
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIAVERKLARING DEUR SHARNA FERNANDEZ 

Wes-Kaapse Minister van Maatskaplike Ontwikkeling 

Datum: 30 Junie 2020 

Vrystelling: Onmiddellik  
 

DMO dankbaar vir skenkings en verskaf bykomende ondersteuning aan huise vir bejaardes 

 

Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het verseker dat 105 000 ekstra maskers 

verskillende huise vir bejaardes bereik het waar die behoefte die grootste is. Dit bring die totaal te 

staan op 120 000 maskers wat aan hoërisikogroepe versprei en deur skenkings moontlik gemaak is.  

 

Baie ondernemings, NRO's, geloofsorganisasies en internasionale regeringsentiteite het skenkings 

aan die Wes-Kaapse regering in sy geheel, en spesifiek aan die DMO, gemaak. Skenkings het 

persoonlike beskermende toerusting sowel as ontsmettingsdienste ingesluit. Dit is onder kwesbare 

groepe, veral in Covid-19-gevaarsones, versprei.  

 

Alhoewel alle ouderdomsgroepe die Covid-19-virus kan opdoen, staan ouer persone die grootste 

kans om ernstige simptome op te doen as gevolg van verskillende onderliggende 

gesondheidsprobleme en -toestande.  

 

Sharna Fernandez, provinsiale Minister van Maatskaplike Ontwikkeling, sê: “Ek wil al die skenkers 

bedank wat moeite gedoen het om vriendelik te wees en om te gee vir die kwesbares in die 

samelewing. Daar is altyd 'n groot behoefte in die maatskaplike sektor vir hierdie soort 

ondersteuning, aangesien baie nieregeringsorganisasies nie die nodige fondse het om vir die 

volgehoue implementering van Covid-19-protokolle te betaal nie. Hierdie skenkings sal baie help 

om te verseker dat hul koste beperk word.” 

 

Die skenkings het die ekstra steun wat die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling aan 

fasiliteite verleen het, aangevul, wat die verskil toon wat 'n Hele Samelewingsbenadering (WoSA) 

kan maak wat betref die takeling van die Covid-19-virus.  

 

Die Departement het tot dusver sy begroting herprioritiseer om 'n bykomende R1,755 miljoen aan sy 

befondsde huise vir bejaardes te benut vir die bestuur van Covid-19, bo en behalwe die 

bestaande befondsingstoekennings. Ander ondersteuning sluit in: 

Die voorsiening van 120 000 gesigsmaskers en 5 000 gesigskerms vir huise vir bejaardes; 

Die voorsiening van 50 liter sanitiseerders aan elke huis; 

Gespesialiseerde opleiding vir versorgers; 

Die fasilitering van vrywilligers om huise vir bejaardes deeglik skoon te maak en te ontsmet, veral in 

armer gebiede en Covid-19-gevaarsones; en 

Indien moontlik die voorsiening van 'n paar aflospersoneellede aan befondsde fasiliteite. 

 

Ons bedank die Indonesiese konsulaat, die Sciëntologie vrywilliger-predikant, Rowan Tree, SAB, 

Reuben Richards, Kellogg's, MTN, asook al die ander organisasies en individue vir hul skenkings en 

dienste. 
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