
Hi Yvette 

Dankie dat jy bereid is om die behoefte bepaling van die Stoute Boudjies kleuterskooltjie 

sovêr moontlik te plaas, ons waardeer dit opreg.  

 

Daar het van ons laaste kontak ‘n paar dinge al gebeur, ons het nou ‘n gereelde aflewering 

van brood by die skooltjie, so hulle het darem nou ‘n broodjie om te eet. Die getal van die 

kinders het nou bietjie afgeneem hulle is so 40 wat ingeskryf is.  

 

Ek het vir jou my kontak besonderhede op gesit, dit is net makliker vir my om die 

kommunikasie te hanteer. 

 

Ek sluit vir jou ‘’n paar foto’tjies in asook die lys van behoeftes, dit is op die stadium wat ons 

vir hulle nodig het. Jy sal sien ek het nie tafels en stoeltjies op nie, hulle het nie spasie om dit 

te stoor nie. Hulle gebruik op die stadium die kerkie se bid kamers en dit word ook op 

Sondae gebruik.   

 

Jesus Liefde  

 

Bernice de Waal 

Email: Bernicedewaal@gmail.com 

Posadres: Posbus 1484, Upingtong,8800 

Kontaknr: 079 507 1637 
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Seuntjie lê en slaap op koue 

teëlvloer. 

Groepfoto van die outjies en paar 

helpers wat daar was. 



Stoute Boudjies Kleuterskool Leseding, Upington 

Behoefte Lys soos op 19 Februarie 2013 

Kossies 

1. Nie bederfbare kos, bv. bake beans, sweetcorn, buli beef, soya mince 

2. Smeergoed vir broodjies, bv. konfyt, marmite, peanut botter,  

3.  Sout 

4. Mieliemeel 

5. Aanmaak koeldrank / sap 

 

Skoonmaak tyd 

1.  Skottels vir hande was en gesiggies was en bordjies ens was (x3) 

2. Toiletpapier 

3. Hande seep 

4. Tissues 

5. Was lappies (x40) 

 

Etenstyd 

 

1. Plastiek Bordjies (x40) 

2. Plastiek Glasies (x40) 

3. Plastiek Lepels (x40) 

4. Plastiek Pap bakkies (x40) 

 

Slaaptyd en nood 

1. Kombersies om op te lê (x40) 

2. Noodhulp kissie 

Leertyd 



1. Mat 

2. Telraam 

3. Leesboekies (geskik om voor te lees aan 0-5 jariges) 

4. Vetkryte dik en uitdraai (40 pakkies) 

5. Papier gom vir plak 

6. Ou tydskrifte 

7. Waterverf / Vinger verf 

8. Groot papier velle ( die wat die koerante opgedruk word) 

9. Afval wit papier wat skoon is agterop vir teken 

10. Voorskote vir die kleintjies vir verf aktiwiteite. 

11. Ou klere en skoene vir fantasie spel 

 

 


