ’n ou pakkamer in ’n mooi en toegeruste speelkamer te omskep.

• ’n Plek waar die kleutergesiggies behoorlik ophelder wanneer die studente 
gaan kuier, is die Loving Happy Hours-kleuterskool in Promosa. Daar is ongeveer 
170 kleuters tussen die ouderdomme twee en ses jaar. Die studente fokus op opvoedkundige 
programme om hulle skoolgereed te kry. 

• Vir die gestremde kinders van die Tshwaraganang-dagsorgsentrum in die 
Potchefstroom-nywerheidsgebied is die besoeke van die inwoners van Caput-manskoshuis 
’n tydjie in hul week wanneer hul lewens so bietjie makliker gemaak word. Die sentrum 
is in 2000 gestig vir kinders met spesiale behoeftes waarvan die ouers werk en dus nie 
bedags na hulle kan omsien nie. Saam met vrywilligers uit die gemeenskap en onder die 
leiding van me. Agnes Thotobolo, word die kinders (sonder vergoeding) versorg. Daar is 
tans 28 kinders tussen die ouderdomme van twee tot dertien jaar onder hul sorg en ’n 
paar ouer gestremdes na wie daar omgesien word.

• Die Witrand-hospitaal vir verstandelik gestremdes en geestelik versteurdes se 
begroting is nie genoegsaam die voorsiening van rekreasiebehoeftes nie. Dit is hier waar 
die inwoners van De Wilgers-manskoshuis weekliks ’n diens lewer. Hulle is betrokke by 
projekte om die pasiënte te stimuleer deur lewensvaardighede aan te kweek. So is die 
studente betrokke by die verf van sale en behartig ook die put-put-baan op Witrand se 
gronde. Hulle hou ook die jaarlikse Talentaand en Mnr. en Mej. Witrand. Hulle is ook 
betrokke by die ontwikkeling van pasiënte sodat hulle later kan aanpas by die wêreld buite 
Witrand se mure.

• Die Itereleng-kleutersorgsentrum in Ikageng het ongeveer 120 voorskoolse 
kinders. Die geld vir die sentrum kom vanuit die gemeenskap en is geleë op die African 
Methodist Church se perseel. Alhoewel die kinders elke dag ´n ete kry, is daar groot 
tekort aan opvoedkundige blootstelling. Die inwoners van die Excelsior-manskoshuis help 
met die instandhouding van die groentetuintjie by Itereleng. Hulle fokus verder op die 
bewusmaking van die lewe buite die grense van Ikageng deur hulle op uitstappies te neem. 

SAND, SEE EN SKULP 
VIR PROMOSA SE KINDERS
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• Die Bambanani Youth Centre is ’n projek waarby Heimat-manskoshuis betrokke is. 
Die sentrum werk met weeskinders wat direk of indirek deur Vigs geraak word. Die studente 
help nie net met huiswerk nie, maar gee ook ’n skouer om op te huil. Hulle is op die uitkyk 
vir ’n nuwe speelterrein en bied inligtingsessies rondom Vigs aan ouers en kinders.

• Die Kagatolopelo Pre-school se 75 kinders in Ikageng gaan in ’n informele 
sinkgebou skool. Hulle kom uit ’n minderbevoorregte omgewing en die meeste stap 
elke dag ver, of word deur hul ouers gedra, om by die skool uit te kom. Die Laureus-
manskoshuis het vanjaar die groot taak aangepak om toiletgeriewe by die skool te 
voorsien. Verder hou hulle opvoedkundige aksies, soos tydens Wiskundeweek wanneer 
hulle ’n gesyferdheidsprojek saam met die kinders aanpak.

• Vir Hombré-manskoshuis se inwoners lê die geestelike en emosionele welstand 
van die Vyfhoek Primêre Skool se leerders hulle na aan die hart. Hulle besoek die skool 
met ongeveer 55 leerlinge en vier onderwyseresse, wat sowat 5 km buite die dorp geleë 
is op ’n gereelde grondslag en fokus op die kinders se sosiale behoeftes. So word daar ’n 
uitstappie na die Maropeng-grotte en ’n atletiekdag beplan.  

• Die Amelia-sentrum is ’n veilige hawe vir volwassenes wat verstandelik gestremd 
is en die verstandelike vermoë van vyf- tot sewejarige kinders het. Amelia het drie 
werkswinkels wat metaal-, hout- en naaldwerk insluit. Hulle bedryf ook ’n groentetuin 
en is betrokke by die was van klere en skottelgoed. Die inwoners van die manskoshuis, 
Over-De-Voor, is betrokke by projekte waar emosionele en sosiale behoeftes aangespreek 
word. Hulle is onder andere ook betrokke by sportaktiwiteite en gaan vanjaar krieketnette 
vir Amelia oprig.

• Die inwoners van Patria-manskoshuis is nou betrokke by sportafrigting by 
Hoërskool Promosa. Hulle het ’n groep graad 8-seuns onder hulle vlerk geneem om vir 
hulle lewensvaardighede aan te leer om hul selfbeeld te bou. So is hulle betrokke by sport-
en kultuuraktiwiteite en hoop hulle om hul vir vyf hoërskooljare te ondersteun, waarna 
hul weer ’n ander graad 8-groep sal “aanneem”. Vanjaar het hulle ook sporttoerusting 
aangekoop en gee dramalesse vir kinders om voor ’n gehoor op te tree. 

• Die Pudulogo Primary School in Ikageng se meer as duisend leerders word deur die 
Ratau Leboné-manskoshuis ondersteun. Die skool se kinders kom meestal uit omliggende 
woongebiede, wat ’n plakkersbuurt insluit. Ratau fokus daarop om die kinders van 
Pudulogo verantwoordelikheidsvaardighede aan te leer deur hulle te leer om die skool se 
badkamers op te ruim. Op sosiale vlak word hulle op uitstappies geneem. 

• Die Tsepo Primary School in Ikageng het 650 leerders wat weekliks besoek word 
deur die inwoners van Veritas-manskoshuis. Die Veritas-manne neem die kinders op 
visvanguitstappies, verbreed hul sosiale vaardighede met geleenthede soos kegelbal en 
tolletjiebrei. Hulle word ook geneem om krieketwedstryde te gaan kyk om hul wêreld te 
verbreed. 

• Die Nanogang Primary School se gemeenskap is nou betrokke by die skool, maar 
daar is ’n groot tekort aan geld vir die instandhouding van die skool. Villagers se manne 
werk nou saam met die gemeenskap om die skool te ondersteun. Hulle hou onder andere 
Vigsinligtingaanbiedings, het fisiese verbeterings aangebring en gee baie liefde en aandag 
aan die kleingoed.

• Die manne van Thaba Jäh en meisies van Huis Republiek is betrokke by die 
Jesus Loves You Ministry in Promosa se Mypaid-woonbuurt. Hulle help die kinders in die 
gemeente met sportafrigting en bied ’n emosionele skouer om op te leun. 

• Die studente van die Bellatrix-dameskoshuis vir dagstudente gooi hulle gewig 
in by Hoërskool De Wilge. Die skool bied onderrig aan leergestremde kinders asook 
remediërende onderrig. Bellatrix is veral betrokke by die 130 koshuisleerders wat dikwels 
swak huislike omstandighede het. Hulle help ook met die reël van rekreasie-aktiwiteite 
soos waterspele en Mej. De Wilge. Hulle is betrokke by die reël van inligtingsgeleenthede 
oor Vigs, afpersing by die skool en verkragting.

• Die damestudente van Eikenhof-koshuis besoek die voorskoolsentrum by die 
Ikageng Centre of Concern om ondersteuning te gee aan die 350 kinders. Hulle help 
met die algemene instandhouding van die skool wat eintlik net vir 250 ingerig is, volg 
opvoedkundige programme met die kinders waar moontlik en poog om aan hul persoonlike 
aandag te gee.

• Heide-dameskoshuis se besoeke aan Kiddies Nest, ’n kleuterskool in Promosa vir 
120 kinders, staan die personeel by deur die kleingoed besig te hou met speletjies en 
weeklikse besoeke. Hulle help ook met die voorsiening van kos en speelgoed en algehele 
steun aan onderwysers. Daar word ook gehelp met die opgradering van die speelterrein 
en met uitstappies. Heide het begin met die eerste fase van uitbreiding vir ’n nuwe 
klaskamer.

• Baie tyd en liefde, is wat die dames van Karlien aan die 160 koshuisinwoners 
van die ES le Grange-skool vir verstandelik gestremdes gee. Karlien stel die leerders van 
ES le Grange aan die wêreld daarbuite bekend, deur uitstappies soos byvoorbeeld aan 
die brandweer. So het “Kleuterbad” al ’n instelling by ES le Grange geword. Karlien se 
inwoners gaan help elke week die personeel vroeg in die oggend om die kleuters aan te 
trek en ’n Bybellessie aan te bied.
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• Kasteel se dames besoek die Loula Fourie Laerskool buite Potchefstroom weekliks 
om op geestelike en emosionele vlak met die kinders om te gaan deur speletjies, aandag 
en aanraking. Daar word verder gekonsentreer op kreatiwiteitsontwikkeling om die kinders 
te ontwikkel om hul maksimum potensiaal te bereik.

• Vir werkende ouers van Promosa is Die Herberg, ’n kleuterskool in die middel van 
Promosa, ’n noodsaaklike plek van veilige sorg waar hulle hul kinders kan laat. Die dames 
van Klawerhof het hulle onder hul vlerk geneem en werk daaraan om die infrastuktuur en 
hulpbronne van die skool te verbeter sodat hulle nog meer kinders kan huisves om aan 
die groot behoefte te kan voldoen. Hulle bied elke week ’n opvoedkundige program aan 
wat inpas by die skool se leerplan. Hulle hou ook elke maand ’n rommelverkoping om die 
onderwysers te help met die insamel van geld. Verder neem hulle die kinders elke jaar op 
’n uitstappie na die dieretuin.

• Die Ikageng Dagsorgsentrum vir Bejaardes is op die perseel van die Ikageng-
polisiekantoor geleë. Die hoofdoel van die sentrum is om na bejaardes om te sien wat 
niemand het om bedags na hulle om te sien nie. Dis hier waar LaVaria-dameskoshuis ’n 
verskil maak. Elke oggend loop sowat twintig bejaarde vroue na die perseel waar hulle 
na die groetetuin omsien of klere maak. Die groente word verkoop om geld in te samel. 
LaVaria help om met een van hul behoeftes, (’n stoorkamer wat vergroot moet word en ’n 
badkamer wat aangebou moet word), te help.

• Ourief Plaasskool is ongeveer 25km buite Potchefstroom op die Paryspad en 
is vanjaar in sy dertiende bestaansjaar. Oosterhof-dameskoshuis poog om met hul 
programme en besoeke te fokus op die emosionele en intellektuele stimulasie van 

die kinders wat Setswana praat en baie min Afrikaans of Engels verstaan. Oosterhof 
was betrokke by fisiese verbeterings wat by die skool aangebring is en leerders 
het verskeie opvoedingsprogramme deurloop, soos waterbesparing, plantlewe en 
higiëne.

• Padi Intermediêre Skool is ’n plaasskool waar die dames van Wag-’n-Bietjie help 
met boeke vir hul biblioteek, asook skryfboeke en sportafrigting. Hulle samel ook klere en 
speelgoed in vir die kinders. Wag-’n-Bietjie bied op ’n weeklikse grondslag programme 
aan en is ook betrokke by fisiese verbeterings soos die verf van hul vierkant.

• Die 89 MIV-positiewe kleuters van die Amaphelo Daycare in Promosa word met 
groot deernis deur die dames van Wanda besoek, waar baie liefde en hulp uitgedeel 
word. Die kinders ontvang een maaltyd per dag en hulle word voorberei vir skool. Wanda 
is betrokke by die opgradering van die speelgrond en is betrokke by die aanbied van 
programme wat hul emosionele en sosiale behoeftes bevredig. 

• Die Bophirima Crèche in Ikageng het ongeveer 60 kinders wat op ’n daaglikse basis 
versorg word en waar een middagete verskaf word. Vergeet-my-nie se dames besoek die 
crèche elke week om persoonlike aandag te gee en behoeftes te identifiseer. Programme 
is daarop gemik om die kinders bloot te stel aan ’n wyer wêreld.

• Die Ntsamaiseng-voorskoolsentrum in Ikageng se 130 kleingoed word weekliks 
deur Minjonet-dameskoshuis gehelp om hulle skoolgereed te kry en te help om aan hul 
basiese behoeftes te voorsien. Hulle word ook oorweldig deur tonne liefde wanneer hulle 
besoek word.

“Die oomblik wat vir my die ongelooflikste was, was toe ons een oggend saam 
met die kinders bybelstudie gehou het.  Hulle het almal die hele Psalm 23 uit 
hulle koppe opgesé.”

NWU-POTCHEFSTROOMKAMPUS
GEMEENSKAPSDIENS
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Twaalf jaar nadat Sediba in die lewe geroep is, het letterlik duisende leerders by dié projek van 
die NWU gebaat deurdat hul wiskunde- en natuurwetenskaponderwysers verdere opleiding 
ontvang het.

Die Sediba projek word binne die Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe hanteer, 
en word ondersteun deur dosente vanuit  fisika, chemie en wiskunde. Die doel van Sediba is 
om onderwysers met ’n driejarige onderwysdiploma in natuurwetenskappe of wiskunde tot ’n 
vierjarige onderwyskwalifikasie op te gradeer.

Die prestasies van Sediba spreek vanself, maar die ware invloed lê in die beroepsgerigte ervaring 
van die onderwysers wat opgelei word in die wiskunde- en natuurwetenskapvakgebied. Nie 
net baat hul leerders by die opleiding nie, maar die onderwysers se persoonlike groei is ’n 
belangrike voordeel.

Die Sediba-program word deeltyds aangebied oor twee jaar waarvan ongeveer 29 dae per 
jaar (gewoonlik gedurende skoolvakansies) op kampus deurgebring word. Op kampus word 
die klasse in moderne lesinglokale en laboratoriums aangebied. Die Wetenskapsentrum op 
die kampus dra verder by tot die ontwikkeling van die onderwysers. ‘n Spesiaal ontwikkelde 
kleinskaal chemiestel wat in die opleiding gebruik word, word aan onderwysers beskikbaar 
gestel om op skool gebruik te word. Die chemiestel help om die tekort aan laborator-
iumgeriewe op skole te oorbrug. In die opleiding word sterk op die vorming van kreatiewe, 
innoverende denke gefokus. Onderwysers wat die program suksesvol voltooi, word 
bekroon met die geakkrediteerde GO-sertifikaat (Gevorderde Onderwys Sertifikaat). Talle 
onderwysers wat die program deurloop het, is bevorder tot vakhoofde, vakadviseurs, 
skoolhoofde en ander senior poste in die onderwys.

Die Fakulteit Natuurwetenskappe (Se skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe) 
het ’n uitgebreide program waarin onderwysers in fisiese wetenskappe en wiskunde, 
verdere opleiding ontvang. Die Sediba-program is in Januarie 1996 vir die eerste keer 
aangebied. ’n Totaal van 1274 onderwysers het sedert die aanvang van die projek ’n 
ACE (Advance Certificate in Education) ontvang. Die jaarlikse slaagsyfer is 82,6%. 
(lees meer hieroor hiernaas).

Die fakulteit bedryf onder meer ook ’n habitatbestuursprogram waarin hulpbronarm-boere 
geleer word om sonder hulpmiddels soos insekdoders klaar te kom. Hulle het ook ’n mini-
chemielaboratorium (MyLAB) ontwikkel wat deur skole wat nie toegang tot toerusting het 
nie, gebruik kan word.

Aantal projekte: 4
Impak op gemeenskap: Die leerders van meer as 1200 onderwysers het oor ’n tydperk 
van 12 jaar by hul onderwysers se verdere opleiding baat gevind.
Befondsing: Departement van Onderwys, NWU en ander.

FAKULTEIT 
         
      NATUURWETENSKAPPE

SEDIBA MAAK ’N VERSKIL!

Die Fakulteit Natuurwetenskappe bedryf ’n habitatbestuursprogram vir kleinboere.

’n Sediba-alumnus, dr. Sello Rapule, vakgroepvoorsitter van die vakgroep Natuurwetenskap 
Wiskunde en Tegnologie Onderwys op die Potchefstroomkampus vertel dat Sediba baie 
deure vir hom oopgemaak het. “Ek bly nederig en hoe nederiger ek is, hoe meer word ek 
geseën,” gesels dr. Rapule. 

Dié voormalige onderwyser van Fochville vertel hoe die Sediba-uitreikprogram hom 
bemagtig het met die selfvertroue om in sy vakgebied klas te gee. Twee jaar nadat hy vir 
die GOS ingeskryf het, is hy gekies vir ’n maand lange oorsese reis na die Universiteit van 
Montana waar hy intensiewe opleiding in sy vakgebied ontvang het. In dieselfde jaar het 
Sello ’n dosentepos in fisika by die NWU aanvaar. Die pos is deur die Departement van 
Onderwys in die Noordwes-provinsie ondersteun. In 2002 het hy ’n Honneursgraad 
voltooi en in 2004/2005 ’n Meestersgraad in natuurwetenskap-onderwys. In 2008 
het hy ’n doktorsgraad in natuurwetenskaponderwys verwerf. Sello, een van agt 
kinders, is die eerste in sy familie om ’n tersiêre kwalifikasie te behaal.

“Sediba het my oë oopgemaak en vir my kanse gegee wat ek nooit geglo het moontlik is 
nie. Ek gaan eersdaags na Swede as deel van ’n dosente-uitruilprogram,” gesels die nederige 
dosent. Hy is getroud met Martha en hulle het twee dogters van twee en ses jaar oud.

Sediba-statistiek: -’n Totaal van 1 274 opvoeders het in die twaalf-jaar periode van 1996 
tot 2008 vir die GOS – Sediba-sertifikaat op die Vaaldriehoek- en Potchefstroomkampusse 
ingeskryf. In 2008 alleen sal ongeveer 250 000 leerders blootgestel word aan beter 
wiskunde en natuurwetenskaponderrig deur die 233 onderwysers, wat in 2008 vir die 
GOS-program ingeskryf is.

Dr. Sello Rapule (links) wys onderwysers hoe om natuurwetenskappe aan te bied in skole wat
 ’n gebrek aan toerusting het.

Alumnus van Sediba presteer
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20Ikateleng, een van die mees suksesvolle programme vir graad 12-leerders in die land, vier 
vanjaar sy 20ste bestaansjaar. 

Deur die Ikateleng-program is duisende matriekleerders al opgelei sodat hulle by ’n 
tersiêre instelling kan inskryf. Die program is in 1988 op die Vaaldriehoekkampus 
begin op versoek van die gemeenskappe in dié omgewing. Twee jaar later is dit na die 
Potchefstroomkampus uitgebrei, in 2004 na Taung en vanaf 2005 na Mafikeng. In 2007 
het drie sentrums in Upington, Zeerust en Mooinooi (Brits) bygekom.

Die hoofdoel van die projek is om kinders addisionele onderrig te gee sodat hulle by ’n tersiêre 
instelling kan inskryf. Die projek poog ook om hulle met lewensvaardighede soos studiemetodes, 
beroepsoriëntering, konflikbestuur, voorbereiding vir ’n onderhoud, die skryf van ’n CV en 
Vigs-voorligting, toe te rus, sodat hulle ’n beter kans op sukses op universiteit kan hê.

Die leerders wat gr. 12 met universiteitstoelating slaag, word in oorleg met hoofde, onder-
wysers en distrikbestuurders van die Departement van Onderwys geïdentifiseer en word 
die beste leerders ná psigometriese toetse by die projek ingeskakel. Leerders kan vakke uit 
die natuurwetenskappe of ekonomiese wetenskappe kies.

Die Noordwes-Universiteit bied die program oor agtien Saterdae op die drie kampusse 
aan.  In 2008 was altesame 708 matrieks van 131 skole (van so ver as Taung naby Vryburg) 
by die projek betrokke.

Die slaagsyfer van Ikateleng-leerders was die vorige drie jaar ver bo die nasionale en 
provinsiale gemiddelde slaagsyfer vir matrieks. In 2004 was die nasionale gemiddeld 
70,7%. In die Potchefstroom gebied het Ikateleng-leerders met 85,3% geslaag, in die 
Vaaldriehoek met 74,2% en in Taung met 82,3%. 

Een van die suksesverhale is dié van Hoërskool SS Paki in Vredefort. Van die 22 matrieks 
van 2003 het 21 vir Ikateleng ingeskryf en al 21 het vrystelling behaal en by die Vaaldrie-
hoekkampus ingeskryf en gegradueer.

Nog ’n suksesverhaal is die van Dr. Joe Modise. Hierdie leerder van Ikageng het al sy grade 
(tot PhD) by die Potchefstroomkampus behaal. Tans is hy ’n senior dosent in Chemie by die 
Vaal University of Technology (VUT) in Vanderbijlpark.

Net by vanjaar se gradeplegtighede by die Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus is 41 
grade, elf diplomas en 22 Honneursgrade aan Ikateleng-leerders toegeken. Van hierdie 
groep het 21 hulle kwalifikasies in die natuurwetenskappe verwerf.
 
Van die 708 graad-12 leerders in 2007 het 360 matriekvrystelling gekry en 252 hul 
skoolverlatingsertifikate. Daar was altesaam sestien algehele onderskeidings en 
161 vakonderskeidings. Naastenby 55% van die leerders met matriekvrystelling het by een 
van die drie kampusse van die NWU ingeskryf.

IKATELENG is 20 JAAR OUD

Die Departement Bemarking en Kommunikasie is ingestel op studentewerwing en het verskeie projekte in die gemeenskap wat daarop gemik is om leerders voldoende te 
ontwikkel sodat hulle as studente van die NWU kan inskryf. Die departement se vlagskipprojek is Ikateleng, wat “bemagtig jouself” in Tswana beteken. 

Verder bied die departement ander werwingsprogramme, soos die jaarlikse Wetenskapweek vir graad 12-leerders, aan. Sportprogramme, die jaarlikse Opedag en kampusbesoeke word 
aangebied in ’n poging om die gemeenskap aan die werking van die kampus bloot te stel.

Aantal projekte: 9
Impak op gemeenskap: Die gemiddelde slaagsyfer van Ikateleng is meer as 80% en diegene wat universiteitstoelating kry, ongeveer 50%.
Befondsing: Departement van Onderwys, NWU, Toyota, Engen.

Mnr Marties Masiea, Koördieneerder van die Ikateleng-projek.

‘n Groepie leerders tydens ‘n sessie van die Ikateleng-projek
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Die Sentrum vir Gemeenskapsreg en Ontwikkleling lewer ’n gratis diens aan inwoners wat nie regshulp kan bekostig nie. Dit sluit in hulp met sake wat wissel van grondeise tot 
egskeidings. 
Die gemeenskapregsentrum voorsien verder programme wat opleiding verskaf aan gemeenskappe in Noordwes en Mpumalanga. Die sentrum het ook die North-West Access to 
Justice Cluster gestig waardeur instansies wat regsdienste lewer vir armer en afgeleë gemeenskappe byeen gebring is. Dieselfde is in Mpumalanga gedoen deur die Mpumalanga 
Access to Justice Cluster. Hulle is ook inter alia betrokke by verskeie verenigings waardeur die Fakuteit Regte hulle betrokkenheid in die gemeenskap bevestig met hulp aan landelike 
gemeenskappe soos byvoorbeeld die North-West Land Legal Unit. Die sentrum is ook verteenwoordig op die South-African Women Lawyers Association (SAWLA) wat  onder meer 
kyk na die regte van vroulike regslui. Dosente van die Fakulteit Regte dien op 23 rade waar hul kennis in die gemeenskap teruggeploeg word.

Aantal projekte: 9
Impak op gemeenskap: Behoeftiges se toegang en begrip van regsprosesse word deur die fakulteit gefasiliteer en talle gemeenskappe het al sukses behaal onder die leiding van 
die Sentrum vir Gemeenskapsreg en Ontwikkeling.
Befondsing: Verskeie

• Akademici by die Fakulteit Teologie is gekontrakteer deur die 
 Bybelgenootskap om te help met Bybelvertalings. Hulle is
 ook betrokke by die aanbied van seminare oor sosiale, etiese en
  kerksake, asook om sake rakende armoede, MIV/Vigs en 
 menseregte aan te spreek. 

Impak op gemeenskap: Kerkorganisasies van die omgewing ontvang leiding rakende 
etiese sake. 
Befondsing: Verskeie.

• Personeellede van die Fakulteit Ekonomiese en 
 Bestuurswetenskappe lewer gemeenskapsdiens deur op 
 verskeie rade te dien waaronder die Dr. Kenneth Kaunda Suidelike 
  Munisipaliteit Distriksraad, die plaaslike stadsraad, die ekonomiese 
 advieskomitee van die premier van die Noordwes-provinsie, die
  Gauteng Ouditkomitee en op die rade van streeks-radiostasies.
  Hulle is verder betrokke by die Association of North West, die
  Council of Statistics SA, en dien op die rade van verskeie 
 nie-regeringsorgansies en welsynsorganisasies.

Impak op gemeenskap: Deur leierskap word ekonomiese welvaart geskep.
Befondsing: Verskeie.

DIE FAKULTEIT REGTE SE SENTRUM VIR 

                          GEMEENSKAPSREG EN ONTWIKKELING
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DIE ABC VAN 

           GESONDHEID
Die ABC-projek is deur eerstejaar BCur-studente begin onder leiding van me Mada 
Watson. Hierdie projek spruit voort uit praktykondervinding wat hulle in gemeenskapsver-
pleegkunde moet opdoen. Die studente het by ’n informele kleuterskool in uitbreiding 7 in 
Ikageng, betrokke geraak en gefokus op ‘n deel van hul kurrikulum, naamlik groei en 
ontwikkeling van die voorskoolse kind. Die skooltjie is elke week besoek en die volgende 
program is aangebied:

• Vir elke kind is ’n appel (Apple), piesang (Banana) en wortel (Carrot)
  gegee om te eet;
• Gesondheidopvoeding is aan die lekeversorgers en eienaar van 
 skooltjie gegee;
• Stimulasie-oefeninge is saam met die kinders gedoen;
• ’n Speelding wat deur die studente self gemaak is, word aan die einde van 
 die projek aan die skool oorhandig.

GESONDHEIDSTREIN
Phelophepa is ’n projek van Transnet Mobiele Gesondheidsdienste. Dit is ’n trein wat 
sedert 1994 deur Suid-Afrika reis en primêre gesondheidsorg aan gemeenskappe 
lewer. Me Mada Watson van die Skool vir Verpleegkunde  is saam met verskeie 
verpleegkundiges van ander universiteite en kolleges ’n stigterslid van die projek. Die 
projek staan onder die leiding van dr Lynette Coetzee van Transnet. Verpleegstudente 
van die NWU se Potchefstroomkampus, lewer elke jaar vir vier weke ’n diens op die 
trein en reis van stasie tot stasie om verafgeleë gemeenskappe te bereik. Daar word ’n 
tweede trein vir 2009 beplan.  

Die Skool vir Verpleegkunde se gemeenskapsdiens is gerig op gesondheidspersoneel 
en hul ontwikkeling. Veral tuisversorgers van Vigslyers en die gepaardgaande berading 
aan gesinne vind groot baat by dié skool se onbaatsugtige diens aan die Potchefstroomse 
gemeenskap. Boonop is personeel en studente ook self betrokke by die verskaffing van 
geestelike berading aan terminaal siek Vigslyers. Hulle gee ook leiding aan versorgers van 
bejaardes oor hulle spesiale behoeftes.

Aantal projekte: 8
Impak op gemeenskap:  Honderde gesinne in Potchefstroom en omliggende gebiede 
word jaarliks deur hul gemeenskapsdiens geraak.
Befondsing: Verenigde Nasies, Kanadese Gesondheidsdepartement, Nederduits-
Gereformeerde Kerk, NWU.
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