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Lêerno.:  17/2/2/1 

Verwysing: 20220613-3098 

 

Fisiese Hulpbronbeplanning- en Eiendomsbestuurminuut: 0001/2022 

 

Aan: Adjunk-direkteur-generaal: Onderwysbeplanning, Adjunk-direkteur-generaal: 

Inrigtingsontwikkeling en -koördinering, Hoofdirekteur: Distrikte, Direkteure van Onderwys by 

distrikskantore, Kringbestuurders, Prinsipale van alle openbare skole, kunssentrums, 

musieksentrums en museumskole 

 

Onderwerp: Waterbesparingsinisiatiewe by alle openbare skole 

 

1. As deel van breër volhoubaarheidsinisiatiewe plaas die Wes-Kaapse 

Onderwysdepartement (WKOD) ŉ hoë prioriteit op die doeltreffende verbruik van water, 

en moedig alle prinsipale en beheerliggame oor die Wes-Kaap heen aan om voort te gaan 

met die bestuur en vermindering van watergebruik by skole. 

 

2. ŉ Baie suksesvolle toetsprojek, wat behels dat watermetertoestelle by 350 skole in die Wes-

Kaap geïnstalleer is, het reeds tot die besparing van miljoene liter water gelei. 

 

3. Om te verseker dat daar in die toekoms water sal wees, is gedragsverandering wat tot 

aansienlike laer waterverbruik en -koste lei, noodsaaklik. Om hierdie inisiatief te ondersteun, 

sal die WKOD skole bystaan deur finansiële subsidies te voorsien om die koste van die 

installering van watermetertoestelle te dek. Die WKOD sal voorts aanlyn verslagdienste, wat 

inligting oor waterverbruikpatrone by die skool sal verskaf, ondersteun. Die toestelle wat die 

water monitor, sal hoë vloeitempo of insidente opspoor wat andersins maklik misgekyk kan 

word, soos pype wat bars en lekkasies. Dit sal derhalwe kennisgewings vir moontlike 

oplossings genereer. 

 

4. Die WKOD-subsidie sal die installasiekoste van die toestelle wat die water monitor (beperk) 

per skool en die maandelikse diensgeld (beperk en jaarliks hernubaar, onderworpe aan 

nakoming van voorwaardes), vir ’n ooreengekome tydperk dek. Daar sal van skole verwag 

word om direk ’n dienskontrak aan te gaan met ’n watermeterverskaffer wat aan sekere 

tegniese voorwaardes kan voldoen. 
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5. Om toegang tot die subsidie te kry, dui asseblief u belangstelling in die subsidie aan deur ŉ 

e-pos aan waterislife@westerncape.gov.za te stuur. Daar sal dan nagegaan word of u 

skool aan die vereiste tegniese voorwaardes voldoen. 
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