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Betrokkenheid by skool 

Andries Viljoen 
 
 
 
 
 

 Dawid-Wiese – Gr. 5 

 Annalene – Gr. 3 

 Willem – Gr. 1 

 Uitvoerende Direkteur van 
AVCON Structural Engineers 
(Jun 2014 - ) 

 Hoof van die strukture 
ingenieurs afdeling in die 
Kaapstad kantoor vir Royal 
HaskoningDHV (Jan 2011 – Mei 
2014) 

 Siviele Ingenieur – Element 
Raadgewende Ingenieurs (Nov 
2004 – Des 2010) 

 My agtergrond en ervaring is in infrastruktuur 
verbetering, nuut of bestaande, hetsy geboue, 
paaie of ander.   Infrastruktuur is soos ‘n verhoog 
waarop ‘n drama uitgevoer word.  Die drama is 
belangriker as die verhoog, maar die verhoog bied 
die raamwerk vir die drama.  So is dit dieselfde met 
‘n klaskamer en sportveld.  Ek glo daar is 
geleenthede by Jan van Riebeeck om die ‘verhoog’ 
te verbeter sodat die ‘drama’ tot sy reg kan kom. 

 Ek glo dat elke deel van ‘n liggaam ‘n bydrae moet 
lewer om werklik deel van die liggaam te wees.  
Daarmee saam weet ek daar is baie vindingryke 
ouers wat moontlik tans nie die geleentheid kry 
om hul bedrae te lewer nie, en ander dra dalk weer 
te swaar om alles te doen.  Ek glo ek kan help met 
ouer betrokkenheid. 

 Ek wil graag sien dat ons kinders voorberei word 
vir die wêreld wat vir hulle voorlê (nie vir gister 
nie), sodat hulle hulself kan wees ten bate van die 
gemeenskap en land. 

 Ek was betrokke by verskeie 
aanbouings projekte by die 
skool en Huppelland  

 Ek was en is steeds betrokke 
by verskeie beplande 
infrastruktuur verbeteringe 
by die skool.  

 Passievolle ondersteuner 
van sport en ander 
aktiwiteite. 

 


