
      Liewe BIA!! 

 

Ek was nou al van my laerskool dae af in 

die program en ek het elke oomblik  

geniet. Van uitstappies,kampe tot die 

groepsessies met die mentors. Dit was altyd 

so lekker na skool om so te kon gesels en 

met ander van die BIA leerders te kan 

kommunikeer en mekaar beter te leer ken. 

Daar was wel baie tye wat almal nie met 

mekaar saamgestem het oor sekere goed 

nie, maar saam het ons dit maak werk. ‘n 

Mens kon ook baie leer by die groepsessies. 

 

Ek was soort van bietjie ontsteld toe dit 

nou by die punt kom waar ons groep nou 

nie meer op kampe kon gaan nie want dit 

was altyd so lekker by kampe . Dit was 

altyd n wonderlike naweek wat ons met 

mekaar kon deel. 

Tye met die volunteers was ongelooflik ,jy 

kon altyd meer leer oor hoe hulle dinge 

doen in hulle land waar hulle vandaan 

kom en hulle was altyd so vriendelik . 



 

Dankie aan elke BIA mentor wat ek by 

gewees het ,dankie vir die ondersteuning 

en motivering .  

Dankie vir die mense wat oor die jare 

pakkies geborg aan my. Daar is so baie 

goed wat ek voor dankbaar is wat BIA vir 

my gedoen so met een asem wil ek u hulle 

dank vir alles wat u hulle vir gedoen . Ek 

waardeer dit baie . 

 

Ek is baie baie dankbaar vir die 

geleentheid wat ek kon he om te gaan 

studeer dit het ongelooflik baie vir my 

beteken . 

 

Born in africa is n wonderlike program. 

Ek wens alles van die beste vir die hele 

span en mag julle net meer groei en groei. 

 

Ek wil spesiaal dankie se vir George en 

Arlette mag GOD julle nog meer en meer 

seen en sy bewarende hand oor julle hou . 



Mag daar net goeie goed oor julle pad 

kom.♥ 


