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Tydens die laaste Rietvallei AJV is besluit om die jaar se kollektegeld aan Horison sorgsentrum te 

oorhandig. op Dinsdag 13 September 2016 gaan die Rietvalleiers Sorgsentrum toe vir die 

oorhandiging. Daar is vooraf lekkergoed pakkies vir die kinders gemaak en ‘n bederfie vir elke 

personeellid. En die Rietvalleiers bring die eetgoedjies. 

Die opgewondenheid onder die kinders is groot en gelukkig bring Tjaart en Marietjie kaaskrulle om 

die wag vir die lekkergoedpakkies draagliker te maak.   

 

Uiteindelik oorhandig Wayne aan Rina die kollektegeld en 

Jean-Piere gee aan die personeel elkeen hulle ‘geskenkie’.  

 

 

 

 

Rina laat die Rietvalleiers ‘oefeninge’ doen wat blykbaar goed is vir die linker- sowel as die regter 

brein. 

  

 

Toe kan die kinders hulle lekkergoed pakkies kry.  

Almal kuier heerlik en smul aan die eetgoedjies. 

Weereens ‘n heelike oggend, waar ons elkeen net weer 

besef watter ongelooflike werk die mense met die 

kinders doen. 

 

 

Hier is ‘n paar foto’s van die ‘partyjie’ en ‘n dankie briefie vanaf Rina. 
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Goeie more SAWA vriende, 

Namens die kinders en personeel baie baie dankie vir die heerlike partytjie wat julle gister by Horison 

aangebied het.  Die kinders het dit so geniet.  Baie dankie aan al die dames wat die heerlike eetgoed 

saamgebring het, 

Ons het vanoggend baie pret by die skool gehad en so lekker gelag. 

Sommige van die personeel het hulle tjoklits by die skool vergeet.  Ek maak vanoggend my tjoklit oop 

en daar, tot my groot verbasing, val ‘n R200 Woolworths-koopbewys uit!! 

Ek vra toe die personeel of hulle gesien het wat in hulle tjoklit-pakkie is – nee hulle het dit nog nie 

oopgemaak nie. Toe ek vir hulle sê van die verrassing was hulle so dankbaar en opgewonde.  Lientjie 

het haar tjoklit gisteraand vir haar man gegee en Bessie het haar tjoklit vir Lientjie se man gestuur!!  

Die ou blikskottel het tjoepstil gebly van die koopbewyse  Hy sal darem seker Bessie se 

koopbewys vir haar terugstuur! 

Baie baie dankie weer eens – dra ons groete oor aan al die lede en weer eens baie baie dankie vir julle 

mildelike donasie van R6500-00, ons het dit werklik broodnodig! 

Horison groete 

Rina 

 


