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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe Vriendin

A an die einde van 2018 het een 
en almal gesmag na ‘n plekkie 
van stilword,  ‘n plek waar ons 
weer Vrede kan vind en daarmee 
saam weer gevul kan word met 

Hoop.  Waar jy kalm kan raak en Sy Stem 
hoor.  Om ons voor te berei vir 2019.  Ek 
visualiseer hierdie plekke as sonskyndae by 
die see met branders wat oor rotse breek, 
diep koeltebome op somergroen grasperke, 
of langs ‘n kampvuur wat brand in die bos...  

Die nuwe jaar is reeds etlike weke aan die 
gang, en ons almal draf om verpligtinge na 
te kom, drome te bewaarheid en sperdatums 
te haal.  Die prentjie van die plek waar 
ons rustig kon raak en vrede gevind het 
gedurende die Desember feesseisoen dreig 
om te vervaag.  

Die Nederlandse spreekwoord sê “Hoop 
doet leven”.  Vir my beteken dit dat om te 
lewe is om te hoop.  En die Hoop beskaam 
nie.  So lees Romeine 5:5 tog: “en die hoop 
beskaam nie, omdat die liefde van God 
in ons harte uitgestort is deur die Heilige 
Gees wat aan ons gegee is.”   

Hierdie wete 
bring vir ons Vrede.  
Die “vrede van 
God wat alle 
verstand te bowe 
gaan”  (Fil 4:7).  Hieraan kan ons vashou, ons 
kan diep asemhaal en weet dat ons 2019 kan 
stormloop, sperdatums haal, getrou DK-
vergaderings bywoon, lewe.  Met Hoop.  

My nuwejaarsvoorneme was om nie 
toe te laat dat enigiets die Vrede en Hoop 
waarmee ek my glasie gevul het sal steel 
nie.  Om daadwerklik elke dag iewers ‘n 
minuut of twee te neem om stil te word.  En 
dan die beeld op te roep van die plek wat 
vergestalting gee aan waar ek weer vrede 
gevind het in Desember.  Ek wil dan met 
hernude hoop my dagtaak vervul.  

Mag elkeen van julle ook so ‘n plekkie hê. 

Geniet die Granaat! 

Elphi

VIR 2019

Hoop
enVrede
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Liewe Vriendin

E
k lees die onderwerpe wat in 
hierdie Granaat gaan verskyn 
en die groot verskeidenheid 
sake waaroor geskryf word 
en wat elkeen van ons raak, 
tref my. Vandaar my dae lank 

se gewonder oor wat ék dan nou vir julle 
kan skryf in hierdie eerste brief van my  
aan julle... 

So word ek, tydens hierdie gewonder, 
in die middel van die nag wakker gemaak 
deur ons liewe Vader wat duidelik vir my sê: 
“Praat uit jou hart uit, want jou hart behoort 
aan my.”

Ek woon op ‘n plaas, êrens op die 
platteland.  Hier beleef ons armoede, 
agteruitgang, dwelmverslawing, 
dronkenskap, vroue- en kindermolestering.  
Ons probeer elke dag opvoed en ophef.

Ons beleef droogtes, hoë insetkostes, 
die uitlewering aan vraag-en-aanbod, 
veediefstal en ‘n  stryd, wat vir ons 
soms verlore voel, teen ongediertes. 
Dan is daar ook nog die onsekerheid 
oor grondonteiening, plaasaanvalle en 
ontvolking.

Die idilliese gedagtes wat oor die 
platteland gekoester word, is nie altyd vir 
ons wat hier woon die werklikheid nie.  Die 
stryd raak inderdaad soms oorweldigend. 

Ek dwing myself egter om te begin 
dink oor wat ek nóg beleef hier waar ek bly 
en dit tref my dat ek die wonder van vier 
seisoene beleef - elkeen met sy eie mooi,  
geskep deur ons Hemelse Vader:  herfs 
met sy palet van ryk kleure, winter met 

sy gestrooptheid en die wit van sneeu en  
lente en somer wanneer die natuur ontplof 
met nuwe groei en kleur.

Ook beleef ek die reuk van 
reëndruppels wat in die stof plof, die 
opgewondenheid as water begin loop in 
die Karoo en paddas wat met hul gekwaak 
‘n koor vorm.  Wat kan dan lekkerder  
wees as ‘n piekniek in die veld onder ‘n 
onbesoedelde blou lug of om saans op 
die naat van jou rug saam met jou man na 
die sterre te lê en kyk!  Ek beleef ook die 
smaak van vars fonteinwater wat ek uit  die 
holte van my hand opslurp.  Ek beleef die 
varsheid van elke oggend as ek met my 
hond gaan stap en ons  twee wat saam 
op die miershoop sit en bid.  Ek beleef 
lammetjies wat uitbundig hardloop en 
speel.  So kan ek aangaan en aangaan...

Ek en my man ry nou die dag weer 
verby ‘n plakkerskamp.  Skielik kyk ek 
met nuwe oë daarna. Ek is ‘n groot 
bewonderaar van enige handgemaakte 
produk.  Hoekom het ek hierdie huisies 
nog nooit uit daardie hoek gesien nie?  Ek 
begin elkeen bewonder vir sy eie unieke 
styl.  ‘n Tuiste is geskep. Voor party huisies 
“hop, skip en jump” kindertjies oënskynlik 
sorgeloos.

In November maak ek vinnig ‘n draai 
in die hospitaal.  Ek besef opnuut dat alles 
net oor twee dinge gaan - lewe of dood.  
Ek stap uit die hospitaal met ‘n verslag 
wat bevestig dat ek heeltemal gesond 
is.  Ek sien nie meer die rommel raak nie.  
Die bedelaar pla my nie, inteendeel, ek 
wil die laaste R100 in my beursie vir hom 
gee.  Al wat saak maak, is die feit dat ek 

PresidentUIT DIE PEN 
VAN DIE

BRIEF VAN DIE PRESIDENT
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gesond is en dat ek léwe.  Al wat ek het, is 
hierdie dag, hierdie uur en dié onmiddellike 
minuut.   

Ek kom tot die besef dat niemand my 
siel kan ‘scan’ of diagnoseer nie.  Net ék, 
en ek alleen, is daarvoor verantwoordelik.  
Net ék kan toelaat dat omstandighede my 
vreugde steel of dat ek die tempel waarin 
my siel woon, gaan ontheilig.  Net ek kan 
besluit met watter waardes ek my siel gaan 
voed.

Ongeag die tyd waarín ons leef, is dit 
tog wonderlik óm te leef.  Onthou, niks of 
niemand beskerm ons nie - nie die regering 
nie, nie ons velkleur nie, nie ons status en 
ook nie ons afkoms nie.  Ons moet self ons 
waardes en selfwaarde bepaal en daarvoor 
is ons 100% afhanklik van ons Hemelse 
Vader.   

Mag ek, en so ook elke leser van 
Granaat, die gawe behou om, te midde van 
ons omstandighede, kinderlik gelowig te 
bly “hop, skip, en jump”!

Hartsgroete
Coreen
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Glo jy alles wat jy in die media 
lees? Toets jy enige standpunt 
aan jou eie waardes en 
opvoeding?

Die debat oor die vraagstuk 
tussen media en godsdiens 
gaan gewoonlik oor hoe 
die media godsdiens moet 
beskou en daaroor moet 
berig.  Ek wil vandag die 

vraag omdraai en vra:  hoe moet ons as 
Christene die media beskou, veral met 
digitale inhoud wat 24 uur vir ons en ons 
gesinne beskikbaar is?

Jesus het in ‘n tyd gekom toe die media 
feitlik nie bestaan het nie.  Die Evangelie 
moes met voet en mond versprei word. 
Hoekom het Jesus so ‘n rampspoedige 
bemarkingstrategie gevolg?  Sou Hy nie 
vandag meer kon bereik het nie?  Die 
soeke na hierdie antwoord dwing ons om 
vrae oor ons eie tyd en siening te vra.  
Moet ons hieruit verstaan dat die media se 
veronderstelde waarde en bydrae in ons 

samelewing:  die bydrae tot demokrasie, 
vrye spraak, die regverdige behandeling 
van mense en die beperking van diktators 
se mag, die maklike toegang tot inligting 
en onderrig – dalk nie so edel en goed is 
soos ons reken nie en dat hierdie bydrae 
bevraagteken kan word?

1. Mag
 Mattheus 4:1 tot 11 vertel die verhaal 

van die versoeking van Jesus.  Ook 
kerkmense kan in hulle alledaagse 
moderne lewe gewoond raak aan die 
media en wat daarmee saamgaan:  
die ongelooflike en indrukwekkende 
vertoon van roem, mag en geld en 
effektiewe “beeldbou”.    

Die enorme mag van die media 
is vir ons hedendaagse Christene ‘n 
versoeking op veral twee maniere.  
Eerstens is daar die versoeking om 
die mag van die media te gebruik om 
die kerk te adverteer, om dit meer 
aantreklik en populêr en in lyn met die 
hedendaagse kultuur te bring.  Wat ons 
goed moet besef is dat die media ‘n 

MEDIA EN TEGNOLOGIE

VOORBEELD 
EN VOLGERS:

Hoe leef ons 
in die digitale era?

Bydrae: Marinda Schutte & Suzaan Visagie

SIELSKOS: MAART
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groot, magtige masjien is wat - onge-
ag wat promoveer word - steeds sy 
eie waardes en prioriteite het en in die 
eerste plek ‘n ekonomiese dryfveer het.

Tweedens kan Christene die mag 
van die media so aktivisties teenstaan 
dat hulle perspektief op hulle eie 
dade verloor.  Al die kruistogte en 
sanksies teen mense of organisasies wat 
gesien word as vyande van die kerk en 
Christus, kan maklik ontaard en mense 
so fanaties laat optree dat hulle dade 
nie ‘n spieël van Christus se optrede  
is nie.  

2. Wêreld vs God
 Efesiërs 6:12 sê:  ons stryd is nie teen 

vlees en bloed nie.  Hierdie woorde 
word dikwels in die konteks van ‘n 
esoteriese geheimenis van die wêreld 
gebruik, maar hierdie woorde is in die 
konteks geskryf van baie sigbare en 
voelbare magte:  die kulturele, militêre 
en ideologiese magte van die magtige 
Romeinse Ryk.  Die openbare gesprek/
diskoers of, soos ons dit vandag 
ken, die media  - is nie net daar om 
informasie oor te dra nie, maar het 
die mag om te vorm en te onderdruk  
-  al dink ons ons het mediavryheid 
en spraakvryheid in ons land of in die 
wêreld.  Die dinamika van die sosiale 
strukture van hierdie wêreld kan nooit 
onderskat word nie. 

3. Sosiale Media
 Hoewel die media soos televisie en 

koerante die wêreld in ons huise 
inbring, het ons tot ‘n mate beheer 
daaroor.  Jy kan jou distansieer daarvan 
deur dit af te skakel, of nie die berig 
te lees nie.  Maar die sosiale media, 
soos Facebook, Twitter, Instagram en 
Whatsapp, maak dit skielik persoonlik.  
Dit is nie meer net opgeleide joernaliste 
wat as meningsvormers optree nie, 
maar elke liewe persoon met ‘n selfoon 

wat boodskappe die kuberruim instuur.  
Dit is dus vir elkeen van ons belangrik 
om uiters verantwoordelik met sosiale 
media om te gaan.  Jy moet die 
konsekwensies van jou woorde kan 
aanvaar, let dus baie fyn op dit wat jy 
sê, want dit het die vermoë om mense 
te beïnvloed.  Die Bybel waarsku dat 
ons die tong in toom moet hou en dit 
is soveel meer relevant, veral met die 
ontsettende groot reikwydte van  
sosiale media.

4. Ons gesinne
 Deesdae moet ons altyd weet waar 

ons kinders is, en daarom het die 
meeste kinders slimfone.  Enige kind 
wat genoeg data het, kan enige iets 
Google, enige tyd.  Die feit bly staan 
dat ons op ‘n jong ouderdom ons 
kinders moet voorberei op alles.  As jy 
dit nie doen nie, staan die wêreld reg 
vir hulle!!  Ons is onder die indruk dat 
hulle te jonk is vir die feite van die lewe.  
Dit is hartseer, maar hulle moet vroeg 
voorberei word.  Daarom moet ons elke 
dag vir ons kinders intree met gebed 
voor die Hemelse Vader.  Ons moet bid 
dat God aan hulle die wysheid en insig 
sal gee om nee te kan sê, maar ook dat 
die Heilige Gees daadwerklik deur hulle 
sal werk, sodat hulle gewete met hulle 
praat en hulle waarsku.  

Leer jou kinders om op die regte 
manier te kommunikeer.  Mense stuur so 
maklik boodskappe op sosiale media, 
maar hul kan nie van aangesig tot 
aangesig praat en probleme uitsorteer 
nie.  Laastens moet jy jou kinders lei 
deur jou eie voorbeeld.  As jy heeldag 
en met etenstye op jou foon is, gaan 
hulle beslis jou voorbeeld volg.  Hou 
altyd kommunikasiekanale oop met 
jou kinders.  Skep doelbewus tyd vir 
kommunikasie sonder fone as die tyd 
knyp en kom by elkeen in jou gesin se 
hart uit!
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O
ns staan op die drumpel 
van die Vierde Industriële 
Revolusie, maar baie van 
ons het nog nie eens 
behoorlik gewoond en 
tuis geraak in die wêreld 

van die Derde Industriële Revolusie 
nie.  As jy wil oorleef in die wêreld van 
die onmiddellike toekoms, sal jy so gou 
moontlik moet vrede maak met die feit dat 
die digitale revolusie en alles wat daarmee 
gepaardgaan, onomwonde deel van elke 
mens se lewe is, dat ontwikkelings in 
hierdie verband nog lank nie verby is nie 
en dat kennis oor media en tegnologie 
onontbeerlik vir elke persoon is en gaan 
wees.  Christa Morrison noem in haar 
artikel op LitNet dat digitale geletterdheid 
soos ‘n moedertaal is wat inwoners van 
hierdie wêreld vlot kan praat.  Daar is egter 
persone wat nie daarmee grootgeword 
het nie en hulle is soos immigrante in 
hierdie land, wat sukkel om die taal aan te 
leer.  Hierdie Derde Industriële Revolusie 
(Digitale en Inligtingsrevolusie) het ons 

hele wêreld onomkeerbaar verander en 
dit is nodig dat elke persoon die impak op 
sy/haar lewe in ag moet neem.  Hierdie 
studiestuk dien dus hoofsaaklik as padkaart 
vir die immigrante en die jonger digitale 
moedertaalsprekers kan gerus die roete 
bietjie uitbrei, waar nodig.

Waar kommunikeer digitale inwoners?
Ouer besoekers praat nog van “die 
internet”, terwyl immigrante darem al 
weet wat ‘n toepassing (App) is.  Maar 
die waarheid is dat daar ‘n menigte 
platforms is waarop digitale inwoners 
daagliks kommunikeer, afhangende van 
hul behoefte. ‘n Kwart van die wêreld se 
bevolking gebruik tans sosiale media.  
Elke 60 sekondes word ongeveer vyf 
miljoen plasings op Tumblr gepos,  
300 000 foto’s op Snapchat en meer as vyf 
miljoen video’s op YouTube gekyk. Meer 
as 90% van die jeug (13–17 jaar oud) wat 
toegang tot tegnologie het, spandeer 
daagliks tyd op digitale platforms, meer 
as 70% op Facebook. ‘n Kwart van die 

‘n Padkaart vir  
besoekers en

immigrante 

MEDIA EN TEGNOLOGIE

DIE DIGITALE 
REVOLUSIE:

Bydrae: Marinda Schutte

GESPREKSARTIKEL: MAART
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jeug is “amper heeltyd” besig om te 
kommunikeer of media te skep of digitale 
tegnologie te gebruik vir ontspannings- of 
ander behoeftes. Jongmense spandeer 
gemiddeld agt ure op verskeie toestelle 
(videospeletjies, musiek, video’s, sosiale 
media, ens).  Onlangse studies wys dat 
die gebruikers van mobiele slimtoestelle 
net ongeveer vyf toepassings gereeld 
gebruik. Vir die jeug sluit dit sosiale 
media, speletjies en boodskappe in. 
Die gewildste kategorieë is speletjies, 
musiek, video’s/films, multimedia, sport 
en boeke/tydskrifte/prentstories, aldus 
Morrison.  Hulle leefwêreld is gefokus 
op konnektiwiteit, interaktiwiteit en 
toeganklikheid.  

Digitale platforms is netwerke wat 
gestruktureer word rondom die uitruil 
van idees, gedeelde belangstellings en 
waardes.  Die gemeenskappe wat gevorm 
word deur hierdie interaktiewe en multime-
dia gebruikersplatforms is nie gebind deur 
ouderdom, taal of kultuur nie, maar wel 
bogenoemde belangstellings.  Daar kan 
feitlik deur enige toestel (nie net ‘n rekenaar 
of selfoon nie, maar ook videospeletjiekon-
sols of jou TV-dekodeerder) by hierdie ge-
meenskappe ingeskakel word en konstante 
konneksie en die toeganklikheid van ver-
skeie toestelle op dieselfde tyd is die nuwe 
tendens.  Voorbeelde van hierdie platforms 
is die volgende:
• Facebook en Snapchat vir sosiale kontak;
• Instagram vir fotoliefhebbers;
• Twitter en Medium vir nuusverslaafdes;
• Goodreads en Cowbird vir 

boekliefhebbers en storievertellers;
• Pinterest en Etzy vir stokperdjies;
• DeviantArt vir kunsliefhebbers;
• YouTube en Tumblr vir visuele en ander 

kommunikasie;
• Reddit vir nuusgebeure, leersame en 

komiese inhoud

Digitale kommunikasieplatforms is egter 
nie die enigste manier waarop digitale 

inwoners die wêreld om hulle navigeer 
nie.  Daar is ‘n toepassing (App) vir letterlik 
elke behoefte waaraan jy kan dink:  alles 
word digitaal bestuur.  Banksake, e-pos, 
besigheidstransaksies, koerante, tydskrifte, 
sportgebeure, jou Bybel, padkaarte, 
vervoer, weervoorspellings, betalings by 
restaurante en winkels, kosaflewerings, 
inkopies, flieks, televisieprogramme, 
oefeningprogramme, noem maar 
op!  Toepassings is die digitale 
“nutsprogramme” wat die lewe vir jou 
makliker maak -  jy hoef nie in rye te staan 
nie, of te skarrel om by winkels uit te kom 
nie, of te sukkel met kontant vir betalings 
nie.  Al wat jy nodig het, is ‘n digitale 
toestel so klein soos ‘n selfoon en alles is 
binne sekondes binne bereik.  Dan is daar 
ook nog soekenjins, soos Google, waar 
enige inligting net ‘n knoppie ver is.
  
Voordele van die digitale revolusie
Die belangrikste voordeel van digitale 
media en kommunikasie is die konneksie 
wat dit bied.  Op sosiale media platforms 
kan jy kontak maak met letterlik enige 
persoon vanoor die hele wêreld, ongeag 
die land, kultuur of taal.  Inligting is 
geredelik beskikbaar en feitlik enige 
plek in die wêreld is sigbaar.  Dit het 
geweldige implikasies vir veral bemarking.  
Klein besighede kan nou makliker met 
groter besighede kompeteer en het nie 
miljoene rande vir ‘n advertensieveldtog 
nodig nie - net ‘n baie slim sosiale media 
bemarkingsprogram.  Dit is dus belangrik 
om te leer om hierdie bemarking te 
navigeer - ook vir ‘n organisasie soos Die 
Dameskring.  Jou organisasie/produk/diens 
kan met die druk van ‘n knoppie beskikbaar 
wees en dit is dus belangrik om sigbaar 
te wees en hierdie sigbaarheid positief 
te bestuur.  Sosiale media kan ‘n magtige 
bemarkingsbron wees - dink maar net aan 
die hulp wat ingestroom het vir boere 
tydens die droogte of die slagoffers van die 
Knysna-brande, alles te danke aan berigte 
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wat binne sekondes op digitale platforms 
versprei word.

‘n Ander belangrike voordeel is 
die impak wat dit op opvoeding het.  
Inligting is skielik aan meer mense op 
feitlik enige plek beskikbaar.  Indien die 
konneksie bestaan, is dit moontlik om deur 
afstand-onderrig aan soveel meer mense 
geleenthede te bied wat nie andersins 
moontlik sou wees nie.  ‘n Voorbeeld 
hiervan is die program, gerugsteun deur 
die Noordwes Universiteit, wat dit die 
afgelope paar jaar moontlik gemaak het dat 
studente op ‘n klein verlate Oos-Kaapse 
dorpie, Venterstad, in die kerksaal van die 
klein Gereformeerde Kerk, deur afstand-
onderrig in staat gestel is om onderwys en 
teologie te kon studeer.  Hierdie studente 
sou nooit in staat wees om vervoer, verblyf 
en ander lewenskoste by ‘n instansie te kon 
betaal nie, maar het deur digitale onderrig 
die geleentheid om te studeer.  Digitale 
leeromgewings in skole verander ook 
drasties.  Interne netwerke stel leerders 
in staat om altyd op hoogte te wees van 
take, ekstra inligting en wenke wat deur 
onderwysers op netwerke beskikbaar gestel 
word.  Tablette vervang handboeke en 
verminder kostes aansienlik.  Interaktiewe 
borde vervang swartborde en inligting is 
dadelik vanaf borde op leerders se toestelle 
beskikbaar.  Onderwysers put ook nut uit 
netwerke soos Arend wat ondersteuning 
bied.  Arend is ’n sosialenetwerkdiens wat 
Christa van Staden in 2012 ontwerp het 
om ’n plek te bied waar die deurlopende 

professionele ontwikkeling van onderwysers 
ondersteun kan word. Die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Natuurwetenskap en 
Tegnologie het vanjaar fondse verskaf 
dat Arend vir navorsingsdoeleindes in 
toepassingformaat ontwikkel kan word. 
Die toepassings is as Arend Onderwysers 
in App Store en Google Play gepubliseer 
en alle onderwysers, onderwysstudente en 
dosente van onderwysstudente is welkom 
om aan te sluit.

Nadele van die digitale revolusie
Die lewe met digitale toestelle en die 
24 uur per dag-konneksie wat dit bied, 
kan ook sekere nadele inhou.  Die 
mees negatiewe feite wat via navorsing 
uitkristalliseer, is: die impak op slaap (beide 
kwaliteit en kwantiteit) vir tieners – wat 
dan weer ’n verdere negatiewe gevolg 
het vir gemoed, emosionele regulering, 
konsentrasie en geheue; die impak op 
algemene gesondheid as gevolg van ’n 
baie minder aktiewe leefstyl; die impak 
op ’n ontwikkelende kind se siening van 
hom- of haarself (agv ’n oordrewe fokus op 
wat ander van my gaan dink, of ek inpas, 
of ek die regte goed doen of sê); te min 
tyd vir “verveeld” wees of tegnologievrye 
tyd.  Volgens Hugo Theron is beide nodig 
vir dieperbreinfunksies, wat weer verbind 
word met oorspronklike kreatiewe denke 
en aspekte van empatie.  (Hugo Theron 
is ‘n kliniese sielkundige wat ‘n spesifieke 
belangstelling in kinders en tieners het, en 
wat sy PhD-navorsing gedoen het oor die 
gebruik van sosiale media en die impak 
daarvan op tieners.)  Hierdie negatiewe 
aspekte geld natuurlik ook vir volwassenes.  
Die anonimiteit wat digitale platforms bied, 
kan ook boeliegedrag aanhelp en mense 
verloor kontak met wat aanvaarbaar sou 
wees om te sê.  

Veiligheid is ‘n ander bekommernis 
van digitale konnektiwiteit.  Enige een het 
toegang tot enige platform en veral kinders 
kan maklik aan negatiewe invloede en 

Studente van die af-
stand-onderrigprogram 

in Venterstad “loop klas” 
in die Gereformeerde 

Kerksaal
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gevaarlike persone blootgestel word.  Dit 
hou nie net ‘n gevaar in vir die geestelike 
veiligheid van kinders en tieners nie, 
maar selfs hulle fisiese veiligheid wanneer 
inligting onoordeelkundig gedeel word.  
Identiteitsdiefstal en toegang tot jou 
inligting en veral finansiële inligting is ook 
‘n groot bekommernis.  

Daar is ‘n paar maatreëls wat jy kan toe-
pas om veiliger met digitale kommunikasie 
om te gaan, soos beskryf deur Frances 
Strooh, digitale bemarker by NB Uitgewers:
• Gebruik ’n sterk wagwoord – hoe langer, 

hoe beter.
• Moenie dieselfde wagwoord vir al jou 

sosialemedia-rekeninge gebruik nie.
• Gebruik “two-step verification” waar 

moontlik. Dit vereis dat ’n kode eers 
na jou selfoon gestuur word voordat jy 
kan inteken en dit beteken dat jy ook 
daarvan verwittig sal word as iemand 
sonder toestemming by jou rekening 
probeer inteken.

• Sluit jou foon se skerm met ’n 
wagwoord, “pin” of patroon indien jy 
enige sosialemedia-toepassings op jou 
slimfoon het.

• Moenie vriendskapversoeke aanvaar van 
mense wat jy nie ken nie.

• Moet verkieslik nie lukraak op skakels 
kliek nie, selfs al word dit deur ’n vriend 
gedeel. Kyk veral uit vir taalgebruik 
of inhoud wat jou vriend(in) nie 
normaalweg sou gebruik nie.

• Moenie sensitiewe inligting soos 
jou adres, telefoonnommer, en so 
meer op sosiale media deel nie. ’n 
Voorbeeld wat ek gereeld sien, is waar 
mense ’n foto van hul rybewys deel 
wanneer hulle die lisensietoets slaag. 
Dit bevat besonderhede soos jou 
identiteitsnommer wat in die verkeerde 
hande skade kan berokken. Raak 
vertroud met die privaatheidsinstellings 
van die netwerk wat jy gebruik sodat jy 
meer beheer het oor wie wat kan sien.

• Teken af wanneer jy klaar is.

In terme van kinders se veiligheid op 
sosiale media is die goeie nuus dat die 
meeste netwerke ouderdomsbeperkings 
het. Ek weet byvoorbeeld dat Facebook 
se ouderdomsbeperking 13 jaar is. Die 
grootste gevaar vir babas en jong kinders 
aanlyn is gewoonlik die inligting wat hul 
ouers op sosiale media deel. Net soos wat 
jy jou eie ligging, adres en persoonlike 
inligting moet beskerm, moet jy ook 
versigtig wees met watter foto’s en inligting 
van jou kinders jy op sosiale media plaas. 
Moet byvoorbeeld nie die naam en adres 
van jou kind se dagsorginstelling of die 
uitstappie wat julle vir die naweek beplan 
op Facebook plaas nie, want dit kan jou 
kind blootstel.

Die belangrikste ding vir almal met 
‘n sosiale profiel is om te leer dat:  sodra 
iets daar buite is, jy dit nie noodwendig 
kan terugtrek nie.  Die “wag voor jou 
mond”-spreekwoord moet net so sterk 
aanlyn aangewend word, en dis ook 
belangrik om jouself en jou kinders rakende 
privaatheidsinstellings op te voed.

Hoe oorleef ek as immigrant in hierdie 
digitale landskap?
Ons moet wegbeweeg van die siening dat 
die aanlyn era “goed” of “sleg” is – dit is 
nou onherroeplik deel van die samelewing 
en alledaagse lewe. 

Inligting is mag.  Gaan lees na oor die 
voordele van die totale digitale landskap.  
Daar verskyn daagliks artikels in koerante 
en tydskrifte en ook boeke oor die 
tegnologie en ontwikkeling.  

Begin klein.  Bepaal waarin jy belang-
stel.  Sluit dan by daardie digitale platform 
aan en moenie bang wees om deel te neem 
nie.  Jou selfoon sal nie ontplof as jy die 
verkeerde knoppie druk nie!

Ten slotte:  vra jou kinders of 
kleinkinders as jy vashaak.

En natuurlik:  gaan “like” onmiddellik 
Die Dameskring se Facebook-blad!
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1.  Coreen, die hele Dameskring is 
verskriklik nuuskierig om meer van 
ons nuwe President te wete te kom - 
vertel ons bietjie van jou agtergrond, 
wat jy gestudeer het, jou gesin en jou 
rol as boervrou.  

E
k het op ‘n plaas, 
Wildebeeskuil in die 
Steynsburg distrik 
grootgeword waar ek 
as 4de geslag eienaar 
woon.  Ek is trots 

daarop om as ‘n gebore Du Plessis 
deel van ‘n wonderlike familie te kan 
wees. 

Na skool het ek direk in die 
Bankwese gegaan. Dit was al wat 
ek wou doen.  Ek het deur die 
Internasionale Instituut van Bankiers 
gestudeer,  wat daardie tyd nie so 
algemeen was nie.  Dit was nog 
wonderlike jare in die Bankwese en 
‘n baie verantwoordelike beroep.  Ek 
het by die hooftak van Standard Bank 
in Bloemfontein gewerk. Ek het in 

verskeie departemente gewerk en 
uitgetree as aflos Administratiewe 
Bestuurder.  

Ek is met ‘n boer, David King 
getroud. Na my kinders se geboorte 
was ek voltyds ma en baie betrokke 
in die gemeenskap. Ons het ‘n seun, 
dogter en ‘n skoonseun.  Ons seun E.J.   
het ‘n meestersgraad in Dierevoeding 
en is ‘n Nasionale Tegniese Bestuurder 
Enkelmaagdiere by ‘n bekende 
voermaatskappy.  Ons dogter, 
Cornelia, het ‘n meestersgraad in 
Dieetkunde, is ‘n dosent by PUK en is 
tans besig met haar doktorsgraad.  Sy 
is getroud met Chris Conradie, en hul 
het die mooiste dogtertjie, Lia.  

As vrou is jy vandag outomaties 
betrokke by die boerdery.  Dit verg 
spanwerk, onderskraging en vasbyt.  
Ek is betrokke by alle besluitneming en 
die administrasie van ons besigheid.  
As ek vir alle take ‘n naam moes gee, 
het ek ‘n hele lys titels gehad.  Dit is 
vir my ewe belangrik dat ons boerdery 

ONS GESELS MET… 

IN GESPREK MET

King
Coreen

Bydrae: Elphi Taljaard
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King
Coreen

suksesvol moet wees en daarom sal 
ek nooit iets doen ten koste van die 
besigheid nie.  

2.  Vertel vir ons van jou kinderdae met 
miskien ‘n staaltjie of twee?
My kinderjare was baie sorgvry en ons 
het gespeel dat die stof staan.  Ek is 
een van vier sussies.  Ek was van my 
eerste tot laaste dag van skool in ‘n 
koshuis en het dus baie staaltjies om 
te vertel.

Soos baie van julle, was my 
kinderjare ook gekenmerk met streng 
dissipline by die huis en skool.   Ek 
het baie pakslae gekry. As jy ‘n reël 
by die koshuis nie nagekom het nie, 
is jy eenvoudig gehok vir die week 
of kwartaal afhangende van die 
oortreding.  Dan praat ek maar net van 
‘n lig wat nie betyds afgeskakel is nie, 
of effens laatwees vir ete. Ons ouers 
het ook nie vir alles gery soos vandag 
se ouers nie.  As jy sport gedoen het 
oor ‘n naweek, moes jy in die koshuis 
bly tot die Saterdag.  Vrydagaande 
in die koshuis was groot pret.  Dan 
het jy die reëls beproef.  Ek onthou 
hoe ons ‘n radio ingesmokkel het om 
tog net Top 20 te kan luister.  Ons 
het almal onder ‘n kombers ingekruip 
en die radio net-net hoorbaar gestel.   
Middernagfeeste was die lekkerste 
van lekker.  Dan het almal suutjies 
opgestaan en ons het behoorlik fees 
gevier sonder ‘n ‘geluid’.  Daardie 
lekker lag met jou kop in die kussing 
was onbeskryflik!   

Ek was sewe jaar oud toe my 
mangels uitgehaal is.  Daar was nog 
geen plaaslike hospitaal nie.  Die 
naaste hospitaal was in Queenstown, 
ongeveer 150km ver.  Na die operasie 
het my ma huis toe gegegaan, want 
jy moes sewe dae in die hospitaal 
gebly het en die hotel was te duur 
vir haar om daar te bly.  Sy het vir 

my ‘n pop gekoop en ek moes maar 
alleen agterbly. (Ek was baie lief vir 
poppe). Toevallig was ‘n vriendin van 
my ma ook op daardie stadium in die 
hospitaal en het sy aangebied om ‘n 
ogie oor my te hou. Ek het elke dag 
uit die kindersaal geloop en by haar 
gaan speel.  Sy was baie siek en is nie 
lank daarna oorlede nie.  Die dag toe 
ek ontslaan is, het sy aan my ma gesê 
dat sy net een gebed het vir haar drie 
seuns (waarvan die oudste 10jr was) en 
dit is dat hulle eendag baie goed vir 
hulle vrouens moet wees. ‘n Moeder 
se gebed word jare daarna nog 
verhoor.  Ek is 16 jaar later met haar 
oudste seun getroud en hy is na 35 
jaar nog elke dag baie goed vir my.

Iets wat my dikwels herinner aan 
my kindwees, is die geskenk wat ek 
van my ouma ontvang het. Sy het my 
ingeteken op die ‘Bollie’ tydskrif.  Die 
opwinding om dit oop te maak en eers 
deur te blaai voordat ek dit begin lees, 
is tot vandag toe vir my die grootste 
lekkerte met enige tydskrif. Elektroniese 
tydskrifte is besig om daardie lekkerte 
van my te steel.  Ek is versot op tydskrif 
lees.   

3.   Is daar ’n spesifieke persoon wat ’n 
groot mentorrol gespeel het in jou 
lewe, en hoe het hierdie persoon jou 
beïnvloed?
Sonder om te dink of te huiwer, was 
my pa my grootste mentor.  Hy was 
‘n wonderlike mens.  Jy kon met 
vertroue sy raad volg.  Hy was baie 
belese en het ‘n groot algemene 
kennis gehad.  Hy kon baie interessant 
gesels oor enige onderwerp en het 
baie staaltjies gehad om te vertel.  Hy 
was ‘n nederige, trotse, hardwerkende, 
gesiene Merinoboer. Ons bou voort 
op sy boerdery.  Daar is so baie 
eienskappe wat ek by hom geleer het 
en ek mis hom nog elke dag.  Ek sal 
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altyd dankbaar wees teenoor my ouers 
vir die opvoeding wat ek gehad het.  
Hoe ouer ek word, hoe meer besef 
ek die waarde daarvan.  Christenskap 
is ‘n natuurlike uitvloeisel van ons 
opvoeding.

4. Hoe lank is jy al lid van Die 
Dameskring, en hoe het jy by  
Die Dameskring beland?
Ek is nou 12 jaar lid van DK.  Ek het 
glad nie geweet van die bestaan van 
die organisasie nie, totdat ek genooi 
is. Van die eerste oomblik wat ek 
aangesluit het, was dit ‘n wonderlike 
lewensreis en is ek so dankbaar dat 
ek die geleentheid gegun is om deel 
te wees van hierdie familie.  Ek het in 
die begin geworstel waarom ek nie 
eerder genooi is nie, maar ek het dit 
vir myself uitgemaak met die beeld 
wat ek in my Presidentsrede gegee het 
van die Pêrel wat in die oester gevorm 
is.  Ek respekteer daardie deel van die 
geskiedenis.

 
5.  Op jou Dameskring-pad het 

jy binne 12 jaar gestap van 
Dameskringlid, na gekoöpteerde UB-
lid, na volwaardige verkose UB-lid en 
nou DK-president vir die 2018-2020 
termyn.  Vertel van jou emosies en 
groei tydens dié proses.
Om as ‘n gekoöpteerde UB-lid vreemd 
by ‘n UB-vergadering op te daag het 
nogal karakter geverg.  Ek het dadelik 
besef dat DK-lede ‘n band met mekaar 
het, wat jy op geen ander plek kry 
nie.  Ek was dadelik tuis en gemaklik 
met almal wat toe as UB gedien het. 
Dit was beslis ‘n tyd van baie groei 
in myself en ‘n pad van afhanklikheid 
van my Hemelse Vader.  Ek het regtig 
my termyn as UB-lid baie geniet en 
lewenslange vriendskappe gesluit. 

Om President van DK te wees is 
vir seker ‘n groot eer, maar ek sien dit 

as ‘n  roeping wat ek vir die volgende 
twee jaar moet vervul.  

6. As jy drie spesiale drome kon droom 
vir Die Dameskring, wat sou dit 
wees?
Ek droom meer drome as net drie:
• Ek droom dat daar meer nuwe tak-

ke, veral op die platteland, gestig 
sal word. Daar is nog te veel vroue 
wat nie weet van Die Dameskring 
en wat ons organisasie doen nie.

• Ek droom van Dameskring-takke 
op Universiteit-kampusse.

• Ek droom oor baie virtuele lede 
sodat oorsese Suid-Afrikaanse 
vroue nog deel kan wees van ons 
organisasie.

• Ek droom dat ons dalk volgende 
jaar met ons beursfonds ‘n verskil 
kan maak aan ‘n gestremde 
student se omstandighede.

• Ek droom van ‘n DK-toer.  Dit kan 
net ‘n avontuur wees.  Miskien 
moet ons begin met ‘n binnelandse 
toer.

• Ek droom oor iemand wat my gaan 
kontak om my drome vlerke te gee.

 
7.  Watter nuwe planne het jy vir DK?   

Is daar veranderinge wat jy teweeg 
wil bring op kort en lang termyn?
Ek is opgewonde oor my UB-span 
en ek glo dat ons saam sal groei tot 
nuwe planne en veranderinge.  Ek dink 
daaraan dat ons ‘n nasionale biddag 
vir die gesin moet uitroep.  As gesinne 
weer saam begin bid, gaan SA groot 
verandering sien en gesinne sal  
geheel word.

8. Wat hoop jy vir jou persoonlik vir die 
termyn wat voorlê?
Ek wil Die Dameskring onvoor-
waardelik bevorder.  Ek het al so baie 
persoonlik uit DK ontvang.  Ek hoop 
ek kan ietsie teruggee.   
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 9. Watter bydrae hoop jy kan Die 
Dameskring in Suid-Afrika lewer 
gedurende jou termyn?
Dat ons as Dameskringlede, ongeag 
omstandighede, ‘n positiewe, 
dankbare, hoopvolle beeld en 
gesindheid na buite sal uitdra om weer 
Suid- Afrikaners opgewonde te maak 
oor ons mooi land en sy toekoms.  Ons 
dien ‘n Lewende God op wie ons kan 
vertrou.  Ons opdrag is om elke dag ‘n 
getuie vir Hom te wees.

As die vrou positief bly, sal ons ‘n 
positiewe nasie bou.

10. Indien jy met ’n potensiële DK-lid  
sou gesprek voer:  wat is spesiale  
DK-waardes wat jy vir haar sou  
wou uitlig?
Die Dameskring is die plek waar jy 
jouself onvoorwaardelik kan uitleef 
en groei as Christen en jouself kan 
bemagtig op vele terreine. 

11. Dameskringlede is sulke 
uiteenlopende, spesiale vroue.   
Is dit nie partykeer moeilik om álmal 
se voorkeure en belangstellings te 
akkommodeer nie?
Jy sal nooit, in enige organisasie, 
almal se voorkeure kan akkommodeer 
nie.  Dit is soms moeilik, maar ons 
moet ontvanklik bly vir nuwe idees en 
dan  kyk wat en hoe dit gebruik kan 
word tot voordeel van DK.  

‘n Mens leer baie uit verskillende 
persoonlikhede en dit maak die lewe 
interessant.  Dit verbreed jou visie en 
aan die einde van die dag, verryk dit 
jou altyd.

12.  Wat is Die Dameskring se bydrae 
teen geweld van vroue en kinders?
Ek dink nie ons doen genoeg om ons 
stem te laat hoor nie, maar hierdie 
jaar is dit een van ons projekte. Die 
wêreld daar buite moet weet dit mag 
nie geduld word nie.  Daar is ‘n groot 
opvoedingstaak vir ons om weer 
onderlinge respek te kweek in ons 
gesinne.

 13.  Watter belange lê jou na aan  
die hart?
Dit was nog altyd vir my belangrik  
om aan ‘n organisasie te behoort.  Dit 
bring balans in jou lewe.  DK lê dus 
baie na aan my hart.  

Ek het ‘n groot liefde en omgee 
vir die bewaring van ons omgewing  
en natuur.

Om te skep is deel van my 
elke dag. Die afwesigheid van 
skeppend-wees laat my kwyn.  Ek is 
ongelooflik lief vir kunsnaaldwerk.  Ek 
geniet dit om ander te inspireer met 
hierdie talent. Ek bewonder enige 
handgemaakte produk!

GEBORG DEUR
NELSPRUIT EERSTELING

Om af te breek is geen kuns nie, ’n klein babatjie kan ‘n blommetjie verniel 
wat ‘n God gekos het om te maak. 

Langenhoven
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D
ie lewe word gekenmerk 
deur keuses.  Ons kan 
onderskei tussen gewone 
keuses bv. watter uitrusting 
en klere verkies ek, of 
meer gekompliseerde 

keuses soos ‘n huweliksmaat en ‘n beroep.  
Soms moet jy dalk net kies tussen reg 
en verkeerd, of met watter vriende jy 
meng.  Om hierdie keuses te maak, is nie 
noodwendig maklik nie en jy soek dikwels 
hulp en raad.

Dit is belangrik om te onthou dat jy mag 
foute maak in die keuses wat jy uitoefen, 
want daar is altyd ander moontlikhede van 
hoe om ‘n saak te hanteer. Jy kan wel goeie 
keuses maak as jy bereid is om na ander  
te luister.

Goeie keuses berus op die feit dat jy 
die voor- en nadele van ‘n besluit teen 

Keuses

MAAK
DIE

Regte
Bydrae: Heléne Richter

“‘n Mens se lewensfilosofie word nie 
die beste in woorde uitgedruk nie.  
Dit word eerder uitgedruk deur die 
keuses wat jy maak.  En die keuse 
wat ons maak, is primêr ons eie 
verantwoordelikheid.”
Eleanor Roosevelt

“As julle dit nie goedvind om die Here 
te dien nie, kies dan vandag wie julle 
wil dien.  Wat my en my familie betref, 
ons sal die Here dien.”  En die volk sê 
vir Josua:  “Ons sal die Here ons God 
dien, ons sal na Hom luister.”
Josua 24 : 15, 24

SIELSKOS: APRIL
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Regte
mekaar kan opweeg en in vertroue dan wel 
‘n besluit neem.  Waak daarteen om nie 
oorhaastig besluite in jou lewe te neem nie.

As jy nie foute maak nie, werk jy nie 
hard genoeg om probleme op te los nie.  
Foute is menslik, ons almal maak foute.  Dit 
vat egter iemand met ‘n sterk karakter om 
te erken dat sy ‘n fout gemaak het.  Albert 
Einstein sê:  “Enigiemand wat nog nooit 
‘n fout gemaak het nie, het nog nooit iets 
nuuts probeer nie.”  Ook het John Powell 
gesê:  “Die enigste regte foute wat jy maak, 
is daardie waaruit jy niks leer nie.”

Wat sê die Bybel oor verkeerde keuses?
Die Bybel leer ons dat ons moet verskoning 
vra en opstaan en aangaan.  Ons moet 
daarom ook, soos Jesus,  genadig wees 
met ander en hulle foute vergewe.  In 
Ps 119: 30  lees ons die volgende:  “Ek 
kies die betroubare pad, ek lewe volgens 
U bepalings”.  Voor elke keuse wat ons 
maak, moet ons eers seker maak dat dit 
volgens God se wil en bepalings is.  Wil 
Vosloo het gesê:  “Keuses hou verband met 
jou geloof, want geloof is nie passief nie.  
Geloof roep elkeen op om gedurig te kies.  
Elke keuse sê iets van jou geloof.  Oorweeg 
van nou af elke keuse in terme van jou 
geloof.”

‘n Mens maak partykeer ‘n keuse en jou 
lewe loop ‘n sekere pad.  Dit is nie altyd 
die regte of die maklike pad nie.  Dan maak 
‘n mens weer ‘n keuse om dit te probeer 
verander en die uiteinde is maar dieselfde 
as die eerste keuse.  Dit is dan hier waar ‘n 
mens êrens moet besef dat jy óór die muur 
moet klim waarin jy jouself vasloop, want 
daar is nie ‘n pad deur die muur nie.  Dit 
is hartverskeurend om te sien as mense ná 
aan jou verkeerde keuses maak.  Veral as 
hulle weet dit is die verkeerde besluit, maar 
dit nogtans neem.  Hulle is bereid om die 
lewe se pakslae te vat.  

Ons moet onder geen omstandighede 
pa staan vir ander na aan ons se verkeerde 
keuses nie.  Ons mag dit egter nie heeltyd 
voor hulle koppe gooi nie.  Ons moet hulle 
toelaat om hul keuses te lewe en self te leer 
uit hulle foute.  Eendag moet ons elkeen 
verantwoording doen vir die keuses wat 
ons vandag en gister en die dag voor dit 
gemaak het.

MAAK DIE VOLGENDE 7 WOORDE  
JOU LEUSE VIR ELKE DAG:
DOEN alles volgens die wil van God.
Doen ALLES volgens die wil van God.
Doen alles VOLGENS die wil van God.
Doen alles volgens DIE wil van God.
Doen alles volgens die WIL van God.
Doen alles volgens die wil VAN God.
Doen alles volgens die wil van GOD.

Kom ons bid saam met Jorge Gonzalez:

Genadige God, hoor my gebed.  
Laat U genade my genadiger maak 
teenoor ander, U liefde my meer 

liefdevol laat optree.
Mag U vrede my inspireer om ‘n 
vredemaker te wees, U krag my 
bemagtig om die magteloses te 

help, U oorvloed my inspireer om die 
armes en lydendes te versorg, en U 

liefdevolle teenwoordigheid my dring 
om hulle te besoek wat eensaam is.
Dit vra ek in die Naam van Christus 

wat al hierdie seëninge oor my 
uitstort.   
Amen

BRONVERWYSINGS:
www.voelgoed.co.za
www.slakkelak.wordpress.com
www.toortsie.com

GEBORG DEUR
WITRIVIER KORAALTAK
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Inleiding

I
emand het dit snaaks gevind dat 
Willempie “snaaks” begin raak het.  
Die eens voorbeeldigste seun in 
die buurt het skielik verslons in die 
strate begin rondhang.  Sy rooi oë 
en verdwaasde uitdrukking was die 

sprekende tekens dat alles nie meer pluis is 
met hom nie.  Hy was dikwels in ‘n dwaal.  
Sy ouers was so besig met hul eie dinge 
dat hulle nie hul seun se geleidelike verval 
tot in die rioolputte van die samelewing 
raakgesien het nie.  Toe hulle wakker skrik, 
was dit te laat.  Die sogenaamde “harde 
dwelms” het tot die jong kind se ondergang 
gelei.  En alles het so onskuldig begin met 
‘n bietjie dagga wat hy op ‘n keer saam met 
sy maats beproef het.

Willempie se verhaal is nie uniek nie.  
Daar is baie Willempies in die lewe.  Die 
tragedie is dat dwelmmisbruik steeds nie 
altyd as belangrik deur die samelewing 
beskou word nie en dat te veel mense 
onbetrokke anderpad kyk as dit by die 
bestryding van die probleem kom.

Onkunde bly ook ‘n kwessie.  Baie 
mense weet nie werklik hoe dwelms ander 
persone vertroebel nie en baie kere verkies 
hulle om nie te weet nie.  Tog is ‘n ingeligte 
gemeenskap een van die beste wapens teen 
hierdie euwel.

Wat is verslawing?
Verslawing beteken ‘n onbeheerbare, abnor-
male behoefte of begeerte om ‘n dwelm-
middel te gebruik.  In sy vereenvou- 
digste vorm verwys die term verslawing na 
fisiese afhanklikheid van dwelmmiddels.

Wat is dwelmmisbruik?
Dwelmmisbruik kan gedefinieer word as 
die oordadige of verslawende gebruik van 
gemoedsveranderende dwelms vir nie-
mediese doeleindes.  Dit beteken dat enige 
dwelmmiddel wat vir te lank gebruik word 
of vir die verkeerde redes en in oormatige 
dosisse, gesien kan word as misbruik.  Die 
mees algemene dwelms wat misbruik word 
is gemoedsveranderende substanse wat 
bekend is as psigo-aktiewe dwelms.  Hulle 
sluit nie net die algemene straat (onwettige) 

GESELS SAAM:
1. Wat sou jy sê is die hoofrede 

waarom mense verslaaf raak aan 
dwelms?

2. Hoekom kom mense wat aan dwelms 
verslaaf is, so selfsugtig voor?

3. Waar kan iemand vir hulp aanklop?
4. Hoe kan ‘n mens ‘n persoon oortuig 

om vir hulp te gaan?
5, Watter raad kan ‘n mens gee 

aan persone wat saam met ‘n 
dwelmafhanklike woon?  

DAGGA en ander
verslawende
middels

Die implikasies van

VERSLAWING AAN

Bydrae: Heléne Richter

GESPREKSARTIKEL: APRIL
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en ander
verslawende
middels

dwelmmiddels bv dagga, kokaïen, heroïen 
en mandrax in nie, maar ook medikasie wat 
wettig gebruik word om pyn, slaaploosheid 
en spanning te verlig.  Alkohol en tabak is 
voorbeelde van alledaagse dwelmmiddels 
wat jou gemoed, gedrag en liggaamlike 
funksies beïnvloed.

Hoe het die misbruik van dwelms ontstaan?
Middels wat die mens in sy liggaam en gees 
“aantas”, word verdowingsmiddels genoem.  
Dit word in die geneeskunde as opkikkers 
gebruik.  Selfs die ligter pynverdowers, 
soos aspirien en parasetamol, en stimulante 
soos kafeïen, kan naderhand onnodig uit 
gewoonte gesluk word.  Alkohol en nikotien 
is in sekere opsigte ook dwelmmiddels.

Baie mense trap in die strik om 
medisyne uit gewoonte te gebruik sonder 
dat hulle ooit bedoel het om daaraan 
verslaaf te word.  Medisyne word gesluk 
by die geringste teken van pyn, verkoue, 
moegheid, hoofpyn, hardlywigheid of 
watter kwaaltjie ook al.  Ook hul kinders 
word vir die geringste skeet handevol 
pille gevoer.  Mediese dokters kan ‘n 
aandeel hierin hê deur medisyne voor te 
skryf wat nie noodsaaklik is nie sonder dat 
hulle eers behoorlik daaroor nadink.  Baie 
dwelmslawe sê juis dat hul dwelmmisbruik 
by die ongedissiplineerde gebruik van 
huishoudelike medisyne begin het.

Vroeër is die gevaar van dwelms selfs 
nie eens deur baie medici besef nie.  So 
is kokaïen, ‘n pynstillende middel wat uit 
die kokaplant in Suid- en Sentraal-Amerika 
vervaardig word, ‘n gevaarlike dwelm.  Tog 
het die vervaardigers van die tandpynstiller 
dit in omstreeks 1885 goedgedink om dit vir 
kinders aan te beveel.  Dit sou onmiddellik 
help teen tandpyn, maar aan die verskriklike 
nadelige gevolge is moontlik weinig gedink.

Waarom gebruik mense dwelms?
Daar is veral drie redes waarom mense 
dwelms gebruik:
Maatskaplike druk - Dit kan dalk vir mense 
lyk asof dwelms in die media verheerlik 

word, of deur musikante, toneelspelers en 
sportlui wat kwalik ‘n geheim daarvan maak 
dat hulle dwelms gebruik.
Groepsdruk - Veral tieners sal omtrent 
alles doen om tog net ‘n deel van hul 
portuurgroep te wees - al beteken dit ook 
om dwelms te beproef.
Ontvlugting - Mense wat van die werklikheid 
en hul verantwoordelikhede wil wegkom, 
kan aan dwelms verslaaf raak.
Sulke dwelmgebruikers dobbel egter 
met hul eie veiligheid, hul liggaamlike 
gesondheid en hul geestesgesondheid  -  
trouens met hul eie lewe.  Dan is daar nog 
niks gesê van die ontwrigting en hartseer 
wat dit in die lewens van hul dierbares bring 
nie.  Op verskillende plekke in die wêreld 
is daar gewetenlose mense wat skatryk 
word deur jeugdiges en ander mense se 
afhanklikheid van dwelms.

Wat is dagga?
Cannabis Sativa, algemeen bekend as 
dagga, is ‘n plant wat wild groei, maar 
natuurlik ook dikwels aangeplant word.  
Die blompunte en uitloopsels word as ‘n 
dwelmmiddel gerook in ‘n pyp of gerolde 
sigaret.  Die aktiewe bestanddeel is 
tetrahidro-cannabinole.

Dagga het ook baie ander name:  
marijuana, boom, ghagia, grass, green 
gunston, hash, rhoonig, stop, pot en zoni.  
In Suid-Afrika praat gebruikers van hul 
daggasigarette as joints, reefers, slow boat 
sticks en zolle.

As een van die oudste bekende 
dwelmmiddels is dagga voorheen in 
operasies gebruik om lomerigheid en 
euforie te veroorsaak.  Op die oomblik word 
dit min in die hoofstroom van die Westerse 
mediese wetenskap gebruik, maar in die 
alternatiewe geneeskunde en in tradisionele 
medisyne kan dit wel nog aangewend word.  
In party kringe word dit selfs aanbeveel 
om die simptome van terminale kanker te 
verlig.  Westerse wetenskaplikes stem nie 
saam oor presies hoe geestesversteurend 
en verslawend dagga werklik is nie.
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Wat doen daggarook aan ‘n mens?
Net een daggasigaret kan genoeg wees 
om verskillende erge negatiewe uitwerkings 
op die roker te hê.  Behalwe dat die 
persoon hartkloppings en ‘n verlies aan 
spierkoördinasie kan ondervind, kan sy oë 
bloedbelope en sy gevoel van tyd en ruimte 
versteur wees.  In sy verwarde denke kan hy 
miskien nie eens onlangse gebeurtenisse 
onthou nie.  Sy vermoë om motor te bestuur 
of masjinerie te hanteer, is ook aangetas.  
Boonop kan hy hallusineer en rare en 
skrikwekkende dinge in sy gedagtewêreld 
optower waarop hy vreesagtig of 
paniekbevange kan reageer.

Almal reageer weliswaar nie dieselfde 
op die gebruik van dagga nie, net soos 
mense se reaksies verskil wanneer hulle 
alkohol gebruik.  Dagga se uitwerking is 
nietemin hewiger wanneer dit saam met 
alkohol gebruik word.  Dieselfde geld 
ook waar dagga gerook word saam met 
verpoeierde pille van Mandrax, wat ook ‘n 
verbode middel is.

Waar dagga gereeld gebruik word, 
lei dit tot baie sosio-ekonomiese en 
gesondheidsprobleme.  Onverskilligheid, 
lusteloosheid, swak motivering en min 
belangstelling in die toekoms, selfs die 
geneigdheid om kriminele dade te pleeg, 
dui op die afgestompte geesteslewe van 
gesoute daggarokers.  Die afhanklikheid van 
dagga kan al hul gedagtes en handelinge 
oorheers.  

Fisiek kan daar longskade wees. 
Daggasigarette het tot 50% meer teer as 
tabaksigarette.  Nog ‘n liggaamlike nadeel 
is die verlaagde weerstand teen infeksies.  
Dit kan ook toenemende onvrugbaarheid en 
beskadiging van die voorplantingselle in die 
hand werk, wat tot selfs in die derde geslag 
‘n invloed kan hê.  By swanger vroue kan dit 
tot beskadiging van die fetus, doodgebore 
babas en gestremde kinders lei.

Die wettiging van dagga
Die rook van dagga is nie ‘n oortreding 
nie en is wettig.  Wáár dit wel gerook 

word, is waar die verskil inkom.  Volgens 
die uitspraak deur adjunk-hoofregter 
Raymond Zondo in die konstituele hof op 
18 September 2018 mag ‘n persoon in die 
privaatheid van sy eie huis dagga kweek, 
besit en gebruik.  Dit het slegs betrekking 
op privaatgebruik.  Voortaan gaan dit nie 
‘n strafregtelike oortreding wees as ‘n 
volwassene dagga in enige privaat gebied 
gebruik of in hul besit het nie.  Die saak 
spruit uit ‘n aansoek vir die dekriminalisering 
van dagga wat deur prokureur, Rastafariër 
en kampvegter Gareth Prince en die 
voorsitter van die Daggaparty, Jeremy 
Acton, ingedien is.

Terwyl die parlement opdrag gekry het 
om gedeeltes van die wet op dwelms en 
die wet op die beheer van medisyne en 
verwante stowwe te wysig, het hy twee jaar 
om die gewysigde wet aan te pas.  Zondo 
het in sy uitspraak gesê dat die parlement 
moet besluit op die hoeveelheid dagga wat 
‘n persoon mag gebruik, besit of kweek om 
as privaat gebruiker te kan kwalifiseer.

Wat is die gevolg hiervan vir padgebruikers?
Die nuus van daggagebruik het die 
sosiale media op hol, en alhoewel baie 
mense die nuwe wetgewing verwelkom, 
praat padveiligheidskenners oor die 
bedreiging wat dit vir Suid-Afrika se 
padgebruikers inhou.  Eugene Herbert 
van MasterDrive sê dat Suid-Afrika tans 
nie goed genoeg toegerus is om die 
toenemende daggagebruik op die paaie 
te hanteer nie.  Dronkbestuur in Suid-Afrika 
is reeds ‘n kommerwekkende probleem, 
en alhoewel daar streng opgetree word 
teen bestuurders wat dronk agter die stuur 
betrap word, hou bestuur onder die invloed 
van dagga ‘n verdere risiko vir noodlottige 
motorongelukke in.

Die Sentrale Dwelmowerheid het 
verlede jaar gesê dat daggagebruik 
die hoeveelheid botsings op Suid-
Afrikaanse paaie kan verdubbel.  As ‘n 
dwelmmiddel jou oordeel, konsentrasie of 
bestuursvaardighede beïnvloed, kan dit net 
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so gevaarlik wees om onder die invloed 
van dwelms te bestuur as om dronk te 
bestuur.  Herbert versoek dat daar saam 
met die onlangse wetgewing meer gefokus 
moet word op hoe dit bestuurders en ander 
padgebruikers raak.

Hoekom mag jy nie bestuur as jy dagga 
gebruik het nie?
- Jou reaksietyd is stadiger en konsen-

trasievlakke is laer.  Dwelmmiddels kan 
uiterste moegheid veroorsaak wat selfs 
tot die volgende dag kan voortduur.

- Jy is geneig om meer onvoorspelbaar 
en aggressief te bestuur.  Dwelmgebruik 
kan jou besluite laat neem wat jy 
andersins nie sou nie.

- Jy kan negatiewe liggaamlike reaksies 
toon soos naarheid, belemmerde 
sig, rillings, erge bewegings en 
lighoofdigheid.

- Dwelms kan ook onaangename sielkun-
dige uitwerkings hê wat bestuur be-
moeilik.  Jy kan paranoia of hallusinasies 
beleef of paniekaanvalle kry.

- Al is dit moeilik om te bewys dat jy 
dagga gebruik het, kan ‘n oortreder 
tronkstraf, opskorting van sy rybewys en 
swaar boetes te wagte wees.

Wat is die invloed op sosiale en  
geestelike vlak?
- Daar is gedragsverandering by die 

persoon te bespeur.
- Totale fisiese agteruitgang.
- Finansiële probleme begin ontstaan.
- Loopbane word in die proses vernietig.
- Toenemende sielkundige verbrokkeling.
- Ontstaan van ‘n geestelike leegheid.  

Die regmatige plek van Christus word 
deur dwelms of drank in sy lewe 
ingeneem.

- Gebroke verhoudings.  Die 
dwelmgebruiker kan nie meer vertrou 
word nie en het ook nie meer respek vir 
homself of sy naaste nie.

- Diepgaande gevoelens van droefheid, 
skuldgevoelens en selfmoordneigings.

- Ontvang meer besoeke van die polisie 
as kuiergaste.

- Raak betrokke in hofsake bv. nadat hy, 
onder die invloed, iemand aangerand het.

- Rekeninge hoop op en later word alles 
onder die persoon uitverkoop om al die 
uitstaande skuld te probeer delg.

Hoe leer jy om “nee” te sê?
- Maak jou eie besluite en probeer om nie 

deur jou vriende beïnvloed te raak nie.  
Leer om “nee” te sê en moenie gedwing 
word om van gedagte te verander nie.

- Verbeter jou selfbeeld.  Weet wie jy is 
en waarin jy goed is.  Jy is uniek en jy 
hoef nie soos die mense te wees wat jy 
bewonder nie.

- Beheer jou eie lewe, en moet nie toelaat 
dat ander mense vir jou besluite neem 
nie.  Die oomblik wat jy afhanklik word 
van ‘n dwelmmiddel begin jy om beheer 
te verloor.

- Bly besig en aktief.  Jy moet so min as 
moontlik tyd hê om verveeld te voel en 
moet liefs aan ander maniere (as dwelm- 
gebruik) dink om jou tyd te verwyl.

- Bespreek jou probleme met iemand 
wat jy respekteer bv. jou ouers, dosent, 
onderwyser, godsdienstige leier of 
‘n vriend.  Moenie probeer om van 
jou probleme weg te hardloop deur 
dwelmmiddels te gebruik nie.  Dit sal 
net die probleem vererger en ook ander 
probleme skep.

- Stel doelwitte vir jouself.  Moenie net van 
dag tot dag leef nie, maar beplan vooruit.  
Die gevoel van prestasie wat jy ervaar as 
jy jou doelwitte bereik, sal die gebruik van 
dwelmmiddels onaantreklik laat lyk.

BRONVERWYSINGS:
https://www.netwerk24.com
www.mieliestronk.com
www.goeiehuishouding.co.za
www.ansoodutoit.co.za
www.adlwllod.wixsite.com
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Besoek afrikaans.com en viva-afrikaans.org
webtuistes waar jy jou AFRIKAANS bietjie kan afstof!

Saamgestel
deur:

Marinda Schutte

Vreesloos versot
Afrikaans!OP

In lyne wit 
snuif ek jou op 
In jou besit 
my hart se klop
Jy pols deur my  
soos eie bloed 
Hittig versprei 
my lyf in gloed
In euphoria 
ons vesting nou 
Toekoms phobia 
lewe sonder jou
Nog net een fix 
ek is verslaaf 
Ek speel weer trix 
My lus te laaf
Want jy sien 
JY is MY 
-KOKAÏEN-  
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Die nag trek stywer soos 
’n toerniket. Die naaldpunt 
van my pen soek & vind sy 
aar, & die eerste polsings 
van ’n vers.  
- Johann de Lange

AANHALING OOR DIE MEDIA

Plant jy beet tussen jou beddings?  
Dan praat jy Afrikaans met Engelse 

woorde tussenin en maak jy taalpuriste die 
boontjies in. As jy self die bone in raak, of in 
die bone sit, is jy in die moeilikheid.

Werk die verhouding nie uit nie?  
Moenie treur nie. Daar’s nog baie koejawels aan die 
boom. Maar moet nou nie ’n groen koejawel, ’n jong, 
onervare snuiter kies nie. Ook nie ’n hardekoejawel, 
’n koppige, astrante, eiewys persoon nie. Bly van 
inkoejawel mense en dinge liewer weg. Dink ook 
twee maal oor iemand wat nie pruim – nie boe of ba 
– kan sê nie. En loop lig vir ’n rissiepit. 

Laat jy jou knolle vir sitroene verkoop? 
Dan is jy ’n pampoen; ’n pampoenkop wat 
jou allerhande dinge laat wysmaak. Dan 
het jy ’n pampoenbril op; skille oor jou oë, 
wat jou dalk net in tamatiestraat kan laat 
beland, waar jy met die gebakte pere bly sit.

GEDIGTE OOR 
DWELMS

“’n Joernalis is ‘n kermkous, ‘n sensureerder, ‘n 
raadgewer, ‘n regent van konings, ‘n opleier van die 
nasies.  Vier vyandige koerante moet meer gevrees 
word as ‘n duisend bajonette.”  - Napoleon Bonaparte
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TARIEN TRUTER  |  Nagraadse Onderwys Sertifikaat  |  Universiteit van Stellenbosch
Ouma: Denise Truter (4157 lidnommer)
Onderwys is vir my ‘n opwindende uitdaging en ek wil graag my 
passie vir mense en wetenskap deur onderwys kombineer. Ek waardeer 
die ondersteuning wat Die Dameskring my hierdie jaar gebied het, 
beide finansieel en deur die wonderlike bemoedigende eposse wat ek 
ontvang het.Baie dankie vir die ondersteuning van Die Dameskring. Ek 
waardeer dit opreg.

LURICA PASQUES  |  Nagraadse Diploma in Bestuur  |  Noordwes Universiteit
Ouma: Helena Pasques (1613 lidnommer)
Hierdie beurs beteken vir my ongelooflik baie, ek kry nou die 
geleentheid om nog ‘n jaar te studeer en om nog ‘n kwalifikasie agter 
my naam te hê. Hierdie beurs beteken dat ek my ouers finansieël meer 
kan ondersteun en dit beteken my jonger boetie kan nou gaan studeer 
sonder om te twyfel oor kostes. Baie baie dankie!

ANRI KLOPPER  |  3rde jaar B.Ing. Industriële Ingenieurswese |  
Noordwes Universiteit
Ouma: Annatjie Neser (4563 lidnommer)
Dit is vir my ‘n groot voorreg en seën om hierdie beurs te ontvang. 
Baie dankie aan elke Dameskringlid wat ‘n aandeel gehad het daarin 
om hierdie geleentheid vir my te bied. Dankie ook vir dit waarvoor u 
staan en vir dit wat u vir Afrikanervroue beteken.

JEANI KRUGER  |  2de jaar LLB  |  Universiteit van Stellenbosch
Ouma: Catharina Aletta Kruger (6559 lidnommer)
As ‘n sterk gelowige wil ek graag die Here op alle moontlike wyses 
dien en daarom is my toekomsdroom om eendag my eie praktyk te 
begin en minderbevoorregte mense te help wat nie regskostes kan 
bekostig nie. My ma is ‘n enkelouer en die beurs gaan ons as gesin 
finansieel baie help. Daarom wil ek ook weereens net baie dankie sê 
vir die beurstoekenning.

LARA BURGER  |  1stejaar Onderwys Grondslagfase  |  Universiteit Pretoria
Ouma: Sugnet Burger(lidnommer 107)
Vandat ek kan onthou wou ek nog altyd ‘n juffrou wees. Hierdie 
beursfondsgeld is vir my ‘n groot voorreg om my lewenslange droom te 
bereik en dit maak vir my baie deure en geleenthede oop. Dankie aan 
elke dame wat deel is van hierdie ongelooflike groep wat my help om 
my droom te bewaarheid, julle is baie spesiaal!

RIEKIE KRITZINGER  |  2de jaar BSc. Menslike Genetika, 
Fisiologie en Sielkunde  |  Universiteit van Pretoria
Ouma: Joe Viljoen (1469 lidnommer)
My toekomsdrome is om ‘n verskil in mense se lewens te maak. Die 
Dameskringbeursfonds verlig die finansiële druk wat op my ouers val 
en dit bied my die geleentheid om so ver moontlik skuld-vry aan my 
toekoms te bou.

DK-BEURSHOUERS is Stylvol & Sjarmant
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SIELSKOS: MEI

H
ierdie heinings of mure 
is daar vir ‘n belangrike 
rede.  Dit keer dat mense 
met verkeerde planne 
by ons huise instap en 
dit help ook dat klein 

kindertjies nie alleen straat toe stap en dalk 
raakgery word of wegraak nie.

Reëls is soos die mure om ons huis.
‘n Goeie, omvattende Kinderwet is 

onontbeerlik in enige land.  Dit is die sterk, 
hoë muur waarsonder dit nie moontlik sou 
wees om kinders in ons land, wat hulle huis 
is, te beskerm teen die legio gevare in die 
wêreld daar buite nie.

Reëls se bedoeling is nie om ons pret 
te bederf nie;  dis vir ons eie beswil.  As ons 
dit gehoorsaam, gaan ons juis gelukkig en 
veilig wees.

Die heel belangrikste reëls wat daar is, 
wat almal in die wêreld moet gehoorsaam, 
is die reëls wat God vir ons gee.

Maak seker dat jou kinders die Tien 
Gebooie verstaan.  Maak seker dat hulle 
weet dat dit soos die muur of heining om 
julle huis help om hulle veilig te hou.
1. Daar is net een ware God en ons mag 

NET vir Hom aanbid
2. Niks mag ooit belangriker wees as Hy nie.
3. Ons mag nie God se Naam verkeerd 

gebruik nie.

4. Ons moet een dag per week spesiaal 
aan God dink.

5. Ons moet respek vir ons ouers hê.  Ook 
vir ander ouer mense en onderwysers.

6. Ons mag nie mense seermaak of 
doodmaak nie.

7. Die huwelik is vir God baie belangrik.
8. Ons mag nie steel of alles vir onsself 

gryp nie.
9. Ons mag nie vir mekaar jok of ander 

mense bedrieg nie.
10. Ons mag nie mekaar se besittings 

begeer of op mekaar jaloers wees nie.

Jesus Christus het gesê hierdie Tien Ge-
booie beteken eintlik net twee groot dinge:
• Ons moet vir God baie lief wees.   

Ons hele lewe moet wys dat ons vir 
Hom liefhet en op Hom vertrou.

• Ons moet vir ander mense lief wees – 
net soos ons onsself liefhet.

Miskien moet ek en jy ook weer ‘n slag 
gaan nadink oor ons eie lewe.  Gebeur 
slegte dinge dalk met my en jou omdat ons 
ook nie meer in ons daaglikse doen en late 
by God se reëls hou nie?

Bron:  
God se reëls hou ons veilig
https://clf.co.za/product/god-se-reëls-hou-ons-veilig

Sy beskerming...
Onder die vleuels van

Bydrae: Belinda Campher

Wanneer ons na die verskillende tipes 
heinings of mure rondom mense se 
huise kyk, sien ons dat party mure 
sterk en baie hoog is.  Ander is van 
draad of party is van houtplankies.
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S
uid-Afrika het ‘n grondwet 
wat as een van die mees 
gevorderde ter wêreld beskou 
kan word en kinderregte is 
hierby ingesluit, maar tog word 
ons elke dag gekonfronteer 

met die lyding van kinders.  Kinders 
bedel op straat, word naweke aan hul eie 
genade oorgelaat, ly onder mishandeling, 
verwaarlosing en gesinsgeweld en selfs 
babas word verkrag.  In ‘n land waar al 
hierdie dinge plaasvind, kan ons apaties 
staan teenoor die lyding van kinders?  
Hierdie artikel se doel is om inligting te 
verskaf oor kinderregte, sodat ons kan 
besef hoe hierdie wet daagliks in ons midde 
oortree word en om dames aan te moedig 
om op te staan vir die regte en beskerming 
van kinders. 

Die KINDERWET 38 VAN 2005 is 
‘n omvattende dokument met wetlike 
voorskrifte om kinders te beskerm en 
voorsiening te maak daarvoor dat die regte 
prosedure gevolg word waar kinders se 
regte bedreig word. 

Kinderregte en die Kinderwet
Kinderregte, soos omskryf in die Conven-
tion of the Rights of the Child (1997), moet 
as riglyne dien vir die maatskaplike werker 
in enige aksie wat geneem word tydens 
voorkomings- en statutêre dienslewering 
aan die kind.

Elke kind het die reg tot:
• ‘n naam en ‘n nasionaliteit vanaf 

geboorte;
• gesinsorg of ouerlike sorg of behoorlike 

alternatiewe sorg wanneer verwyder 
word vanuit gesinsopset;

• basiese voeding, skuiling, gesondheid-
sorg en maatskaplike dienste;

• om beskerm te word teen mishandeling, 
verwaarlosing, misbruik of enige 
aftakeling;

• om beskerm te word teen arbeidsprak-
tyke waar hy uitgebuit word;

• om nie toegelaat te word om werk 
te verrig of dienste te lewer wat 
onaanvaarbaar is vir ‘n kind van daardie 
ouderdom nie of ‘n risiko is vir die 

GESPREKSARTIKEL: MEI

KINDERREGTE  
VOLGENS  
DIE KINDERWET

Bydrae: Karn Botha

VAN 
200538
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kind se welstand, opvoeding, fisiese, 
intellektuele of geestelike,

 morele of sosiale ontwikkeling;
• om nie aangehou te word nie, behalwe 

as laaste uitweg, in welke geval dit 
moet wees in ooreenstemming met 
die regte van kinders in artikel 12 en 
35 van die Grondwet, en dan vir die 
kortste moontlike tyd met die reg om 
apart aangehou te word van persone bo 
18 jaar; en behandel te word en onder 
omstandighede te verkeer wat die kind 
se ouderdom in ag neem;

• om ‘n regsverteenwoordiger op 
staatskoste te kry in siviele prosedures 
waardeur die kind geraak word; en

• om nie gebruik te word in gewapende 
konflik nie en in tye van gewapende 
konflik beskerm te word.

Die kind se beste belange moet altyd 
voorop gestel word in elke saak. Wanneer 
enige kind se regte bedreig, geskend of 
mee ingemeng word, word die prosedures 
uiteengesit in Artikel 15 van die Kinderwet 
in “Enforcement of rights” deur ‘n 
bevoegde hof wat die Kinderhof insluit. 

‘n Paar interessante punte uit  
die Kinderwet:
Artikel 12 van die Kinderwet bepaal dat 
kinders nie deur hul ouers of versorgers 
gedwing kan word om deel te neem aan 
kulturele praktyke wat hul emosioneel 
of fisies kan afbreek of leed aangedoen 
nie.  Kinders is kwesbaar en weerloos 

omdat daar van hul verwag word om 
gehoorsaam te wees aan hul ouers.  Daar 
is ook nie oral in die land genoegsame 
kinderbeskermingsdienste beskikbaar 
nie.  Kinders moet bewus gemaak word 
van hul regte en moet weet waarheen om 
te gaan vir hulp.  Daar rus dus ‘n reuse 
opvoedingstaak op wetstoepassers en 
diensleweringsinstansies!

Kinders het die reg op inligting oor 
gesondheidsbevordering, seksualiteit, 
voortplanting, die voorkoming van 
siektes en konfidensialiteit oor hul 
gesondheidstatus of dié van hul versorgers  
(Artikel 13).  Hul moet dus gesondheids- 
en geslagsopvoeding kry wat veral fokus 
op die gevare van voortydige seksuale 
aktiwiteite en die oorsake van VIGS.  
Die nadeel hiervan is dat ‘n kind op ‘n 
vroeë ouderdom reeds toegang kan kry 
tot voorbehoedingsmiddels.  Hy/sy kan 
seksueel aktief wees, wat nadelige fisiese 
en emosionele gevolge inhou – morele 
en godsdienstige kwessies word hierby 
ingesluit.

Kinders het volgens hul vermoëns- en 
ouderdomsgepaste verantwoordelikhede 
teenoor hul gesinne, gemeenskap en 
die staat (Artikel 16). Kinders moet dus 
ook besef dat hulle nie net op regte 
kan aanspraak maak nie, maar ook 
verantwoordelikheid moet neem vir hul 
gedrag en ontwikkeling.

Suid Afrikaanse verbintenis tot Kinderregte
Kinderregte in Suid-Afrika geniet hoë 
prioriteit sedert die demokratiese bestel 
van 1994.  Met die samestelling van die 
land se Grondwet, is benewens basiese 
menseregte, spesifieke kinderregte in 
hoofstuk twee by artikel 28 ingesluit.  Suid-
Afrika is ook verbind tot die United Nations 
Convention on the Rights of the Child van 
1989, sowel as The African Charter on the 
Rights and Welfare of the Child van 1990. 

Hierdie verbintenis tot die wêreld se 
siening oor kinderregte is ‘n teken van die 
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erns waarmee die saak bejeën word.  Die 
Nasionale Plan van Aksie vir Kinders het 
hierdeur ontstaan. Suid-Afrika is verbind tot 
die implementering van die regte en moet 
gereeld verslag doen aan die Verenigde 
Nasies se komitee oor kinderregte in 
Genève (Children’s Rights Centre s.a.:9–10).
In hoofstuk drie van die Convention on 
the Rights of the Child (1997:33–39) word 
fundamentele aspekte van kinderregte 
uiteengesit.  

Kinderregte berus op vier pilare:
• Oorlewing: 
 ‘n Kind het die reg op lewe en daar 

moet in sy basiese behoeftes soos kos, 
skuiling, veiligheid en gesondheidsorg 
voorsien word.

• Ontwikkeling:  
 Kinders moet kan groei en ontwikkel 

deur toegang te hê tot byvoorbeeld 
familie, vriende, liefde, vars lug, veilige 
speelplek, om te kan lag en vrolik wees, 
na stories en musiek te luister, skool 
by te woon, toegang tot biblioteke 
te hê, gestimuleer te word en om hul 
geloof en kultuur te kan beoefen. 
Hul moet dus die geleentheid te kry 
om hul potensiaal te ontwikkel (dit 
sluit kinders met spesiale behoeftes 
vanweë gestremdhede in) sodat hulle 
suksesvolle selfstandige volwassenes 
kan word.

• Beskerming: 
 Kinders moet beskerm word van enige 

fisiese of emosionele skade of beserings 
wat sorgbehoewende omstandighede 
soos mishandeling, verwaarlosing, 
uitbuiting of blootstelling insluit.

• Deelname: 
 Enige kind wil graag deel wees van 

‘n gesinslewe, skool, gemeenskap 
en ‘n volk, en het ‘n behoefte om 
verantwoordelikhede te aanvaar 
en om na geluister te word. Dit 
beteken dat kinders deel moet wees 
van enige besluitnemingsproses 

wat hul versorging, opvoeding en 
beskerming raak, met inagneming 
van hul ouderdom en vermoë tot 
verantwoordelike deelname.  Sodoende 
leer ‘n kind dan om verantwoordelikheid 
vir hulself, ander mense en die 
omgewing te aanvaar.

 

Kinderregte is gebaseer op basiese 
behoeftes wat vervul moet word as 
voorvereiste vir normale ontwikkeling en 
groei tot volwassenheid.  Menseregte begin 
by die nakoming van Kinderregte.

Die Convention on the Rights of the Child 
(1997:33–39) volg die beginsels van:
• Geen diskriminasie nie: 
 Almal is gelyk voor die reg.  Daar 

mag teen niemand gediskrimineer 
word op grond van byvoorbeeld ras, 
geslag, etniese of sosiale herkoms, 
seksuele oriëntasie, ouderdom, geloof, 
gestremdheid en taal nie.

• Beste belange van die kind: 
 ‘n Kind se beste belange moet in 

elke opsig in ag geneem moet word. 
Dit  sluit in dat die staat genoegsame 
versorging moet voorsien wanneer 
ouers of ander persone nie daarin kan 
slaag nie. 

• Die reg op oorlewing, beskerming  
en ontwikkeling: 

 Dit handel oor die bevrediging van 
basiese behoeftes soos kos, water, 
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skuiling en veiligheid. In die praktyk 
beteken dit dat basiese menseregte nie 
nagekom kan word indien daar nie in 
basiese behoeftes voorsien word nie. 
Daar word nie in die kind wat verlate 
of verwerp is se basiese behoeftes 
voorsien nie. Dan word sy basiese regte 
geskend en is hy sorgbehoewend. 

• Deelneming of respek vir die  
kind se siening: 

 Die kind moet ook ‘n aandeel in 
besluitneming omtrent sy toekoms hê, 
veral tydens ‘n egskeidingsgeding, 
aanneming, kriminele aangeleenthede, 
by keuse van skole en inrigtings vir 
sy versorgingsbeplanning, wanneer 
besluit moet word oor alternatiewe 
sorg of terugplasing by die ouers. 
Wanneer ‘n kind ‘n reg op inspraak 
het, kan hy ook verantwoordelikheid 
aanvaar vir die uitvoering van take in sy 
behandelingsprogram.

Natuurlik kan die kind nie bloot om 
sy mening gevra word in komplekse 
situasies nie, maar dit moet hand aan 
hand loop met die sensitiewe hantering 
van hul wense en gevoelens.  Die kind 
se reg om gehoor te word en die reg tot 
beskerming van sy welsyn kan potensieel 
kompeterend of komplementerend tot 
mekaar wees.   Begrip van die kind se 
denke, gevoelens, gedagtes en hoop help 
dat assesseringsuitkomste en dienslewering 
meer in die kol kan wees. 

Daar moet ‘n deurlopende balans tussen 
regte en verantwoordelikhede gehandhaaf 
word.  Om te leer om besluite te neem is 
deel van ‘n kind se opvoedingsproses.   So 
ook om verantwoordelikheid te neem vir 
die uitvoering van daardie besluite.  Enige 
optrede lei tot gevolge wat hanteer moet 
word en kan dien as groeigeleentheid.

Suid-Afrika sukkel om te voorsien in 
genoegsame hulpbronne op ekonomiese, 
gesondheid, onderwys, veiligheid, sekuriteit 
en maatskaplike dienste aan kinders.  Die 

positiewe hiervan is egter dat beleids- en 
wetlike voorskrifte in ooreenstemming 
is met internasionale standaarde.  Die 
bereiking van die ideaal is ‘n proses  wat 
nie oornag kan gebeur nie.  Die nuwe 
Kinderwet waarin kinderregte statutêr 
opgeneem is, is ‘n bewys van voorgestelde 
veranderinge waarna gestreef word.

Kinderregte moet op alle vlakke by 
enige aksies waarby kinders betrokke 
is, toegepas word - so ook in die 
pleegsorgsisteem. Dit is een van 
die fundamentele beginsels wat die 
maatskaplike werker moet toepas deur 
eerstens daarop te let tot hoe ‘n mate die 
kind se regte nagekom word, of daarteen 
ingedruis word en, indien wel, waardeur. 
Kinders moet beskerm word teen enige 
omstandighede of persoon wat nie hul 
beste belang dien nie.  Die Kinderwet 
bepaal dat die nodige infrastruktuur 
voorsien moet word om uitvoering te kan 
gee aan die bepalings van die Wet.  Dit 
sluit  welsynsorganisasies, die polisie se 
kinderbeskermingseenheid, onderwys, 
gesondheid en die kinderhofsisteem in.

Bronverwysings:  
Die Kinderwet 38 van 2005
Convention on the Rights of the Child (1997)
A E Böning: Doktorale Proefskrif, UV 
E Pretorius: Proefskrif M A Maatskaplike Werk (2015)
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SIELSKOS: JUNIE

GOD het die hemel en die aarde en 
alles daarop geskep. 
(Gen.1:1 en Gen. 2:1)

Ook het God die mens geskep sodat die 
MENS KAN HEERS oor God se skepping. 
(Gen. 1:26)
 
God se opdrag aan die mens is: 
“Wees vrugbaar, word baie, BEWOON DIE AARDE 
EN BEWERK DIT.  Heers oor … al die diere” – die in 
die see en in die lug, asook die kruipendes. 
(Gen.1:28)

As KOS het God aan die mens gegee al die plante wat saad 
gee en ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Aan alles 
wat leef het God al die groen plante as kos gegee. 
(Gen. 1:29 en 30)

“Landbou”
VANDAAN?

WAAR KOM DIE KONSEP

Bydrae: Sophia Herman
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DIE LANDBOUER/BOER
God is dus die eerste landbouer. 
Hy plaas al sy skepsels in bevel van sy 
totale landboubedryf. 

Hy hou hulle ook verantwoordelik vir sy 
totale landboubedryf.

Dit bring mee dat elkeen wat die 
voorreg  het om “’n grondjie” te besit, daar 
moet werk en boer om kos te help voorsien 
aan die massas op hierdie aarde/grond/
land. Dit is wat ons “Bou aan die land” of 
“Landbou” noem.

DIE GROND
Nou wéét ons daar is maar min 
aardbewoners wat wél eiendomsreg besit. 

Miljoene leef so in armoede dat hulle 
nie eens elke dag iets te ete het nie. 
Hulle het nie ‘n plekkie om iets te kweek nie.
Hulle het nie ‘n boom of ‘n plant om iets 
van te oes nie.

Diesulkes is honger. Hulle is honger vir 
kos; honger vir blyplek; honger vir grond.

DIE ELEMENTE
Ons weet ook Suid-Afrika is ‘n waterskaars 
land. Almal is oorbewus van 2017 – 2018 
se waterkrisis en ellende in die Wes-Kaap. 
Daarby heers ernstige droogtes gereeld in 
verskillende dele van ons land.

In November 2018 beleef Suid-Afrika ‘n 
wydverspreide en ongekende hittegolf wat 
mens, dier, plant en gesaaides knou.

Het die mens wat vir God se skepping 
verantwoordelik is, té  ver gegaan met 
ontwikkeling en uitbreiding dat ons bydra 
tot aardverwarming en besoedeling op 
verskillende terreine?

Het ons ons mandaat in so ‘n mate 
“oorskry” dat ons God se skepping knou?

ONS VRESE
Ons, en veral ons landbouers, leef in vrees 
vir swak oeste, kosskaarste, waterskaarste, 
werksverliese, min werksgeleenthede, 
geldskaarste, ARMOEDE!

Dis dieselfde vrese wat so baie mense 
reeds beleef; wat mense dryf om te roof by 
dié wat het; wat ook grond wil roof.

ONS TROOS
Die seisoene is in God se hand. (Volgens 
Gen.1:14 en 15 het God die hemelligte 
geskep, nie net om op die aarde lig te gee 
nie, maar ook om as tekens te dien om 
seisoene, dae en jare aan te dui.) 

Daarby beloof God in Lev. 26:3 en 4 
aan die volk Israel en dus ook aan ons as 
sy kinders, dat Hy reën op die regte tyd 
sal gee sodat die lande oeste sal lewer 
en die bome vrugte sal dra, MITS ons Sy 
voorskrifte nakom, Sy gebooie gehoorsaam 
en daarvolgens lewe.

In Jes. 45:7 en 8 sê God aan Kores: 
“Ek is die Here, daar is geen ander nie. 
Ek maak die lig en ek skep die donker; 
Ek gee voorspoed en skep rampspoed. 
Ek is die Here. Ek doen al hierdie dinge. 
Laat die reën uitsak, hemel, 
laat redding reën, wolke, 
breek oop, aarde, laat voorspoed ontkiem, 
laat trou uitspruit. 
Ek is die Here, Ek skep hierdie dinge.”

Vrou, mens, landbouer:  stel jou vertroue in 
God en leef dan vreesloos. 
God is in beheer. 
God sorg.
“…. Moet julle nie bekommer oor julle 
lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, 
of oor julle liggaam, oor wat julle moet 
aantrek nie……..Julle hemelse Vader weet 
tog dat julle dit alles nodig het….. beywer 
julle allereers vir die koninkryk van God en 
vir die wil van God ……”
(Matt. 6: 25, 32 en 33)
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GESPREKSARTIKEL: NOVEMBER

L
andbou in die eng sin van 
die woord is akkerbou 
en veeteelt. Die oudste 
aangetekende landbou in 
SA, nl. die slash and burn 
agriculture, het saam met 

die inheemse bevolking in die 4de eeu 
hierheen gekom.  Sedert 1500 is boerdery 
deeglik aangeteken.

BELANGRIKE DATUMS IN DIE SUID-
AFRIKAANSE GESKIEDENIS WAT 
LANDBOU RAAK
1652: Jan van Riebeeck kom vestig namens 
die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie 

die tydelike verversingspos aan die Kaap de 
Goede Hoop en bring groente en vis vir die 
lang seereis saam. Die retoervloot vanaf die 
Ooste het ook sade en perde kom aflaai.
1657: Met die instelling van die eerste 
Vryburgers het Van Riebeeck met boerdery 
in Suid-Afrika begin. Dié permanente 
landboukolonie van Nederland het groente 
en ander landbouprodukte soos koring 
verbou.
1679: Simon van der Stel neem oor. Die 
Vryburgers kry landbougereedskap; die 
koringprys verhoog; die opbrengs vergroot 
só dat uitvoere volg.

Uit Spanje het Van der Stel 

onderbeleg
LANDBOU IN SUID-AFRIKA

Bydrae: Sophia Herman

GESPREKSARTIKEL: JUNIE
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wingerdstokke ingevoer en 100 000 op sy 
plaas, Constantia, geplant. (Vandag is die 
wynbedryf in SA groot.)
1688: Die Franse Hugenote kom na SA met 
hul wynkultuur.  Willem Adriaan (Simon se 
seun) begin met veeboerdery, waar vleis 
voorheen in ruilhandel met die Khoi-San 
verkry is.  Die landbou brei uit; druiwe 
en vele ander bome word aangeplant. 
Wol en selfs sy word geproduseer. Toe 
meer weiding noodsaaklik word, trek die 
veeboere al verder weg van die kasteel tot 
by die Gamtoos.
1770: Die trekboere bevind hulle by die 
Visrivier.
1780: Hulle kom in botsing met die 
Xhosas…oor weiding.
1806: Brittanje verower die Kaap vir die 
tweede keer – nou permanent. Die Kaap 
word ‘n Britse kolonie.
1820 – 1821: 3 500 en later nog 
2 000 Britse Setlaars kom na die 
Kaapprovinsie(Oosgrens) Hulle is plase 
gegee, maar het dit verlaat en na 
omliggende dorpe getrek omdat hul 
landboukennis gering was.
1835 – 1837: 10 000 Afrikaners (die nuwe 
volk) trek onder die Britse oorheersing weg 
uit die Kaap (en ook weg van die Xhosas) – 
slegs met hulle vee. Die GROOT TREK was 
‘n soeke na grondgebied en vryheid.
1857: 4 000 Duitse immigrante met unieke 
landboukennis kom na die Kaap.
1860: Indiërs met hulle kennis kom na Natal 
om in die suikerplantasies te werk.

Die Voortrekkers wat die binneland in is, 
het te midde van lewensverlies in gevegte 
(met plaaslike stamme), siektes, ontberings, 
ook met wilde diere, na jare grond noord 
van die Oranjerivier bekom waar hulle hul 
landbou in die latere Vrystaat, Transvaal en 
Natal gevestig het. 

Adv. Tembeka Ngcukaitobi (lid van 
pres. Ramaphoza se advieskomitee 
oor grondhervorming) sê die proses 
om eienaarskap van grond van swart 

mense weg te neem, het 1891 begin 
met wetgewing van die ZAR – die 
ou Transvaalse Republiek. Met die 
Naturellewet (1913) en Groepsgebiedewet 
(1950) is hulle weerhou daarvan om aan die 
eiendomsmark deel te hê.

Dan Kriek (president van Agri SA) word 
deur Sarel van der Walt op 3 Oktober 2018 
in Volksblad aangehaal:  “Toe die koloniale 
tydperk tot ‘n einde gekom het, is die land 
se wit mense op die pad van ontwikkeling 
geplaas, maar die swart mense nie. Dit is 
die kern van die probleem (vandag) wat 
opgelos moet word.”

NATUURLIKE HULPBRONNE VAN DIE 
LANDBOU / BOERDERY
• Grond: dis onder beleg as gevolg 

van die onvermoë van die staat om te 
hervorm. 

• Water: is skaars.
• Klimaat: droogtes is algemeen in baie 

streke in SA.
• Arbeid: vergoeding (minimum lone) 

knou baie boere.

GRONDHERVORMING
Sedert 1994 het die Suid-Afrikaanse 
regering ‘n doelwit gestel om teen 2014 
30% van die produktiewe landbougrond 
van wit boere oor te dra na voorheen-
benadeelde mense.

Hierdie grondhervormingsproses word 
wyd gekritiseer deur almal wat daardeur 
geraak word. Vir hulle wat grond soek, is 
die pas te traag. Hulle wie se grondbesit 
bedreig word, vrees ‘n tweede Zimbabwe 
en hulle vrese word aangewakker deur 
uitlatings van die vorige vise-president, 
Phumzile Mhlambo Ncuka.

Boonop het die parlement op 27 
Februarie 2018 gestem om selfs die 
Grondwet (Art. 25) te verander sodat grond 
sonder vergoeding onteien kan word.

Openbare sittings is landwyd oor die 
kwessie gehou en skriftelike voorleggings 
is bekom. Nick Serfontein – ‘n boer – skryf 
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‘n ope brief aan die President (Rapport 
7/10/18) oor die gronddebat in Bela-Bela: 
“Naakte rassisme en radikalisme daar was 
skokkend – ‘n ernstige aanklag teen die 
politieke klimaat. Daarteenoor kondig die 
President sy ekonomiese reddingsplan 
aan; en ‘n baie gebalanseerde komitee 
is aangewys om advies te gee aan die 
taakspan oor grondhervorming ….. daar is 
dus  erns en die politieke wil om die bul by 
die horings te pak.”

Begin Oktober 2018 vind die CITY 
PRESS en RAPPORT – indaba plaas. Die 
wye verteenwoordiging is verstommend:  
oud-president Motlanthe, senior 
amptenare, georganiseerde landbou, agri-
ondernemings, banke, die privaat sektor, 
afgevaardigdes van sewe politieke partye, 
boere, die media, akademici, vier lede van 
die presidensiële advieskomitee en vele 
“omgee-mense”, soos Brand Pretorius.

Konsensus is bereik oor die konsep van 
grondherverdeling en grondrestitusie:
• Dis moreel reg om grond terug te gee 

aan hulle wat teen hul wil van grond 
ontneem is.

• Dis maatskaplik reg. Die teruggee van 
grond gee selfvertroue en waardigheid 
wat eienaarskap en reg tot grond 
meebring.

• Dis ekonomies reg. Dit skep die 
geleentheid vir ‘n beter lewe. 

Die grootste nood vir eiendomsreg 
is in die stede “waar die oplossing 
redelik eenvoudig is en vinnig kan 
plaasvind – met die politieke wil.” 
(Serfontein)

• Daar is ook erkenning gegee aan 
die Motlanthe-verslag: “……die 
beste nagevorste dokument oor 
grondhervorming” wat bevind dis 
onnodig om art. 25 van die grondwet 
te verander. Oud-regter Johan van der 
Westhuizen, self ‘n grondwetskrywer, 
bevestig dit. (Monitor op RSG,5/12/18) 
Hy sê voorts, Art 25 dek alle aspekte 

van eiendom; dat nie elke mens die reg 
het om eiendom te besit nie.  Volgens 
hom is ‘n kompromis in die artikel een 
van die moeilikste in die Grondwet.

Ook Theo Boshoff (die 
Landbousakekamer se hoof van 
Regsintelligensie), wat van September 
tot Oktober by die Nasionale Sitting oor 
grondhervorming in die Parlement was 
(William Horne, Volksblad., 6/12/18), 
is oortuig dat Art 25 nie gewysig 
hoef te word nie. Die EFF staan die 
nasionalisering van grond voor.

                                                                       
Die staat sit met honderdduisende 
hektaar grond. Baie grond word nie 
produktief bewerk nie. Baie is ook aan 
die elite oorgedra. Ongelukkig het die 
twee staatsdepartemente wat tradisioneel 
daarvoor verantwoordelik was om grond 
aan die regte mense oor te dra, verbrou. 
Die wyse waarop grondhervorming oor die 
afgelope 24 jaar geadministreer is, asook 
die korrupsie wat daarmee saamgegaan het 
is tragies. Verraad is gepleeg teenoor die 
mense vir wie die grond bedoel was. Dit is 
noemenswaadig dat die ANC die verraad 
(uiteindelik) erken. Dis ook verblydend 
dat die kwessie momentum het en dat die 
politieke wil om oplossings te vind, daar is.

Dan Kriek (pres. Agri SA) bepleit 
dat “beleidsekerheid oor grondregte” 
belangrik en dringend vir Agri SA en vir SA 
is! En Serfontein sê die oplossing lê by ‘n 
Landbou–Ontwikkelingsagentskap wat hom 
daarop toespits.

In Julie 2018 kom die skok-
aankondiging van pres. Ramaphosa dat 
die ANC die grondwet gaan verander om 
grond sonder vergoeding te onteien. (Doen 
hy dit onder politieke druk wat hy voor die 
verkiesing ervaar?)

REAKSIE OP DIE AANKONDIGING
Op 31/7/18 is Max du Preez (politieke 
kenner) se reaksie op die openbare sittings 
oor grondonteiening dat dit “gekaap” 
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word om as “referendum” te dien en dat 
dit moeilik word om ‘n grondwetwysiging 
te vermy. 

Du  Preez het in Julie 2018 ‘n groep 
sake- en beroepsmense (meestal swart) 
oor die grondkwessie toegespreek. Met 
dokumente en amptelike verslae het hy 
aangedui dat 
• 66% van die bevolking verstedelik is; 
• dat minstens 10 miljoen sedert 1994 uit 

tradisionele gebiede na stede en dorpe 
in Gauteng en Weskaap getrek het – na 
plakkerskampe; 

• dat 18 miljoen hektaar kommunale 
grond onderbenut word; 

• dat “die grondhonger nie soseer vir 
landbougrond is nie, maar vir  stedelike 
grond om ‘n huis op te bou.”

• Hy het ook uitgewys dat in lande waar 
grond afgevat/onteien is, die ekonomie 
geknou is en dat dit tot agteruitgang 
en armoede gelei het. (Zimbabwe is ‘n 
sprekende voorbeeld hiervan.)

• Navorsing bewys: Grondbesit beteken 
nié die einde van armoede nie – 
inteendeel! (Dit kos baie om “te besit.”)

Die “negatiewe” reaksie van vele in die 
“uitgelese” groep onderstreep ‘n gegewe: 
“Die gronddebat gaan minder oor grond 
as oor 
• geskiedenis, 
• simboliek, 

• die regstelling van onreg en swart 
waardigheid, 

• frustrasie en woede oor die voort-
slepende ongelykheid langs raslyne.”

Die President en sy binnekring probeer op 
twee stoele sit: die wysiging van art. 25 van 
die grondwet en die roekelose onteiening 
sonder vergoeding aan die een kant én dan 
vergoeding wat “regverdig en billik is” aan 
die ander kant. (Max du Preez Volksblad 
31/7/2018)

Nog reaksie kom van Annelize Crosby. 
Sy is reeds 21 jaar Agri SA se hoof van 
grondsake. “Grondhervorming is die EAT, 
PRAY, LOVE van haar lewe.” Sy moes 
reeds in Augustus 2018 in die Parlement 
bontstaan oor Agri SA wat die heropening 
van (ou) restitusie-eise teenstaan. (Sy 
sê dit sou 35 jaar neem om vorige eise 
af te handel en 709 jaar om verwagte 
eise af te handel.) Die verwagtinge wat 
telkens geskep word, veroorsaak onrus en 
ongelukkigheid in die land.

Crosby sê: met sy uitspraak oor 
grondonteiening sonder vergoeding, het 
die President ‘n streep getrek deur die 
openbare verhore en parlementêre proses 
oor die beoogde grondwet-wysiging. 
“Net die Parlement, die Wetgewende 
gesag, kan die Grondwet wysig. As leier 
van die uitvoerende gesag het hy by die 
wetgewende gesag se werk gaan inmeng; 
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die skeiding van magte geskend.” (Hanlie 
Retief Rapport 19/8/2018)

Die grondhervormingsproses is in 
gedrang gebring, want ANC – LP’s móét 
nou dalk teen eie oortuiging vir pres. 
Ramaphosa steun.  Boonop is daar nie ‘n 
verenigde front by landbou-organisasies 
nie. Dit blyk steeds of dit “swart” teen 
“wit” is. 

Crosby het in Augustus in die 
parlement gesê: “…die Motlanthe-
kommissie se ontleding van die foute met 
grondhervorming is absoluut in die kol.’’ 
(Hanlie Retief Rapport 19/8/2018) Dis 
presies soos sy dit vir 21 jaar ervaar het. 
Uit die verslag het sy aangehaal: “Daar 
was nooit werklik die politieke wil om 
grondhervorming te maak werk nie… En 
ook nooit die wil om grondonteiening deur 
te voer nie.”

Met hierdie debat oor grond is daar net 
agteruit beweeg.

Sy sê verder dat sedert 2015, met die 
instelling van die waardeerder-generaal, 
is plase volgens ‘n formule tot 60% 
ondergewaardeer. Dit benadeel die boere 
só, dat sommige selfs die bank sal moet 
terugbetaal; indien daar wel“uitbetaling.”    
sou wees.

Gwede Mantashe se “koorsdroom” 
dat waar ‘n boer meer as 12,000 hektaar 
besit, dit na die staat moet gaan, werk 
negatiwiteit in die hand. 

Die 194 plase op die ANC se 
onteieningslys (wat Afriforum laat lek het) 
laat dié plase sonder markwaarde en is 
hulle nou ‘n leningsrisiko.

Ook BASA (Bankvereniging van SA) is 
teen onteiening sonder vergoeding gekant. 
Dit sal ook vir hulle verlies beteken. (Hanlie 
Retief Rapport 19/8/2018)

• Dan Kriek (President van Agri SA) 
reageer so: Beleidsekerheid is vir 
sy organisasie baie belangrik. Dit is 
ongesond en irrasioneel dat boere 
bekommerd en onseker moet wees oor 
uitlatings van die President en ook dié 
van Dali Mpofu (voorsitter van die EFF), 
nl: “Wat ons nodig het om te doen, is 
om alle grond aan die staat oor te dra… 
niks om voor bang te wees nie; dis ‘n 
eenvoudige voorstel.” (Sarel van der 
Walt Volksblad 4/10/2018)

 (En grondsoekers se verwagtinge word 
wéér aangewakker!)

• Volgens Theuns Eloff (uitvoerende 
direkteur van die FW de Klerk-stigting) 
is die ANC se voorneme om art. 25 van 
die grondwet te verander, nie so maklik 
nie. Met die verteenwoordiging in die 
Nasionale Vergadering het die ANC 
nêrens ‘n twee-derde meerderheid nie. 
Daarby het elke ander politieke party sy 
eie agendas. Dit bly dus ‘n ope vraag of 
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samewerking moontlik is. Eloff het reeds 
op 21/8/2018 gesê dat die Grondwet 
in art. 25(2) bepaal: “Eiendom mag 
slegs ingevolge ‘n algemeen-geldende 
regsvoorskrif wat vir almal geld, onteien 
word 
- vir ‘n openbare doel (bv. ‘n pad) of in 

openbare belang; en 
- onderworpe aan vergoeding bepaal 

deur diegene wat geraak word 
of deur ‘n hof goedgekeur – as 
regverdig en billik.

• Indien net van wit mense onteien gaan 
word, gaan die grondwetlike waarde 
van nie-rassigheid aangetas word. 
Dan sal die Nasionale vergadering ‘n 
meerderheid van  75% moet kry om 
die grondwet te wysig. ‘n Mens kan 
jou eie afleiding maak na aanleiding 
van oud-president Thabo Mbeki se 
uitspraak dat die ANC ‘n “swart party” 
geword het wat die Vryheidsmanifes 
oorboord gegooi het. Mbeki verwys 
na oud-president Zuma wat vir 
tradisionele leiers sê dat swart partye 
moet saamstaan vir ‘n twee-derde 
meerderheid om die Grondwet te wysig 
– soos die EFF dit ook bepleit. (Theuns 
Eloff Volksblad 3/10/2018)

Daar is nog vele reaksies op hierdie 
tameletjie soos in die volgende punt 
uiteengesit word.

DIE KWESSIE OOR GROND SKEP 
PROBLEME (Eugenie Gregan Volksblad  
10/9/2018)
Na aanleiding van vyf aanvalle in 48 uur in 
Noordwes, Gauteng en Mpumalanga, sê 
Henry Geldenhuys (TLUSA adjunk-president 
en voorsitter van die veiligheidskomitee) 
dat daar vanjaar (2018) al reeds 244 
aanvalle en 38 moorde was. Grondkwessies 
lei volgens hom tot nuwe moeilikheid.  
‘n Toename in grondbesettings van 
moedelose, raadop, grondlose mense 
wat al sedert 1994 op leë beloftes leef het 

‘n direkte invloed op grondbesitters se 
veiligheid.

Desember 2018: EN HIER KOM SUID–
AFRIKA BY DIE KRUISPAD
Die Parlement se grondwetlike 
hersieningkomitee se verslag wat 
grondonteiening sonder vergoeding 
aanbeveel, is goedgekeur…met ANC en 
EFF meerderheid in die Parlement; en die 
druk van verwagtinge by “gewone mense”.

Die leierskap sit lank reeds tussen twee 
vure, want nou moet  hy ook aan die ander 
kant ‘n manier vind om beleggers, veral in 
die Landbou, nie af te skrik nie. 

Voedselsekerheid (veral in die swak 
ekonomiese omstandighede) is van 
kardinale belang.

Die dilemma: wat sal die interpretasie 
en/of wysiging aan Art 25 moet wees om 
albei kante tevrede te stel?

Wat nou moet volg in die loop van sake:
Die LP’s of die Minister van Justisie skryf ‘n 
Wysigingswetsontwerp op die Grondwet; 
dit word in die Staatskoerant gepubliseer 
vir 30 dae kommentaar.

Dan word dit voorgelê aan die 
Nasionale raad van Provinsies vir insette.

Ook Netlac lewer insette voor dit aan 
die Parlement voorgelê word.

Openbare terugvoer word aan die 
Speaker van die vergadering voorgelê.

Nou debatteer en stem die LP’s oor die 
wysigingswet…met 2/3 meerderheid.

Hierna debatteer en stem die Raad 
van Provinsies daaroor, alvorens die 
President die dokument onderteken. Dit 
blyk dat hierdie deel van die proses eers in 
Maart 2019 afgehandel kan wees. (Lewis 
Nsimande, voors. van die grondwet-
hersieningskomitee)

Die Grondwet kan dus op die vroegste 
in Mei 2019 gewysig word. Dit sal beslis ‘n 
groot rol speel in die 2019-verkiesing wat 
voor die tweede week in Augustus moet 
geskied.
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HOOP VIR ‘N OPLOSSING?
Ons hoop bly op God: wat ons in hierdie 
land geplaas het met ‘n doel, Sy doel.

Laat ons ywerig ons kant bring om vir 
hul wat nood het, te help, ook met kennis 
oor wat op politieke terrein gebeur.

Ons het ook ‘n verantwoordelikheid om 
met die regte insigte ons kruisie te gaan 
trek….om vreesloos te kan lewe in ons land 
Suid-Afrika.

Annelize Crosby (Agri SA se hoof van 
grondsake) sê dat sy werklik glo aan ‘n Hoër 
Hand wat alles bestuur en dat daar ‘n doel 
is hoekom die boerderygemeenskap hier 
is.  Hulle is hier om ‘n verskil te maak en 
vaardighede oor te dra.

‘n Dag na die goedkeuring deur 
die Parlement vir die wysiging van die 
Grondwet (Art25 “onteiening van grond 

sonder vergoeding”, het 
belangegroepe weer 

(na Maart) vergader. 
Die Sakeliga het 
die beraad gereël. 
Teenwoordig was 
die DA, Cope, 
ACDP, VF-Plus, 

AgriSA, Afriforum, 
die Afrikanerbond, 

die organisasie Dear 
South Africa, die 

FW de Klerk-stigting, 
die Johannesburgse 
Prokureursvereniging, 
die Sakeliga, Solidariteit, 
TLUSA en die 
Vryemarkstigting.

By die beraad in 
Desember kon nog 
nie bepaal word 
“wat die omvang 
van die skade”sou 
wees nie (Adv 

Mark Oppenheimer van die 
Prokureursvereniging, - omdat die 
bewoording van die wysiging nog nie 
bekend was nie.

BESPREKING:
Teen Mei 2019 is die wysiging seker 
geformuleer.
1.  Wat presies behels dit?
2. Hoe het die teenstanders van die 

wysiging gereageer?
3. Hoe raak dit die grondbesitters?
4. Hoe raak dit die grondsoekers?
5. Hoe reageer die wêreld/beleggers 

op die verandering?
6. Is dit moontlik dat die ANC 

stemme kon gewen het vir die 
verkiesing met hierdie wysiging 
van die Grondwet?

7. Het daar na alles iets goeds vir 
die meeste mense in SA daaruit 
gekom?

BRONNE
Ons Geskiedenisalbum.....E A VENTER
South Africa Yearbook..1982
Google
Koerantverslae, onderhoude en berigte
RSG..Monitor, onderhoude(6/12/2018)

            

GEBORG DEUR
SALDANHA TAK
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E
k is ‘n lysie-mens.  
Uit nood, nie uit 
geaardheid nie!  Jy 
sien, as ‘n effense 
loskop-hippierige 
absoluut onervare-met-

die-admin-van-die-lewe mens, op ‘n 
brose 23 jaar op ‘n plaas honderde 
kilometers van die “beskawing” af kom 
bly, dan verander jou lewe.  Die kafee 
(en Woolworths) is nie om die hoek 
nie:  daar is die klein koöperasie 25km 
ver en dan 50km verder ‘n kleinerige 
supermark.  As ‘n mens nie wil vleis 
eet drie maal per dag en skielik sonder 
toiletpapier of suiker wil wees nie, dan 
leer jy lysies maak. ‘n Kos-lysie, ‘n klere-
lysie, ‘n skoonmaak-lysie, ‘n vrae-lysie, 
‘n boek-wat ek-moet-kry-lysie – ek word 
die koningin van lysies!  Vriendinne 
leen my baba-lysies – selfs nog jare 
daarna, ek stuur my koshuis-lysies rond 
(ook geërf van ‘n ander vriendin – een 
vir Loskoppie en een vir Mnr Presies) en 
ek pluk weer my woonstel-lysie uit vir 
die laaste student wat op Stellenbosch 
moet intrek.

Daar is egter een lysie wat ek na 
dertig jaar nog nooit kon afmerk nie:  
die liewe nuwejaarsvoornemens!  Dit is 
die afgelope drie dekades nog presies 
dieselfde:  ek gaan maer word, ek 
gaan elke dag oefen, ek gaan meer 
sinvolle boeke lees en my verstand aan 
die gang kry, ek gaan meer aandag 
aan stiltetyd gee, ek gaan almal se 
verjaardae onthou en belangstel, 

ek gaan niks uitstel nie en by my 
sperdatums hou.  Mmmmm, makliker 
gesê as gedaan!  Hoekom doen ek dit 
aan myself?  Teen November pak ‘n 
vervaardheid my beet – ek is dan nog 
steeds vet, het niks deur die winter 
geoefen nie en ek het ‘n duisend dinge 
wat moet klaarkom voor Desember, 
want ek het alles uitgestel tot op die 
nippertjie.  En dan kom die skuldgevoel 
– ek leef ongedissiplineerd, ek moet 
myself regruk!  

Gelukkig hou die skuldgevoel 
net tot die eerste glas wyn op die 
stoep.  Dan het ek weer ‘n nuwe stel 
voornemens:  ek gaan my minder 
bekommer en die lewe meer geniet  
– na die duiwel met al die lysies!  
Natuurlik is ek dan weer terug by die 
uitstellery, want sien: ‘n mens kan tog 
nie jou geaardheid verander nie, dit 
werk vir my.  My kop en lyf floreer 
onder druk (dis dalk die adrenalien).  
Waarmee het ek hierdie jaar begin?  
Met ‘n lysie natuurlik!  En ek gaan maer 
word hierdie jaar – as julle my weer 
sien, is ek net ‘n riempie se skaduwee!!  
Julle kan my maar glo, want ek lees 
saam met Koos Kombuis:
van vandag af is alles moontlik.
die kletterende koffiekoppies lui ‘n 
nuwe dageraad in.
nou kan die geroesemoes van woorde 
weer begin.
ek is aanpasbaar.
ek is inskiklik.
van vandag af is alles moontlik.

Nuwejaarslysie
Bydrae: Marinda Schutte

– GRANATUS –
(Latyns vir pitterig, korrelrig)
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Lewer ‘n bydrae
vir die Granaat
D ie Granaatkomitee 

sal dit verwelkom 
indien enige 
Dameskringlid 
‘n bydrae vir die 

tydskrif wil instuur.  Die komitee 
behou die reg voor om die 
bydrae te plaas - hetsy dadelik 
of in ‘n latere uitgawe.  Let 
asseblief daarop dat dit aan 
sekere vereistes moet voldoen 
en dat die reg voorbehou 
word om die artikel te verkort 
en die nodige taalversorging 
daarvan te doen.  Plagiaat is 
strafbaar in Suid-Afrika, en 
daarom is dit noodsaaklik dat die 
vrywaringsklousule ingesluit is.  
Skryfstukke wat uit eie ervaring 
of belewenis spruit sal voorkeur 
geniet.  

Bydraes vir die Granaat moet in 
‘n spesiale formaat aangebied 
word:
*   Artikels moet aktueel wees
* Stuur dit in ‘n “word” 

dokument, getik in maklike 
leesbare “font” soos bv Arial.  
Lettergrootte van 12.

* Die lengte van die artikel 
moet ongeveer 2000 woorde 
wees.

Fotos:
* ‘n Maksimum van 3 x hoë 

resolusie foto’s (300dpi) 
JPEGS kan die berig vergesel

* Indien jy nie self die foto’s 
geneem het nie, maak seker 
dat jy die toestemming van 
die fotograaf verkry en gee 
erkenning vir die gebruik 
daarvan.

* Die foto’s moet ten minste 
2MB groot wees.

* Maak asseblief seker wanneer 
jy die foto’s per epos stuur, 
dat jou program dit nie 
outomaties verklein nie - kies 
die “original size” foto.

Borg ‘n Bladsy:
* Vir die bedrag van R150 

kan ‘n bladsy in die Granaat  
geborg word om te adverteer 
of ‘n spesiale boodskap te 
plaas.  Daar is ‘n spesifieke 
vorm hiervoor.  Kontak ons 
gerus om dit te bekom.

Epos asseblief jou 
Granaatbydrae en foto’s na  
11i@tortilis.co.za.  Ek sal 
ontvangs erken van alle bydraes.

Die Granaatkomitee sien 
daarna uit om jou bydrae te 
ontvang.

Groete

Elphi Taljaard
Redakteur vir die Uitgawe

Marinda Schutte

Sophia Herman

Elphi Taljaard

Heléne Richter
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