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Omsendbrief: 0025/2021 

Vervaldatum: 30 April 2024 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure, Kringbestuurders, Hoofde: 

Bestuur en Beheer, Adjunkdirekteure by distrikskantore, Prinsipale en Voorsitters van 

beheerliggame van alle nie-artikel 21 gewone openbare skole 

 

Kort opsomming: Voorsiening van die katalogus vir die bestelling van skryfbehoeftes.  

 

Onderwerp:  Kontrak vir die verskaffing en aflewering van skryfbehoeftes (BWCED 2875/20) 

vir die tydperk 01 Mei 2021 tot 30 April 2024 

 

1. Neem asseblief kennis dat hierdie omsendbrief slegs op die verskaffing en aflewering 

van skryfbehoeftes van toepassing is. 

 

2. Hierdie omsendbrief dien om u in kennis te stel dat die kontrakte wat deur die Wes-

Kaap Onderwysdepartement (WKOD) gehou is, vir die verskaffing en aflewering van 

skryfbehoeftes en skoonmaakmiddels, tuinbou en elektriese voorrade, (soos uitgereik 

in Omsendbrief 0031/2017 van 20 September 2017), op 30 September 2020 verstryk 

het. Die WKOD het dus 'n nuwe driejaarkontrak (BWCED 2875/20) met Masiqhame 

Trading 1057 CC vir die tydperk 01 Mei 2021 tot 30 April 2024 gesluit. Hierdie kontrak 

sal deur alle openbare skole, onderwysdistrikskantore en die Hoofkantoor van die 

WKOD gebruik word. 

 

3. Let daarop dat vir die voorafgenoemde tydperk, die bestelling van skryfbehoeftes 

slegs by hierdie gekontrakteerde verskaffer geplaas sal word: 

 

Masiqhame Trading 1057 CC 

Posternweg 4 

EDGEMEAD 

Wes-Kaap 

7441 

 



2 
 

Telefoonnommer: 021 558 9947 

E-pos: masiqhametrading@lantic.net 

Kontakpersoon: Mnr. G Daniels 

 

4. Nie-artikel 21-skole en kantore van die departement word versoek om die 

aangehegte katalogus vir die toepaslike jaar te gebruik om hul verlangde 

skryfbehoeftes te bestel. Nie-artikel 21-skole is reeds in 'n ander minuut in kennis gestel 

van die proses wat ingevolge jaar 1 gevolg moet word. 

 

5. Skole moet daarop let dat hulle ingevolge die kontrak, slegs items vanaf die 

aangehegte katalogus wat op hul distrik van toepassing is, mag bestel. 

 

6. Nie-artikel 21-skole moet daarop let dat die kontrak vir skryfbehoeftes nie die 

verskaffing en aflewering van drukkassette vir drukkers bied nie. Hierdie items, asook 

ander items wat nie in die katalogus uiteengesit is nie, ingeslote kopieerpapier, moet 

op die WKOD 026-vorm bestel word en aan die kantoor vir leer- en 

onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM) gestuur word. Hierdie, asook 

kopieerpapier, wat op 'n ander kontrak ingesluit is (kyk 

Inrigtingshulpbronondersteuningsminuut 0011/2019 van 18 Oktober 2019), sal dus in 

die ope mark geadverteer word en verkryging sal via 

voorsieningskettingbestuurprosesse onderneem word.  

 

7. Nie-artikel 21-skole moet hul versoeke aan die LOOM-kantoor stuur vir die aandag van 

mnr. Bernard Stoffels (Bernard.Stoffels@westerncape.gov.za of 021 467 2345). Die 

adres is soos volg:  

 

Western Cape Education Department 

LOOM kantoor (10de vloer)  

1 North Wharf Square 

2 Laer Loop Straat 

Foreshore 

KAAPSTAD 

8001 

 

 

8. Dit is baie belangrik dat skole noukeurig beplan hoe hulle hul norme-en-standaarde-

befondsing gaan bestuur om die beskikbaarheid van voldoende fondse vir alle 

leerdervereistes te verseker.  

 

9. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle 

tersaaklike amptenare. 

 

 

 

GETEKEN: B WALTERS 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 2021-05-20 

mailto:masiqhametrading@lantic.net

