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Wintermaande is tradisioneel ’n moeilike tyd vir bloedinsamelings, aangesien 
skole en universiteite gesluit is vir vakansietyd. Daarmee saam is daar ’n 
toename in tipiese wintersiektes, soos verkoues en griep, wat ’n reuse impak 
het op die insameling van bloed.  Dit plaas SANBS onder ontsaglike druk om 
genoeg, veilige en goeie kwaliteit bloed in te samel.  
SANBS nooi die gemeenskap van Heilbron om bloed te skenk, Dinsdag 
28 Julie 2020 en Donderdag 30 Julie 2020 by die NG Suid Kerksaal 
vanaf 13:00 – 18:00.
SANBS volg streng maatreëls om die veiligheid van skenkers te verseker.  Help 
SANBS om ’n bloedtekort te voorkom deur bloedskenking te ondersteun. Die 
behoefte aan bloed neem ongelukkig nie af nie, en pasiënte benodig steeds 
ongeveer 3 000 eenhede bloed per dag.  Vir elke dag wat hierdie doelwit nie 
bereik word nie, word die beskikbare voorraad uitgeput. Om ’n bloedskenker 
te word moet jy tussen die ouderdom van 16-75 wees, meer as 50kg weeg, iets 

voor jou skenking eet, ’n veilige seksuele leefstyl lei en 
gesond wees op die dag van skenking. Alle bloedgroepe 
is baie belangrik vir ons, maar ons het spesifiek Groep 
O nodig omdat hierdie bloedgroep verenigbaar is met 
al die ander bloedgroepe en is dus baie spesiaal vir ons 
en diegene wat ’n dringende behoefte aan bloed het. 
Help ons asseblief om ’n bloedtekort te voorkom om 
bloedskenking te ondersteun. Elke bloedskenker sal ’n 
geskenk van waardering ontvang. 
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Heilbron Kliniek het die 

kinders en personeel van die 
Jeugsorgsentrum verras deur 

vir elkeen ’n koffiebeker gevul 
met lekkernye en ’n kolwyntjie 

te gee. As gevolg van sosiale 
afstand wat toegepas word,  

kon geen aktiwiteit soos 
voorheen plaasvind nie.  

Die kinders was opgewonde  
en het gevra dat die kliniek  

hulle weer moet besoek.


