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Ons het aan die einde van
‘n baie besige jaar gekom,
so positief die jaar begin
maar moes leer om
gestewel met Jesus se
hand in ons s’n 2015 te
kon stap.
Was daar soveel uitdagings, maar kan ons net
getuig van hoe die Here
vir ons deurgekom het en
wonderlike omgee hartmense ons padlangs gestuur het wat saam met
ons die bulte uitgeloop
het!
Moniqe is
gediagnoseer
met ‘n
nierprobleem en
was sy vir
17 dae in die hospitaal en
opgeneem met nierversaking, infeksie en hoë
bloeddruk. Dit gaan tans
goed met haar, haar
bloeddruk is onder beheer
en gaan sy gereeld vir
opvolg besoeke. Ons
moet haar maar goed
dophou en vertrou die
Here dat sy nie weer ‘n
insinking sal beleef nie!
Shawn het wonderlik her-

stel na sy
nood blindedermoperasie en was
dit nie vir Dr
Estelle
Mocke en
Unitas Hospitaal nie, sou Shawn nie
vandag nog saam met ons
gewees het nie! Ons het
oor hierdie tydperk ‘n verhoudig kon bou met Dr Robert Jordaan van Unitas Hospitaal en het hulle nou al
talle kere gehelp waar hulle
kon.
Ons het die wonderlikste
dokter, ‘n groot dankie aan
Dr Estelle Mocke wat altyd
daar is vir ons, vir haar
omgee en bereidwilligheid
om altyd te help en raad te
gee, en stap sy werklik die
ekstra pad vir elke kind van
ons.
Ons grootste dankie is aan
ons Groot Geneesheer wie
aan die stuur is en hierdie
wonderlike mense ons
padlangs gestuur het om te
kan help toe ek moedeloos
was, maar dat Hy ook die
groot genesingswerk in
Shawn en Moniqe se lewens
gedoen het! Aan Hom al die
ere!

Die ander groot geloofsaak was die Quantum
bussie wat ‘n groot noodsaaklikheid geword het,
maar ai tog, so duur en
waar kry mens die finansies wanneer mens nie
eens aldag subsidie kry
nie! Ons het hier geleer
wat werklike geloof is en
dat mens nooit moed opgee nie, dat met ons oë
gevestig op Jesus, al
woed die storms om ons,
kan en mag ons steeds
onwrikbaar bly glo en vertrou en het die Here wonderlike mense en besighede ons padlangs
gestuur sodat ons die bussie met groot afslag van
TWK Toyota Standerton
kon koop! ‘n Groot dankie
aan almal wat dit vir ons

help moontlik maak het,
ons ry nou behoorlik in
styl en kan almal veilig en
gemaklik sit!

Ons 6de Prefek!
As ek na hierdie
in die lewe behaal!
hartkinders van my kyk,
Lucia is gekan my hart net swel van
kies as leier
trots, hulle kom uit sulke
vir volgende
seer omstandighede, tog is
jaar en was
hulle die kinders wat aandit vir my ‘n
hou, uithou en nooit moed
groot knop
opgee nie! Is ons so
in die keel
bevoorreg om elkeen van
oomblik toe
hulle te kan sien ontwikkel,
ek die voorgroei en uitstyg en sukses
reg gehad het om haar lei-

ersbalkie te kon aanspeld!
Sy was maar 5jr oud en
bitter klein toe sy in ons
sorg geplaas is en kon
ons vir 7jr die pad van
genesing saam met haar
journey en is ons geweldig
trots op hierdie hartkind
van ons en vir dit wat sy
sover bereik het!
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Ons Tukkies Studente
Ons het die jaar twee Tukkies studente wat tans Onderwys studeer .
Fransisca is nie meer deel van ons
projek nie aangesien sy by iemand
anders bly, maar gaan dit goed met
haar!
Monique bly nog by ons en is nog
deel van ons Ki-Deo familie en is
ons nogsteeds verantwoordelik vir
haar. Ongelukkig het sy en Fransisca nie verlede jaar die Funza beurs
gekry nie en moes ons hulle inderhaas terugtrek huis toe, aangesien
hulle toe nie langer in die koshuis
kon bly nie. Maar ons is so dankbaar
dat Fransisca reeds verlede jaar kon
begin studeer met ‘n Atterbury Beurs
en dat Monique van volgende jaar af
ook met die beurs verder gaan studeer. Dankie aan die Joemf Trust,
Doxa Deo en sponsers wat dit
hierdie jaar moontlik gemaak het
sodat Monique haar eerste jaar kon

voltooi. Sy het tot dusver ongelooflik
goed gedoen en is sy ‘n harde werker wat alles insit om sukses te kan
behaal! Sy skryf Vrydag haar eerste
eksamenvak, bid asb vir haar!
Die grootste uitdaging wat ons op
die oomblik het is vervoer vir haar,
ek vervoer haar elke dag Tukkies toe
en terug en is die Gautrein ongelukkig nie ‘n opsie nie. Indien enigeen
dalk weet van nog studente wat
Groenkloof kampus toe ry, en
moontlik kan help met vervoer vir
haar, sal dit baie waardeer word. An
dersins wil ons dalk uitkyk vir ‘n
bromponie wat haar net meer
onafhanklik sal maak.

Haar ma bly in die Kaap en wil sy
baie graag gedurende die Desember
vakansie vir haar gaan kuier. Sy is
bereid om met die Interkaap
Sleepliner Kaap toe en terug te
gaan, maar het ons ongelukkig nie
die finansies om haar hiermee te
kan help nie.
Indien enigeen bereid is om haar te
sponser hiermee, kontak my asb.
Sy wil graag 11/12 Desember vertrek en dan weer terug op 29
Desember. Sy moet vroeg Januarie
begin met prakties by ‘n Kleuterskool
en moet dus betyds terug wees.
Kontak my asb by theresag@kideo.co.za of 083 696 8600.

Tussen hospitale en ander verantwoordelikhede was dit maar moeilik
en moes sy baie keer, baie lank vir
my gesit en wag het! Haar beurs
sluit ongelukkig nie koshuisverblyf in
nie, dus moet sy by ons aanbly.

Die anderkant van ons storie
Ki-Deo is ‘n permanente huis vir
getraumatiseerde kinders, kinders wat
verwyders is uit hul ouers se sorg,
wat soveel dinge moes sien en beleef
wat normale kinders nog nooit gesien
of beleef het nie. Wat honger ken en
bang verstaan!
Op ‘n daaglikse basis werk ons dan
met stukkende kinders, maar ook
kinders wat al geleer het om gevoelens weg te steek, om die seer
weg te steek, om braaf te kan bly,
maar wat so graag net ‘n normale
kind wil wees! Iemand wat aanvaar
wil word vir wie hy of sy ookal is, want
soveel van hulle is deur soveel

verwerping en seer, wat hulle so
dikwels moes ervaar, en maak dit
dat hulle bitter moeilik mense vertrou. Baie keer sal dit lyk of dit
goed gaan en skielik sal iets gebeur
en dan ruk dit die rofies van die
seer af en moet ons maar weer van
vooraf begin. Maar sal hulle altyd
sterker terug baklei en altyd, al is dit
met traantjies in die oë, met ‘n glimlag! Die groot hartseer vir my is, dat
daar geen memories is van
kleintyd, die onthou-jy-nog’s, of die
fun dinge wat hulle gedoen het as
gesin nie.

Ken hulle nie familie nie, onthou hulle
nie hoe hul ouers lyk nie, weet hulle nie
waar hulle gebore is nie, en so kan die
lysies aanhou! Dit is waarom ons by
Ki-Deo vir hulle geleentheid gee om te
kan droom, om groot te kan droom, om
te kan weet dat ek tot alles in staat is
deur Jesus Christus wat my die krag
gee, dat aanhouer wen en deur harde
werk kan ek baie vermag. Maar skep
ons ook die lekker geleenthede van
wegnaweke en vakansies, om stress te
ontlaai maar ook om memories te bou.
Dit is so belangrik want nou het hulle
ook ‘n storie om te kan vertel en het
hule nou hul eie “groter” familie!

‘n Briefie van Helen
My naam is Helen en ek is al 10jaar in Ki-deo kinderhuis. Ek weet nie waar om te begin nie maar kan net sê
dat ek so gelukkig is om in ‘n huis te wees waar daar soveel liefde en omgee is en maak nie saak hoe baie
foute ek al gemaak het nie dat die liefde wat my ouers “Theresa & Hein” vir my het is ombeskryflik. Ek het
dit al so baie gesê en ek sê dit weer, Ki-deo kinderhuis is nie in kinderhuis nie dis my huis die huis waar my
ouers bly en waar hulle vir my soveel geleenthede aangebied het en vir my soveel plekke laat sien wat so
baie kinders nooit sal sien nie. Dankie vir 10jaar van pret en saam met my staan deur donker tye en net daar
is vir my ...ek sê dit dalk te min maar ek is so dankbaar vir alles wat daar vir my gedoen word
Liede julle dogter♥
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Kersfees is om die draai!
Elke jaar is
daar mense
wat graag
ietsie vir ons
kinders vir
Kersfees wil
gee en is
daar maar
altyd lysies
en die kleiner
kinders wat
nog wil glo aan ‘n kersvader!
Verlede jaar het ons iemand gehad
wat ons gekontak het vir geskenkies
en was Kameshinie nog net meer as
‘n maand by ons en het sy ook haar

lysie gehad van wat sy so graag sou
wou hê. Dit was toe ook presies wat
die mense vir haar gekoop het, ‘n
Baby Born pop! Ek wens julle was
daar om die gesiggie te kon sien. Ek
en Hein kon net na mekaar kyk met
yslike knoppe in ons kele, so dankbaar vir mense wat hul harte vir ons
kinders oopgemaak het en vir
blykskap op ‘n dogtertjie se gesig vir
haar eerste pop!

Lisa (dogter) - 11jr

Graag gee ek die kinders se name
sowel as ouderdomme deur vir
diegene wat op welke manier ookal
‘n bydrae wil maak:

Helen (dogter) - 18jr

Lucia (dogter) - 12jr
Moniqe (dogter) - 12jr
Madelein (dogter) - 13jr
Danell (dogter) - 14jr
Brandon (seun) - 15jr
Shawn (seun) - 15jr
Angelo (seun) - 17jr
Monique (dogter) - 19 jr (Student)

Kameshinie (dogter) 8jr

Finansiële Ondersteuning
Die afgelope 2jr was maar moeilike
tye met subsidies wat nie gereeld
ontvang word nie en sal ons moet
begin om fondse te genereer en om
mense te kry wat kan inkoop by KiDeo om elke maand se begroting te
laat klop. Huidiglik hardloop ons met
‘n R20 000 per maand tekort en kan
ons dit op verskillende maniere opmaak.
1.

Mense wat help met maandelikse kruideniersware, lysies

kan gegee word aan diegene
wat sou belangstel.
2.

Help met maandelikse toiletware.

3.

Help met chroniese medikasie
vir kinders wat uiters duur is.

4.

Help om terapeute te betaal.

5.

Sponsers vir kinders se
haarsnye.

6.

Adopt a child en ek laat weet

wat die spesifieke kind nodig
het soos bv, skoolskoene,
tekkies, ens. Hier kan
selgroepe betrokke raak en
help in ‘n kind se basiese behoeftes.
7.

Maandelikse kontant bydraes
wat help om ons begroting te
laat klop, bv krag en water,
instandhouding, ens.

Dankie
Daar is soveel mense vir wie ons
altyd dankie wil sê, mense wat al vir
jare by ons betrokke is, ander wat
onlangs betrokke geraak het, maar
almal mense met ‘n hart vir ons
kinders!
Ek wil eerder nie name noem nie,
maar uit my hart uit wil ek ‘n groot
dankie sê vir elkeen, vir al jul liefde,
omgee en bereidwilligheid om altyd
te help. Sonder elkeen van julle sou
ek dit beslis nie kon doen nie!
Dankie aan Willie Koen en Corlette
Calitz van ons komitee wat altyd ‘n
geduldige oor het, wat vir ons in-

staan en verstaan en vir jul ondersteuning deur die jaar, dat ek mag
afpak by julle maar ook vir al jul
liefde en bystand, waardeer julle
regtig baie!
Aan elke “Vriend van Ki-Deo”,
dankie vir julle daarwees, hulp met
huiswerk, bederfies, gebed, ondersteuning, hetsy finansieël of op watter gebied ookal, sonder julle sou ek
dit beslis nie kon doen nie.
Mag julle ‘n wonderlike geseënde tyd
saam met jul familie oor die feesseisoen beleef en net lekker rus.
Aan my manlief en eie kinders, so

dankbaar ook vir julle daarwees vir
my, dat julle bereid is om my te deel,
weet dat dit nie altyd maklik is vir
julle nie! Maar dat julle ook Pa,
broers en suster vir hierdie
hartkinders van ons geword het!
Aan al my hartkinders, love you to
bits en leer ek soveel van julle!
Dankie vir jul vertroue in my en dat
ek jul ander Ma mag wees!
Groetnis tot volgende jaar!
Theresa

Ki-Deo is a home for
traumatised and abused
children who were removed
from their parents' care.
.

