
LEWENSLANGE LEER IS VAN ONSKATBARE 
WAARDE VIR PROFESSIONELE ONTWIKKELING.
Kenners is dit eens dat verdere studie die sleutel tot sukses is om 
saam met die vinnig ontwikkelende tegnologie te groei. Daar is soveel 
moontlikhede vir vandag se jeug en die Studiefondssentrum 
wil jou bemagtig om jou toekomsdroom te bewaarheid!

Kontak die Studiefondssentrum
Telefoon: 012 644 4428 of 012 644 4390  |  E-pos: sfs@helpendehand.co.za

WIL U 
’N VERSKIL IN STUDENTE SE LEWENS MAAK?

»   Stig u eie studiefonds; of

»   Dra by tot ’n bestaande studiefonds; en/of

»   Bemaak u boedel of ’n gedeelte daarvan aan ’n studiefonds.

Kontak Dinah Theron, Hoof: Studiefondssentrum 
E-pos: dinah@helpendehand.co.za  |  Tel: 012 644 4428 / 072 126 1158

WAAROM DIE STUDIEFONDSSENTRUM?
Die Studiefondssentrum bied sedert 2003 rentevrye 
studielenings aan studente omdat ons glo deur opleiding 
kan ons armoede verlig, verbreek en voorkom. Elke jaar word 
meer studente gehelp om hul drome deur opleiding na te jaag 
en sodoende hul toekomsvooruitsig drasties te verbeter.

HOE DOEN EK AANSOEK?
»   Besoek  

http://studiefonds.propay.co.za 
of skandeer die QR-kode vir 
maklike toegang



Persentasie rente betaalbaar op studielening
Die persentasie rente 
wat terugbetaalbaar is 
aan die Studiefonds- 

sentrum ná afhandeling 
van student se studies.

»  Ambag/Tegnies

»  Medies

»  Ingenieurswese

»  Kommunikasie/Bemarking

»  Finansies

»  Onderwys

»  Akademia

»  Musiek

»  Verpleging

»  En vele meer

DIS ’N FEIT!
Jou kans om werk te kry verhoog beduidend as jy jou ná skool in ’n skaars 
rigting bekwaam.

R100 miljoen sal na verwagting oor ‘n tydperk van vier jaar in 
studiehulp uitbetaal word aan 4 000 studente! Dit is deel van die 
Solidariteit Beweging se strategie om nog meer jongmense in staat te stel 
om rentevry te studeer.

Jonique Fourie het haar 
graad in BCom Regte aan die 
Universiteit van Pretoria verwerf 
en werk tans aan haar LLB-graad. 
Sy is baie dankbaar vir Helpende 
Hand en die Virseker Studiefonds 
se steun tydens haar studies.

Erena Stofberg is 
passievol oor onderwys-
ondersteuning en doen tans 
haar nagraadse studies aan 
die Universiteit Stellenbosch. 
Sy voel baie bevoorreg en 
reken die studielening het 
haar lewe verander.

SO SÊ 
STUDENTE

INDUSTRIËLE SEKTORE:

Anneriké Claassen is baie opgewonde 
om haar droom om ’n prokureur te word 
te bewaarheid en met behulp van haar 
studielening word dit nou ’n werklikheid!

DIE
KOSTE
VAN
STUDIES
PER JAAR
Koste van studies per jaar (in 2015)
en minimum aantal jare studies vereis.

R40 000
DRIE JAAR

BCom

R38 000
VIER JAAR

BSc

R58 000
SEWE JAAR

MBChB

R38 000
VIER JAAR

BCur

R45 000
VIER JAAR

BSc (Ing)

R33 000
DRIE JAAR

BA

R36 500
VIER JAAR

LLB

R31 000
VIER JAAR

BEd


