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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe
Hartsvriendin
na ‘n nuwe tuisdorp, ‘n nuwe werk, ‘n
nuwe lewensmaat, ‘n nuwe lewetjie. Soms
laat hierdie trein jou teen jou wil en keuse
vertoef op ‘n stasie (soos onlangs met
passassiers in die Karoo gebeur het).
Die reis bring vreugde, hartseer, drome,
verwagtinge, ontmoetings en afskeid.
Mede-passassiers reis saam. Ons
kan hand uitsteek na hulle. Omgee. En
goeie verhoudings bou, verseker dat hulle
gemakliker reis. Dit is tog presies hiertoe
wat Die Dameskring ons inspireer!
Omdat ons self nie weet by watter stasie
en wanneer ons gaan afklim nie, moet ons
elke dag vul met net die mooiste in die
lewe, aanpasbaar leef, vergewe. Uiteindelik
kan ons dan met die afklimslag net pragtige
herinneringe agterlaat vir diegene wat
voortgaan op húl treinreis.
Natuurlik bring die oorklimplekke en
die onbekende soms spanning in jou lewe.
Josua hoor in Josua 1:9 “Wees sterk, wees
vasberade, moenie bang wees nie, want Ek,
Die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Op 1 Januarie het ons nie net ‘n
nuwe jaar gegroet nie maar ‘n nuwe
dekade betree. Dit voel soos ‘n
silwerskoon palet vol potensiaal - nog
meer opwindend as ander Nuwejare.

D

ie Dameskring se
tema vir die volgende
twee jaar is Reisigers
na môre. Die woord
“reis” laat gewoonlik
my hart sommer vinnig
klop van opwinding - of
dit nou ‘n motorrit deur ons pragtige land
is of ‘n voorgenome vliegrit iewers heen.
Dis dalk die verandering van die normale
doen van dinge, die versteuring van die
gewone ritme, die andersheid van ver en
onbekende plekke wat my ‘n altyd-gewillige
reisiger maak.
Iemand vergelyk onlangs weer ons
lewenspad met ‘n treinreis: daar is ‘n
kaartjie by betrokke, ‘n spoorlyn, stasies
en peronne; ook ‘n verandering in
roetes, oorklimplekke, ongelukke, medepassassiers en natuurlik ‘n eindbestemming.
Ons treinkaartjie is vír ons gekoop en
betaal - al wat die lewensreis vra is dat
ons gewillig en entoesiasties sal saamreis
en die geleenthede langs die pad moet
aangryp. Ons lewenstrein volg die spoorlyn
wat God vir ons bepaal. Soms is daar ‘n
verandering in roetes met oorklimplekke

Kom ons reis
vreesloos op hierdie
reis na môre.
Hartsgroete,

Elphi
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BRIEF VAN DIE PRESIDENT

UIT DIE PEN
VAN DIE

President

Op een van my reise na ‘n konferensie ry ek met die Citybug.
Ek sit hoog en bekyk die wêreld om my. Op ‘n stadium kom
‘n oranje Land Rover verby ons gejaag. Wat my opval is die
woorde wat op die voertuig geplak is: One life, live it.

E

k vra myself dadelik af wat
ek tot nou toe met my lewe
gedoen het en hoe ek van
nou af gaan lewe. Ons het beslis
nie almal ‘n spoggerige Land
Rover om deur die lewe te jaag en avontuur
te hê nie, maar ons het wel almal een lewe
wat ons besig is om te leef.
As ek eerlik moet wees met myself, wil
ek nie verder deur die lewe jaag nie. Ek wil
meer stilstaan by die klein dingetjies en dit
voluit geniet. Ek wil tyd maak om na ander
se stories te luister, sodat ek meer begrip
kan hê en ‘n steunpilaar kan wees vir my
naaste wat dalk besig is om te verkrummel.
Om ‘n reisiger na môre te wees, moet
ek die beste maak van die nou. Ek moet
herinneringe bymekaar maak om môre te
kan vertel. Skryf dus vandag jou storie!
In teenstelling met die oranje Land
Rover, ry ‘n silwer Land Rover grasieus die
Yokahama-stadion binne met die pragtige
Webb Ellis wêreldtrofee….
Met die gesogte goue beker leer
die Springbokrugbyspelers ons wat die

beloning van spanbou, saamstaan, glo
in jouself, uithou en aanhou is. Hierdie
wen is net statistiek wat opgeteken is,
maar ons reis na ons ‘wenbeker’ het
ewigheidswaarde. Dit is dus so belangrik
dat ‘n mens moet seker maak hoe jy gaan
reis na môre.
“Ons is almal maar net voetslaners
op die reis na môre
elkeen met sy eie bagasie,
uitgetrapte gister-skoene en ‘n
padkaart van hoop.
Here ek wil graag iemand wees wat
veldblomliefde vir ander pluk,
slukke lewenswater uitdeel en
ander help om te bly loop na die lig.”
Mag die reis vir DK in 2020 alles wees
waaroor ons hoop en droom.
Medereisiger

Coreen

Psalm 23 Rigtingaanwyser
Die Here stel my pas vas - ek sal nie haas nie
Hy laat my tot stilstand kom vir rustige oomblikke
Hy voorsien my van beelde van stilte
wat die vrede in my herstel
Hy lei my in weë van bevoegdheid
deur kalmte van gees.
Hy rig my na vrede.
Al het ek baie dinge om te doen elke dag,
sal ek nie paniekerig word nie,
want Sy teenwoordigheid is by my.

Sy ewigheid, sy almag hou my in balans.
U berei vir my verfrissing en vernuwing
te midde van al my aktiwiteite.
U salf my gedagtes met olie van rustigheid.
My beker van vreugdevolle energie loop oor.
Net harmonie en doeltreﬀendheid sal die vrugte
wees van al my ure.
Want ek sal in pas wees met my Here
en in sy huis vertoef vir ewig.

Skrywer onbekend
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SIELSKOS: MAART

5 Maniere
waarop God se lig op ons besigheid skyn
Bydrae: Dr. Jurie Schoeman

‘n Prisma waardeur vyf ligstrale skyn

‘n Prisma, gewoonlik van glas, is ‘n deursigtige geometriese figuur wat
‘n enkele ligstraal opbreek in verskeie helder kleure. Dit kan die indruk
skep dat hier meer as een ligstraal aan die werk is, terwyl dit eintlik die
oorspronklike ligstraal is wat ‘vermenigvuldig’ in aanskoulikheid. Die
ligstraal wat vir ons opbreek is: Goddelike wysheid (deur die Heilige Gees).
Dit herinner aan Paulus se woorde in Kolossense 4:5&6 – in die nuwe
letterlike vertaling klink dit so: Tree met wysheid teenoor buitestaanders
op, en koop die tyd uit. Julle woorde moet altyd in goeie smaak wees, met
sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om ‘n ieder en elk te antwoord.

Identiteit
Integriteit
Ingesteldheid
Inligting
Innovering

God se lig

H

(Ons leef hoeka in die tyd van i-phones
en i-pads...)

ierdie Bybelse wysheid is die
prisma waardeur ons taak in
die 21ste eeu veelkleurig verlig
word – so word ons daaglikse
lewe, ons sakebeginsels en
medemenslike verhoudings smaakvol. Dis
avontuur en dis wat God van ons verwag.
Kom kyk nader na vyf sulke kleure uit
hierdie prisma. Om dit vir jou maklik te
maak begin hulle almal met die letter ‘I’...

1. Identiteit as gelowiges
Suksesvolle sakelui het gewoonlik geen
gebrek aan selfvertroue nie. Op sigself kan
dit ‘n bate wees, maar slaag dit die toets
van die Bybel se prisma? Wie verlossing
gevind het deur die soenverdienste van
Christus en in afhanklikheid leef van die
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risiko’s, waag versigtig, maak foute en
leer! Vir die suksesvolle hantering van die
ingesteldheid teenoor risiko benodig jy...
INLIGTING.

daaglikse inspraak deur die Heilige Gees,
ontwikkel ‘n intuïsie wat die Vader se vennootskap soek in die bedryf van besigheid.
Dit behels nie ‘n dweepsugtigheid nie, dit
spruit voort uit ‘n vergenoegdheid wat net
moontlik is deur ‘n intimiteit met God.
Maar hier skuil ook ‘n slaggat – daar is
baie in omloop oor ‘self-identiteit’. Dit kom
dikwels daarop neer dat jy jouself aan jou
eie sokkies optrek tot groot hoogtes van
rykdom en roem, maar is helaas nie die
soort identiteit wat Christus deur sy Gees
bied nie. So trap katvoet en met...

4. Inligting
Dit lyk of Jesus self hierdie beginsel goed
verstaan het: “Wie van julle wat ‘n gebou
wil oprig, gaan nie eers sit en die koste
bereken, om te sien of hy genoeg geld het
om die werk te voltooi nie? Anders, as hy
die fondament gelê het en nie in staat is
om die gebou te voltooi nie, sal almal wat
dit sien, met hom die spot begin dryf.”
(Luk 14:18&29). Hoewel ons deur die
inligtingsrevolusie gestoei het en ons nou
in “Industriële Revolusie 4.0” bevind, moet
ons deur die stormagtige waters van die
internet swem, netwerke en sakekennisse
en al die moontlike inligting wat ons kan
versamel, orden. Die doel hiervan is om ‘n
vloei te bewerk: uit data vloei informasie,
uit informasie vloei kennis, kondenseer dit
tot besigheids-intelligensie en dit op sy
beurt weer tot wysheid – en – siedaar; jou
risiko is bereken.

2. Integriteit
Die invloedryke Warren Buffet (ongeveer
82 biljoen US$ werd) het blykbaar gesê: “As
jy op die uitkyk is vir werknemers – soek na
drie eienskappe: integriteit, intelligensie en
energie. As die kandidaat nie oor die eerste
een beskik nie, gaan die ander twee jou
doodmaak.” In ons land het dit (integriteit)
‘n baie skaars kommoditeit geword, omdat
die mede-karperd, eerlikheid, amper
uitgesterf het. Tog bly dit ‘n geleentheid
wat gelowiges kan aangryp en omdat dit
ons insette se waarde verhoog in ‘n dienshonger land, waarborg dit kliënte. Jy weet
mos integriteit word ook gedefinieer as dit
wat jy doen wanneer niemand jou sien nie.
Verder in die pad af...met WAAGMOED.

5. Innovering / Kreatiwiteit
Van die vierde revolusie gepraat. Lees
gerus meer daaroor op die internet - Kunsmatige Intelligensie (AI), 3D-drukkers, die
Internet van Dinge en outomatisering bied
geweldig baie nuwe moontlikhede. Hou
dus jou rekenaar op datum en span nuwe
tegnologie in - daar mag net ‘n lonende
voorsprong wees. Gelowiges moet die gees
van onderskeiding beoefen, maar ons hoef
nie oor alles agterdogtig te wees nie.
Jesus Christus is die Here oor alles en
almal en sy kinders mag aan die voorpunt
van besigheid bydraes maak en die
omgewing verander, werk skep, dakke oor
mense se koppe sit en opvoeding na die
volgende vlak lig...

3. Ingesteldheid van waagmoed en risiko
Iemand het beweer dat die sakeskole
enkele treë agter die werklike suksesstories
van besigheid ploeter, omdat hulle nie
enige risiko’s loop nie en eers wag tot
sukses bewys is voordat hulle die verhale in
die handboeke van die studente opneem.
Ongelukkig kan jy geen sukses verwag in
die wêreld van besigheid as jy nie risiko’s
neem nie. Mark Zuckerberg het gewaarsku
dat jy in ons vinnig-veranderende
omgewing tot mislukking gedoem is
as jy nie risiko’s neem nie. Met hierdie
ingesteldheid word die foute (en moontlike
mislukkings langs die pad) die leerskool na
die volgende suksesvolle stap. So – loop

Beste raad: “Vind jou vreugde in die Here,
en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.”
(Psalm 37:4)
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GESPREKSARTIKEL: MAART

waar kom die hulp vandaan?
Bydrae: Elsabé Gouws

Hoe lyk ‘n Entrepreneur?
Entrepreneurs word universeel omskryf met
kombinasies van karaktereienskappe wat
óf aangebore is, óf aangeleer kan word,
of ‘n kombinasie daarvan is. Dieselfde
karaktereienskappe wat aan groot name,
soos Richard Branson, Elon Musk en Mark
Zuckerberg, toegedig word, kan gebruik
word om Suid-Afrikaanse ondernemers
te beskryf. Suksesvolle Suid-Afrikaanse
entrepreneurs, soos Carol Boyes, wat
onlangs oorlede is, Ina Paarman, Annetjie
Theron, Jenna Clifford, Biji le Maison en
baie ander, kan almal beskryf word as

Suid-Afrika het ‘n groot behoefte
aan entrepreneurs wat geleenthede
raaksien, die kennis besit om
besighede van die grond af te kry,
behoeftes in die mark te bevredig
en volhoubare werk te skep. Ons
benodig ‘n reglynige verhouding
tussen idees en vermoëns in die
ondernemersmark.

T

alle Suid-Afrikaanse
ondernemers, wat naam
gemaak het in verskillende
industrieë, woeker in
die ekonomie met hul
verskillende fokusareas en
sterk punte, waarmee suksesvolle klein-,
middelgroot- en mikro ondernemings
bestuur word. Hulle het ‘n positiewe
impak op die gemeenskap, omdat hulle
besondere behoeftes in die mark kan
identifiseer en oplossings aanbied en
sodoende die gemeenskapsmarkte
daardeur transformeer.

Ina Paarman
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Jenna Clifford

persone met gedeelde karaktereienskappe
soos kreatiwiteit, optimisme, gemotiveerdheid, toegewydheid, doelgerigdheid, ‘n
kompeterende geaardheid, sterk mensgeoriënteerdheid, selfvertroue, ‘n oop
gemoed om nuwe idees te oorweeg, sterk
werksetiek en nog vele meer.

periode van die sakeplan is gewoonlik,
afhangende van die bedrag benodig, van
twee tot vyf jaar.  Indien die onderneming
reeds bestaan, sal historiese inligting ook
gegee moet word en die formaat van
die sakeplan sal aan die finansierder se
vereistes moet voldoen. Detail inligting
soos hierdie is nie noodwendig beskikbaar
vir die klein sakepersoon nie en kan lei
tot die inhibering van die vestiging of
uitbreiding van die onderneming.
Dinamiese en ondernemende entrepreneurs wend hulself al hoe meer na sosiale
platforms, om hul produkte en die storie
agter die ontwikkeling van die produk,
te bemark. Gemeenskapsfinansiering,
(“crowd funding”) waar vriende, familie en
anonieme individue genader word vir hulp
met finansiering van goeie idees, raak al
hoe gewilder. Kreatiewe en kritiese denke
en emosionele intelligensie is belangrik, sodat hul in al hoe groter mate kan deelneem
aan ‘n digitale ekonomie.

Eksterne veranderlikes
Suksesvolle ondernemers maak nie uitsluitlik staat op hulle aangebore persoonlikheidseienskappe nie. Hul idees en drome
word ondersteun deur besigheidsbeginsels.
Dit word in baie gevalle bemoeilik deur
eksterne veranderlikes soos wette, reëls
en regulasies waaraan hulle moet voldoen.
Unieke omstandighede, wat tans in SuidAfrika geld, bemoeilik dikwels die totstandkoming en ontwikkeling van kleinsakeondernemings. Sluimerende swak ekonomiese toestande, duur en moeilike finansieringsprosesse, beperkende arbeidswette
en duur fasiliteite maak die totstandkoming
van klein besighede moeisaam.
Ten spyte van beskikbare opleidingsgeleenthede in kleinsakebestuur, word
kreatiewe, potensiële besigheidspersone in
die Suid-Afrikaanse ekonomie in baie gevalle gepootjie deur die besigheidskonsepte
en komplekse finansieringsprosesse wat
hulle moet bemeester om ‘n suksesvolle
onderneming tot stand te kan bring. Entrepreneurs se ervaring is dinamies, veranderlik en behoort aanpasbaar te wees
by veranderlike omstandighede.

Wat waarborg die sukses van die
Entrepreneur?
Die potensiële aanvraag na ‘n produk is
gewoonlik die dryfveer vir ‘n suksesvolle
besigheid. Die identifisering van nisbehoeftes is egter nie die enigste belangrike
aspek waarop ‘n ondernemer moet fokus
nie, maar al die faktore wat bydra tot die
totstandkoming van ‘n lewensvatbare besigheid. Slegs 15% van nuwe ondernemings
ontwikkel in volhoubare besighede, wat
permanente  werksgeleenthede in die
ekonomie skep, aldus Alan Gray se Orbispublikasie.
Hulp uit die omgewing en gemeenskap
word al hoe meer benut om die groei van
nuwe ondernemings te ondersteun. ‘n
Vraag na die produkte en die vestiging van
die produk in die Suid-Afrikaanse mark,
word deur sosiale platforms ondersteun.
Afsetpunte vir die nuwe produkte word
aanlyn, op die internet en op sosiale media,
verskaf. Dié metodes maak aanlynverkope,

Waar kry die Entrepreneur finansiering?
Om finansiering te bekom,
deur finansierders soos banke,
ontwikkelingskorporasies of private
ekwiteitsfondse, moet entrepreneurs in
staat wees om ‘n gedetailleerde sakeplan
op te stel. So ‘n plan sal inligting moet
verstrek van alle aspekte van die besigheid,
insluitende bestuur, bemarking, tegniese
aspekte van die produksieproses, arbeidsen omgewingsaangeleenthede. Die
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met die bestuur opbou, sodat klante hulle
weer kan opspoor. Sodoende kan aanvraag
gevestig word en die afset van produkte
volhoubaar raak. Dit sou ekonomies van
geen nut wees om ‘n eenmalige geleentheid na te jaag nie. Kleiner ondernemers
pas gemaklik in hierdie milieu in.
Kosmarkte het oor die afgelope jare ‘n
groot rol in rekreatiewe aktiwiteite dwarsoor
die land begin speel. ‘n Klantebasis het
rondom markte begin vorm en markte
het ‘n belangrike rol in die bemarking
van kosprodukte soos kaas, wyn, olywe

wat al hoe makliker en gewilder raak, maklik
en beskikbaar vir potensiële klante. Só word
die vraag na die produk of diens en die
kliëntebasis ontgin.
Informele markte skep geleenthede vir
die Entrepreneur
Die afgelope jare het verskillende
informele markte oor die land tot stand
gekom en groot vooruitgang gemaak.
Hul word meestal beskryf as boeremarkte,
gemeenskapsmarkte, organiese markte,
plaasmarkte, kunsmarkte, geskenkmarkte,
nagmarkte, stadsmarkte, wintersmarkte,
kosmarkte of Kersmarkte en nog vele meer.
Dié markte het die angel van komplekse
besigheidskonsepte gedeeltelik uit die
kreatiewe proses geneem. Dit bied
geleentheid aan kunstenaars, tuisbakkers,
pottebakkers, naaldwerksters, juweliers
en sangers om hul inkomstes onder die
vaandel van die markte te verdien, sonder
om hul kreatiewe fokus te verloor.
Elke mark het sy eie unieke karakter
en gevoel. Entrepreneurs kan hulself met
sekere markte identifiseer en ‘n verhouding

en neute, begin speel. Ondernemers
kan gemaklik hul kosprodukte aan die
publiek verskaf en ‘n klantebasis ontwikkel.
Organiese produkte wat groente, vrugte,
melk en blomme insluit, kry ook groot
aftrek. Kwaliteit speel ‘n baie belangrike
rol en kleiner ondernemers kan dikwels
gemaklik daaraan voldoen.
Markte opsigself het ontwikkel in
besigheidsondernemings wat as ‘n
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sambreelliggaam oorkoepelend oor
entrepreneurskap funksioneer. Die
eienaars of bestuur van markte verskaf
teen ‘n inskrywingsfooi, donasie of
persentasie van omset ‘n mandjie van
besigheidsaanbiedinge waaroor die
kreatiewe entrepreneur nie hoef te
bekommer nie. Kreatiwiteit het dus die
loot gewen. Die voordele sluit bemarking
en advertensies, kosteberekenings,
prysbepalings en winsbepalings, ‘n
klantebasis, infrastruktuur, fasiliteite,
sekuriteit en ‘n finansiële span in.
Daar bestaan verskeie markte wat
belangrike geleenthede op die jaarlikse
kalender geword het, soos byvoorbeeld
Kamers vol Geskenke en die Mosaïek
Kersmark in Johannesburg. Daar is ook
ander wat weekliks en maandeliks ‘n ruimte
in die gemeenskap bied as plekke waar
ondernemingsgees hoogty vier en waar
klein ondernemers die kans gegun word om
sonder spanning hul kreatiwiteit ten toon
te stel. Hierdie markte het hul ontstaan te
danke aan entrepreneurs in die ekonomie,
wat die besigheidsgeleentheid raakgesien
het om kleinsake te bevorder.

Tannie Poppie

Soms, maar net soms, is ondernemende
persone op die regte plek op die regte
oomblik, soos tannie Poppie wat in
Laingsburg haar roosterkoeke aan die
regte persone verkoop het tydens ‘n
sportbyeenkoms. Dit was só gewild dat sy
nasionaal bekendheid daarvoor verwerf het,
aan talle familielede werk verskaf en ook
die geleentheid gekry het om in Italië te
gaan roosterkoeke bak!
Vir die entrepreneurs wat nie so
gelukkig soos tannie Poppie is nie, bly
informele markte in verskillende formate en
digitale platforms ‘n sinvolle eerste-stapoplossing om die uitdagings wat mikroentrepreneurs in die gesig staar, te oorbrug
en om hul idees en besigheidsvooruitsigte
te laat vorm aanneem.

Nuwe Entrepreneurs om dop te hou
Daar bestaan interessante, suksesvolle,
nuwe ondernemings in Suid-Afrika, wat
deur dinamiese en kreatiewe jonges van
gees tot stand gebring is. Die Stellies-logo
en klerasie, Adene’s Flowers, Veldskoen,
Sapmok, ButtaNutt en Nina Bosch is maar
‘n paar van die nuwer ondernemings wat
dopgehou kan word.

Agtergrondleeswerk:
Sarie Januarie 2020 Gemaak in SA, gesog oorsee
Platteland Spring 2019 A cut above
allangrayorbis.org The state of entrepreneurship in
SA 08/03/2019
allangrayorbis.org Entrepreneurship: The key to
ﬁnancial stability for youth 13/07/2017
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ONS GESELS MET...

Saartjie
IN
GESPREK
MET

Botha
Bydrae: Marinda Schutte

S

aartjie Botha
is ‘n bekende
dramaturg en
woordmens.
Sy het ‘n
passie vir
teater en is een van
die formidabele vroue
in ons land wat baie
vroue inspireer. Sy is
die feesdirekteur van
die Woordfees op
Stellenbosch, ‘n werk
wat haar bykans 24 uur
per dag besig hou. Ek is
dankbaar dat sy ‘n tydjie
kon inruim in haar besige
program so kort voor die
Woordfees om met my te
gesels.

Jy het op die platteland in die
Betlehemdistrik grootgeword.
Wat het hierdie kinderjare vir
jou vorming beteken?
Dit was ‘n voorreg om in
‘n plattelandse en veral
plaasmilieu groot te word.
Jy is omring met lewe en
groei, maar ook dood en die
geheimenisse van die aarde,
wat wonderlike stimuli vir ‘n
kind se verbeelding is.
Julle het in ‘n politieke huis
grootgeword. Was jy as kind
en jongmens meer bewus van
die politieke landskap en later
die veranderinge tydens die
tagtigerjare?
Waarskynlik ja. Ons het van
kleins af koerant gelees
en gedebatteer oor sake
van die dag. My ouers het
ons toegelaat om van hulle
te verskil – kinders moet
wat my betref hulle eie
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standpunte formuleer en
nie bloot familie-oortuigings
oorneem nie.
Jou huis as
hoërskoolleerder was die
administrateurswoning van
die Vrystaat (deesdae die
premierswoning). Ek weet jou
ma het baie moeite gedoen
met die geskiedenis en die
bewaring van die meubel- en
kunsskatte in die woning. Hoe
het dit vir jou as tiener gevoel
om feitlik in ‘n “museum” te
bly? Was jy soms opstandig of
gefrustreerd of het jy dit as ‘n
voorreg ervaar?
Dit was ‘n voorreg, wat ek
nie noodwendig as tiener
altyd besef het nie. Die
huis was groot met baie
waardevolle artefakte, maar
my ma het veral daarin
geslaag om dit ook ‘n huis te

maak. Vir ons as kinders en
ons vriende.
Het jy al van skooldae af
belanggestel in drama? Was
jy van vroeg af daaraan
blootgestel of het dit later
jare ontwikkel?
Ek was van kleins af
geïnteresseerd in teater. My
ouers het ons dikwels na
teateropvoerings, opera en
musiekuitvoerings geneem.
Ek was ook bevoorreg
om in die 80’s Spraak en
Drama as skoolvak te kon
neem. Toe ek gaan studeer
het, het ek nie besef ‘n
mens kon opgelei word in
die tegniese aspekte van
teater nie, anders sou ek dit
waarskynlik studeer het.
Jy het filosofie en letterkunde
studeer. Wat het jou daarop
laat besluit?
Ek was onseker oor wat om
te studeer en het oorweeg
om ‘n “gap-jaar” oorsee
te neem. My ouers het my
egter aangemoedig om te
studeer, wat in retrospek die
regte besluit was. Filosofie
was aanvanklik ‘n stopvak,
maar dit het my brein
oopgeblaas en was gou my
gunstelingvak.
Jy het ook ‘n restaurant in
Stellenbosch bedryf. Het
hierdie insig in die besigheidswêreld jou voorberei op
die bedryfsaspekte van die
Woordfees?
Ek sou dit nie ‘n restaurant
noem nie, dit was ‘n
bymekaarkomplek waar
daar baie koffie gedrink

en goedkoop geëet is. Dit
was ongelooflike harde
en meedoënlose werk,
maar baie bevredigend
en ‘n kitskursus in
personeelbestuur, begroting
en algemene oorlewing.
Jy het as dramaturg naam
gemaak. Dit is nie die
algemeenste of maklikste
genre om in te skryf nie. Wat
het jou op spesifiek hierdie
genre laat besluit?
Baie kelners in my
restaurant was afgestudeerde dramastudente
sonder werk. Ek het
aanvanklik stukke geskryf
om vir hulle werk te skep.
Toneelskryf kan nooit in
isolasie gebeur nie, akteurs
en regisseurs maak jou werk
lewendig. Om ‘n roman te
skryf, het aanvanklik na te
harde en eensame werk
gevoel, met te veel woorde.
Ek hou van die ekonomie
van dramatekste en die
inherente spanning daarin.
Met die skryf van ‘n
toneelstuk, is die kreatiewe
of skryfproses vir jou die
belangrikste of gaan dit
oor die eindproduk op die
verhoog?
Teater is altyd ‘n proses
– die skryfwerk het ‘n eie
proses en dan kry die werk
asem as die spelers dit op
die verhoog lewe gee. Dis
ook net moontlik deur die
volle proses. Teatertekste
wat nie opgevoer word
nie, het nie veel meriete
behalwe as akademiese
navorsingsprojek nie.
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Jy was medestigter van die
teatermaatskappy Rys, Vleis
en Aartappels. Hoe het julle
op dié naam besluit? Wat
het julle met hierdie nuwe
teatermaatskappy beoog?
Ons wou werk skep wat
sielskos en noodsaaklik en
toeganklik was. Ons kon
nie op ‘n naam besluit nie
en het ‘n ete gereël om
opsies te bespreek. Op die
spyskaart was Vleis, Rys &
Aartappels.
Die meeste van die dramas is
met die verskeie kunstefeeste
opgevoer. Het jy spesifiek
geskryf met die feeste
in gedagte? Hoe verskil
die feesgehore van ander
dramagehore?
Feesgehore verskil van
plek tot plek. Hulle is
beslis nie homogeen nie:
in een gehoor is daar
verkramp, konserwatief
tot ultra verlig. Hulle is
oor die algemeen oper vir
ervaring in vergelyking met
tradisionele gehore. In die
feesomgewing is Afrikaans
‘n groot kommoditeit, wat
nie die geval in teaters
is nie.
Verskeie van jou dramas
is al met pryse bekroon.
Hoe belangrik is hierdie
toekennings vir jou persoonlik
en vir dramaturge in geheel?
Pryse maak my skaam, maar
dit is lekker om nou en dan
‘n klop op die skouer te kry.
Veral vir jong kunstenaars
is erkenning belangrik en
nodig.

Dit is opvallend oor hoe
wye spektrum onderwerpe
en karakters jy geskryf het.
Waar het jy inspirasie gekry?
Hoeveel navorsing doen jy
voor die skryf van ‘n drama?
Mense fassineer my. Ek
luister hulle skaamteloos af,
of hou hulle dop; hulle en
hulle pogings om gelukkig
te wees, te verstaan en
te oorleef, hulle vreugdes
en versugtinge bied
uitstekende materiaal vir
teater.
In 2002 het jy by die
Woordfees betrokke geraak
as teaterkoördineerder.
Wat onthou jy van daardie
begindae?
Ons het geen begroting
gehad nie en die
toneelprogram het bestaan
uit uittreksels van 10 of
20 minute uit stukke wat
‘n paar weke later by die
KKNK te sien sou wees. Dit
was maar rof en onafgewerk
en sommer in repetisielokale opgevoer.
Hoe verskil die karakter
van die Woordfees van
ander feeste soos KKNK of
Aardklop?
Elke fees het ‘n eie unieke
karakter. Die Woordfees
is nie ‘n vakansiefees nie
en het nie ‘n terrein en
stalletjies nie. Ons het ook
programaanbod in al die
uitvoerende kunste genres.
Ons het ook ‘n baie groot
skrywers- en boekeprogram
in vergelyking met die ander
feeste.

In 2014 word jy aangestel
as feesdirekteur van die
Woordfees. Was hierdie nuwe
pos vir jou ‘n groot uitdaging?
Dit was en is steeds ‘n groot
uitdaging, maar ek dink ek
het die lekkerste werk in
die wêreld. Ek het tot ek
die pos aanvaar het, baie
verskillende ysters in die
vuur gehad en dit het my
gedwing om te konsolideer.
Na 20 jaar hoe verskil die fees
nou van die beginjare?
Die fees het begin as
‘n deurnag poësie- en
letterkundefees. Dit
is nou ‘n volwaardige
kunstefees met meer as
500 aanbiedings op die
program.
Mis jy jou werk as dramaturg
of die direkte kontak met
drama en die spelers?
Ek het die eerste paar
jaar geen kreatiewe werk
gedoen nie en dit baie
gemis. Die afgelope twee
jaar doen ek op ‘n klein
skaal weer kreatiewe werk.
Dit is vir my heerlik en ek
glo kontak met kunstenaars
en wat hulle doen, help
my om die fees beter te
bestuur.
Wat is die grootste uitdagings
vir ‘n fees soos die Woordfees?
Altyd volhoubaarheid
en finansies: borge,
kaartjieverkope en
inkomstestrome. Om ‘n fees
aan te bied, is baie duur.
Hoe poog julle om
Woordfeesgangers jaarliks die
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fees te laat bywoon sonder
dat hulle voel dis maar altyd
dieselfde?
Die sukses van die fees
hang wat my betref van
die verrassingsfaktor af.
Ons skeduleer die fees met
FOMO (“fear of missing
out”) in gedagte: mense
moet voel hulle mis uit.
Dit gaan egter net gebeur
as mense by die fees wil
wees. En daarvoor het jy ‘n
goeie program en topklas
en opwindende kunstenaars
nodig.
Wat is jou mening rondom
feesgangers wat opstaan
en uitloop uit ‘n produksie
- hetsy as gevolg van die
gehalte van die produksie
of die godslastering of
vloekwoorde?
As jy vir iets betaal het en jy
hou nie daarvan nie, het jy
die volste reg om uit te stap.
Doen dit egter so dat dit
nie die kunstenaar ontwrig
en medegehoorlede wat
anders as jy voel, steur nie.
Die Woordfees poog
om inklusief te wees,
maar is dit regtig? Moet
feesgangers skuldig voel
omdat die Woordfees nie
so inklusief is nie as gevolg
van kaartjiekoste/pryse van
koffie?
In ‘n land waar burgers
honger gaan slaap en nie
huise en werk het nie,
gaan die kunste as elitisties
beskou word. Ons probeer
met verskeie inisiatiewe die
fees so toeganklik maak
as moontlik. As ‘n stuk

amper R1 miljoen kos, kan
die kaartjies nie teen R20
verkoop word nie.
Waaraan skryf jy die sukses
van die Woordfees toe?
Harde werk, verskeidenheid,
ondersteuning van borge
en die gemeenskap van
Stellenbosch en kunstenaars
wat diep delf om gehore te
verryk.
Hoe word die wenners van die
produksies bepaal? Is daar
ooit kontroversie daaroor?
Ons het ‘n kundige
paneel wat net beoordeel
waarin hulle ervaring het.
Paneellede word gereeld
afgewissel en ons maak
seker dat panele nie blote
ja-broers vir mekaar is nie.
Subjektiewe smaak speel
wel altyd ‘n rol, en daarom
probeer ons kenners betrek
wat meer holisties as met
eie voorkeur na werk kyk.

afdeling, ‘n baie sterk skrywersprogram en die groot
aantal verwerkings van
romans vir die verhoog.
Wat is jou langtermyndoelwit
vir die Woordfees?
Om die fees volhoubaar te
posisioneer en die kwaliteit
van die werk wat aangebied
word, voortdurend te
verbeter. Ons wil ook graag
deur die kunste sosiale
kohesie skep en bevorder.
Wat is vir jou persoonlik die
bevredigendste aspek van jou
werk?
Die verskeidenheid daarvan.
Van die werk is “common
sense”, oor ander aspekte
moet ‘n mens diep dink
en data interpreteer. Dit
is ook super opwindend
as ‘n kunstenaar dit regkry
om hulleself te oortref en
gehore oorrompel.

Dink jy dat die verskillende
feeste regoor die land
verskillende wenners sou
aanwys as gevolg van die
verskillende tipes gehore
indien al die produksies by al
die feeste sou wees?
Beslis – dit hang alles af wie
op die paneel is en hoe die
stemprosedure werk.

Hoe rooskleurig sien jy die
toekoms van die verskeie
kunstefeeste in ons land?
Solank die ekonomie sukkel,
gaan dit swaar gaan met
feeste en die kunste. Ons
het nodig dat almal wat
kan, kaartjies koop. Maar ek
glo dat feeste ‘n onskatbare
bydrae tot ons sieleheil en
die uitbou van kultuur maak.

Woordfees 2020 se program is
pas bekend gestel. Waaroor
is jy besonder opgewonde vir
hierdie jaar?
Ek is veral opgewonde oor
ons kontemporêre musiekprogram, die insluiting
van dans as volwaardige

Wat is vir jou die belangrikste
ten opsigte van die produksies
van die Woordfees? Kwaliteit
of kwantiteit? Hoe belangrik
is die gewildheid van produksies onder feesgangers?
Kwaliteit is
ononderhandelbaar.
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Dit help egter niks as jy
wonderlike kwaliteit werk
aanbied, maar niemand
wil dit kyk nie. Alles op die
feesprogram moet resoneer
met ten minste ‘n gedeelte
van die feesgehoor.
Ten slotte, ‘n laaste
persoonlike vraag: jy het
nou al verskeie kante van
die teaterbedryf beleef en
bewerk. Waar lê jou passie?
Dis onmoontlik om die
verskillende aspekte
van mekaar te skei. Om
kunstenaars en gehore
bymekaar uit te bring, is
‘n wonderlike voorreg.
Kunstefeeste maak die plek
waar dit aangebied word,
‘n beter plek om te bly. Dis
‘n broeiplek vir energie en
idees. Dit verruim denke
en perspektiewe, dit kan
mense en dinge verander.
Dit is my grootste passie.
Toe ek by Saartjie uitstap,
dink ek: ek ken vir Saartjie
al lang jare en eintlik is
sy nog presies dieselfde
- voete op die aarde en
kop in die wolke. En dit
is die sleutel van haar (en
die Woordfees) se sukses:
sy is in voeling met elke
feesganger en kunstenaar.
Sy doen die harde werk en
sit lang ure in, maar droom
steeds oor die onmoontlike
en onwaarskynlike om altyd
iets nuut en beter te lewer.
Voorwaar ‘n inspirasie vir
die reis na môre.

SIELSKOS: APRIL

‘n Laggende
God?

nuwe oë na sekere gedeeltes in die Bybel
kyk en ook die humor en ligter oomblikke
in ons verhouding met God geniet en
waardeer. Jesus se prediking is vol
woordspeling en soms kostelike voorbeelde
- iets wat ons as sy kinders saam met
Hom kan geniet. Jesus se verwysing na
die Fariseërs as “witgepleisterde grafte”
(Mat. 23:27) is definitief kostelik. Jesus se
byname vir sy dissipels dui ook op ‘n ligte,
gemaklike verhouding, waar liefdevolle spot
en humor ook ‘n rol speel. Wie kan nou
dink dat die emosionele en wisselvallige
Petrus “rots” genoem word, of dink maar
aan Sy bynaam vir Johannes en Jakobus,
“Boanerges”, wat “manne van die donder”
beteken. Jesus gebruik ook dikwels
absurde vergelykings om sekere prentjies
en beginsels in mense se gedagtes te laat
vassteek. Dink maar aan die kameel deur
die oog van ‘n naald, of pêrels voor die
varke. Dit is sulke verspotte vergelykings
dat dit definitief ‘n impak sou hê op die
luisteraars. Soos ‘n goeie openbare spreker
gebruik Hy hierdie humor om sy gehoor se
aandag te behou - en dit werk, want hierdie
is spreekwoorde tot vandag toe.
Hierdie lys kan oneindig lank word,
maar die beginsel bly dieselfde: God is
ook ‘n laggende God en het aan ons die
genadegawe van humor en vreugde gegee
- ‘n voorbeeld wat Jesus op aarde uitgeleef
het. Daar is egter ook ‘n waarskuwing
in die Bybel: humor en vreugde is nie
dieselfde as ligsinnigheid nie. ‘n Christen
weet waar om die streep te trek en vuil
grappe en ligsinnige praatjies is nie dieselfde as gesonde humor nie. “Growwe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie;
nee, dank aan God pas by julle.” (Ef. 5:4)
Kom ons dank God deur ons lewe met
vreugde te geniet en die blye boodskap
werklik met blydskap en ‘n lag op die lippe
oor te dra.

HUMOR IN DIE BYBEL
Bydrae: Marinda Schutte

H

umor is een van die unieke
menslike eienskappe en
kan beskou word as een
van die spesiale eienskappe
waarmee ons na die beeld
van God geskape is. Dit is welbekend dat
humor, lag, vrolikheid en spelerigheid ‘n
positiewe effek op die mens se fisieke,
emosionele en geestelike welstand het.
Humor moet dus beskou word as een
van die waardevolste gawes wat God aan
ons geskenk het. Hoekom beskou ons
dan dikwels godsdiens, die Bybel en God
in slegs ‘n ernstige lig? Die Bybel is vol
van verskillende soorte humor of ligte
oomblikke en Jesus is self ‘n voorbeeld van
die volledige mens, met erns EN luim.
Die boek Spreuke is vol verwysings na
blymoedigheid of blydskap. “‘n Vrolike
hart maak die aangesig bly.” (Spr. 15:13)
“Die blymoedige mens se hele lewe is ‘n
fees.” (Spr. 15:15) “‘n Vrolike mens is ‘n
gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak
uitgeput.” (Spr. 17:22) Ons is so geneig om
Bybeltekste oor blydskap en vreugde ook
ernstig op te neem en dit (tereg) te sien
as die innerlike vreugde wat ons beleef as
verlostes wat in dankbaarheid lewe. Maar
ons vergeet dat dit ook letterlik in ons lewe
gestalte moet vind: wees vol vreugde,
wys dit op jou gesig, lag uit jou maag uit!
God weet al lankal wat ons wetenskaplikes
nou eers uitvind: ‘n vrolike mens is ‘n
gesonde mens.
Humor is deel van effektiewe
kommunikasie en effektiewe kommunikasie
is noodsaaklik vir gesonde verhoudings ook jou verhouding met God. Ons kan met

Bronne:
https://www.janenchantal.com
https://wol.jw.org
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GESPREKSARTIKEL: APRIL

Humor vir

Jong lesers
Bydrae: Deur Nandi Lessing-Venter

Enkele soorte humor in kinderboeke en die waarde daarvan vir jong lesers

W

anneer ‘n mens
terugdink aan
die boeke in jou
kinderjare wat jou
geprikkel en in die
wonderwêreld van
stories ingelei het, is die humor in die
stories en rympies een van die belangrikste
aspekte wat vooropstaan.
Hoe kies ‘n mens boeke vir kinders?
Wanneer jy die soorte humor in
kinderboeke kan herken, gee dit jou ‘n
sleutel tot ‘n goeie keuse van boeke vir
jong lesers. Daar is verskeie bewyse dat
die gebruik van humor in kinderboeke
leesbetrokkenheid en leesmotivering
kan aanmoedig deur die leesplesier
wat humor verskaf.

Hier volg ‘n paar soorte humor wat jy in
goeie kinderboeke sal kry.
Komiese karakters
Kinders identifiseer graag met ’n komiese
karakter en geniet veral die oordrywing
van menslike eienskappe en swakhede wat
gebruik word by die skep van so ‘n karakter.
Kinders beskryf die sogenaamde
swakhede van jonger
kinders as snaaks.
Voorbeelde van komiese
karakters in hierdie geval
is Alie en Lulu se jonger
boeties se eskapades
(Rivierplaas, Bouwer
2007), Kwaai Babatjie,
Kwaatjie se bababoetie,
wat alles glo wat Liewe
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Heksie hom vertel (Die Liewe Heksieomnibus, Vels 2002) en Lisa se boetie,
Wessel, wat homself in die badkamer
toegesluit het nadat Lisa hom skrikgemaak
het en toe nie weer wil uitkom nie (Lisa het
’n plan, Preller 2008).
Situasies waar karakters deur uitdagings
in die gesig gestaar word, of besin oor die
uitdagings wat verband hou met fisieke,
intellektuele of sosiale sukses, is ook
gewild. Dink byvoorbeeld aan Heleen, wat
’n nare heks wat kinders haat, uitoorlê het
(Heleen en die heks met hoofpyn, Fourie
2008), Bessie Hemelbesem, die jong
meisie wat altyd met intellektuele planne
vorendag kom om skelms se planne te fnuik
(Bessie Hemelbesem en oom Sak Sarel se
testament, Oosthuysen 2008) en Trompie
se sukses om vir Boesman, die hond wat
eers aan Sefanja behoort het, te mag hou
nadat Sefanja weg is (Trompie, Smith 2013).
Komiese karakters kan dit vir kinders
moontlik maak om
ontslae te raak van
spanning deur
middel van karakters
se verspotheid en
oordrewe voorkoms
of aksies (optrede).
Hierdie karakters is ook
dikwels snaaks omdat
hulle oor verrassende
vaardighede beskik.
Deur vir ’n komiese
karakter te lag blyk nie te vereis
dat die leser hom- of haarself met die
karakter vergelyk nie, en indien wel, is so ’n
vergelyking nie gebaseer op ’n gevoel
van meerderwaardigheid nie.

volwassenes) die spot te dryf. Kinders vind
dit ook van nature snaaks om die draak te
steek met volwassenes.

Draak steek met gesag
Gesagsfigure is dikwels die fokus van
humor in kinderboeke. Navorsing dui
daarop dat dit ’n positiewe psigologiese
uitwerking op kinders het om met sekere
volwassenes (gewoonlik onredelike

Deur middel van draak steek met gesag
bied hierdie kategorie van humor ’n
gesonde uiting aan kinders se emosies van
magteloosheid wat hulle soms teenoor
volwassenes beleef. Wanneer volwasse
karakters op ’n humoristiese wyse bespot of

Tant Potjierol (Bessie Hemelbesem en oom
Sak Sarel se testament, Oosthuysen 2008) is
’n voorbeeld van ’n gesagsfiguur waarmee
die draak gesteek word:
Is dit nou ’n seekoei, of is dit nie?
wonder Bessie.
Sy staar steeds met haar hande bo
haar oë na onder. Ma Hemelbesem
haal ’n spieëltjie uit haar sak en kyk
daarmee na onder. Toe neem sy dit
weg en kyk daarsonder na onder. Eers
tóé skree sy opgewonde:
“Dis nie ’n seekoei nie, dis tant
Potjierol!”
Tant Potjierol word geensins openlik bespot
nie, maar in die verwysings na haar doen en
late word daar wel subtiel met haar gespot.
Wanneer tant Potjierol byvoorbeeld besef
wie die “ou antie” is wat die skelms volgens
hul afpersbrief beplan om te ontvoer, word
sy flou:
Haar gesig word spierwit. Toe
kantel sy om en beland bo-op Pa
Hemelbesem wat steeds langs haar
sit. Haar groot liggaam pen hom vas
teen die kant van die rusbank sodat
hy nie kan roer nie. […] Toe die skoot
koue water tant Potjierol tref, ruk haar
dik arms en bene rond en sy hoes en
sy proes. Tot almal se verligting, veral
Pa Hemelbesem s’n, kom sy gou by
en staan sukkel-sukkel op.
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verneder word, word die gaping tussen die
volwassenes en kinders kleiner gemaak.
Fisieke humor
Fisieke humor is ’n soort humor wat fokus
op die manipulasie van die liggaam vir
humoristiese effek, byvoorbeeld wanneer
iemand op ’n piesangskil gly of wanneer
’n persoon se broek voor ander mense
afval. Fisieke humor maak dikwels staat op
die kind se assosiasie met die lot van ’n
karakter wat hom of haar in ’n penarie, soos
bo genoem, bevind, asook empatie met die
karakter.
Fisieke humor laat kinders lag omdat
dit vir hulle maklik is om die gebeure in die
verhaal te visualiseer. Fisieke humor sluit
ook die visuele voorkoms van ’n karakter
in en uiterste oordrywing is ’n bekende
strategie in die beskrywing van karakters.
Jonger kinders vind verspotte karakters
en onrealistiese of oordrewe gebeure
die snaaksste. Oupa Eben in Wolfgang
Amadeus Muis (De Vos 2010) is ook ’n
voorbeeld van ’n karakter wat fisieke humor
verteenwoordig. Hy loop in sy slaap en hy
droom hy is ’n aasvoël terwyl hy sy arms
wyd uitstrek en sy valstande en boek van
die bedkassie afstamp.
Fisieke humor maak staat op
oordrywing van basiese gebeure en
karakters se voorkoms, asook die

onskuld en onbevoegdheid van ’n karakter.
Skatologiese humor oor taboe onderwerpe
kom ook dikwels in hierdie kategorie
van humor voor. Jonger lesers behoort
grotendeels aanklank by hierdie kategorie
van humor te vind.
Onsinnigheid
Nonsensliteratuur is literatuur wat
onsinnige (nonsens-) elemente gebruik om
taalkonvensies of logiese redenering uit te
daag en kan ook die onsinnige gebruik van
logika en taal insluit.
In die versie “Dieremaniere” van Fanie
Viljoen word daar onsinnige vrae aan die
leser gestel:
Het jou hond ’n skewe stert?
Is daar kolle op jou perd?
Loop jou kat ’n bietjie skeef?
Dink jou vis hy is ’n kreef?
Swem jou eendjie agteruit?
Het jou muis se maag ’n ﬂuit?
’n Veearts het die regte medisyne
vir elke dier se skeet en pyne.
Die humor in Viljoen se versie spruit uit die
onversoenbare of teenstrydige kombinasie
van eienskappe van diere, soos in reëls 4,
5 en 6: ’n vis kan nie dink dat hy ’n kreef is
nie, ’n eendjie kan nie agteruit swem nie en
’n muis se maag kan nie ’n fluit hê nie.
Die jong kind put genot uit hierdie soort
humor, omdat daar met taal gespeel word.
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dat skildery en skilfers nou as een konsep
beskryf word nie, maar dit is ook snaaks
omdat mense dikwels skaam is oor ’n
skilferprobleem en dit nie as gepas gesien
word om daaroor te praat nie. Deur die
woord skilferye word hierdie taboekonsep
nou tot ’n kunswerk omskep wat in die
publiek uitgestal word.

Onsinnige woorde word geskep net omdat
dit snaaks klink – dus vir die vermaaklikheid
daarvan.
Humoristiese diskoers
Navorsers en kritici kategoriseer taalspel
as ’n kategorie van humor. Taalspel
verwys onder meer na idiomatiese
uitdrukkings, personifikasie en woordspel.
Tydens taalspel word daar gespeel met
taalreëls, klanke, herhaling, oordrywing
en onverwagte assosiasies, metafore en
vergelykings.
Taalspel is ’n onlosmaaklike deel van
kinders se idee van pret. Humoristiese
taalspel is nie net snaaks nie, maar dit is
dikwels ook ’n genotvolle uitdaging vir
kinders. Om taalspel te snap, moet die kind
in staat wees om die humor kognitief te
verstaan.
‘n Voorbeeld van humoristiese taalspel
kom voor in Vincent van Gogga (De Vos
2009): Vincent van Gogga se naam sinspeel
op die naam van die
beroemde skilder
Vincent van Gogh
(1853–1890). Hierdie
woordspel behoort
snaaks gevind te word
deur lesers van ’n ouer
ouderdomsgroep wat
weet wie die skilder
was. In Madame
Zelda, die Egiptiese
sigeuner, se bos rooi
hare woon daar ’n familie vlooie genaamd
die Van Goggas – Ma van Gogga, Pa van
Gogga en hul drie kinders Willemien,
Theo en Vincent van Gogga. Madame
Zelda het ’n skilferprobleem. Vincent maak
egter “skilferye” van die wit vlokke met
behulp van naellak. Hierdie woordspel
(skilferye) kan dalk by jonger kinders
aanklank vind. Die woordspel tussen die
woord skilderye en die onsinnige woord
skilferye is humoristies. Nie net is dit snaaks

Slot
Humor kan op ’n individueel-psigologiese
vlak sowel as op ’n literêr-sosiologiese vlak
’n heilsame en positiewe invloed hê. Dit is
noodsaaklik dat dit vir ’n jong leser plesierlekker moet wees om te lees sodat dit hom
of haar motiveer om steeds meer te wil
lees.
Besprekingsvrae:
1. Hoe sal kinders uit verskillende
sosio-ekonomiese agtergronde
moontlik op humoristiese
kinderboeke reageer?
2. Reageer kinders van
uiteenlopende kulture eenders
op humor in kinderboeke?
3. Wat is ouers en onderwysers
se algemene oortuigings oor
humoristiese literatuur en die rol
wat humor speel in kinders se
leeswerk?
4. Wat is die doelbewuste
keuses van humor as ’n
hanteringstrategie onder
skoolgaande kinders?
Nandi Lessing-Venter is ‘n taalkundige wat in 2018
haar D.Litt. et Phil.-graad (Inligtingkunde) by Unisa
voltooi het. Sy sluit in 2019 by LAPA-uitgewers se
kinder- en jeugafdeling aan as senior uitgewer. Sy is
ook self ma van ‘n sesjarige pretmaker.
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Afrikaans

Op reis met

VERNUWEND OP REIS:

geanker, of beweeg ons aan?
Bydrae: Anne-Marie Beukes

“Die verste reis wat ’n mens kan
onderneem, is van mens tot
mens, deur die hart”. Só skryf die
bekroonde skrywer, Elsa Joubert,
in haar boek Die verste reis waarin
sy vertel van haar besoeke aan
verskeie Wes-Europese lande
kort na die einde van die Tweede
Wêreldoorlog. Die pyn en nagevolge
van hierdie mensgemaakte ramp vir
gewone mense staan voorop in haar
vertellings. Vir Elsa Joubert gaan dit
kennelik nie net om op ‘n reistog
landskappe te betree nie, maar ook
om die harte van mense.

D

aarom, as ons op reis
gaan met Afrikaans, ons
soetste taal, word dit
ook ‘n hartsreis van een
Afrikaanse mens tot ‘n
ander Afrikaanse mens.
Kom, onderneem saam met my ‘n vinnige
reis deur die fassinerende landskap van
ons taalgemeenskap tot in die harte van
ons mense!
1. Afrikaans beklee ‘n belangrike plek in
die Suid-Afrikaanse samelewing, omdat
dit ons derde grootste taal is met 6,8
miljoen sprekers: nagenoeg 12% mense
gebruik Afrikaans as hulle huistaal. Zulu
is met 25% huistaalsprekers ons grootste
taal en tweede is Xhosa met 15%.
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2. Afrikaans is een van die jongste tale
ter wêreld wat eers in 1925 amptelike
taalstatus in Suid-Afrika, naas Engels en
Nederlands, ontvang het. Die eerste
vertaling van die Bybel in Afrikaans is
eers in 1933 gepubliseer.
3. Afrikaans word nie slegs in SuidAfrika gepraat nie. Dit is moontlik nie
algemeen bekend nie, maar Afrikaans
se voetspoor staan nogal stewig:
nagenoeg 24 miljoen mense ter wêreld
verstaan Afrikaans! Hierdie mense
vind ons in lande soos ons buurlande
Namibië en Botswana, maar natuurlik
ook in die Nederlandssprekende Lae
Lande. In hierdie dae lewe daar ook ‘n
beduidende aantal Afrikaanse mense
verspreid in die Verenigde Koninkryk,
Kanada, Australië en Nieu-Seeland.
4. Afrikaans is een van slegs vyf tale,
naas Hebreeus, Hindi, Katalaans en
Maleisies, wat in die twintigste eeu
tot ’n volwaardige wetenskaps- en
akademiese taal ontwikkel het.
5. Afrikaans is ’n dogtertaal van
Nederlands, maar is ook beïnvloed deur
inheemse tale soos die Khoi- en Santale
en Oosterse tale. Hierdie ryke herkoms
van ons Afrikaanse taalgemeenskap het

tot gevolg dat ons die mees heterogene
taalgemeenskap in ons suiderland is.
6. Kom ons kyk na ‘n paar feite oor hoe
ons taalgemeenskap tans daar uitsien
(volgens die jongste inligting van
Statistieke SA):
•

•
•

Sowat 77% van die bruin
gemeenskap gebruik Afrikaans as ’n
huistaal en 69% praat die taal ook
buite die huis, soos in bv. die skool
en die werkplek.
Sowat 61% wit mense praat
Afrikaans in die huis, terwyl 37% die
taal ook buite die huis gebruik.
Verder gebruik 1% van swart mense
Afrikaans as ’n huistaal en 1% die
taal ook buite die huis gebruik (dit
sluit die skool en werkplek in).

Afrikaans is ‘n dinamiese taal wat in
verskillende gedaantes oor ons landskap
gepraat word en vir ‘n ryke verskeidenheid
mense ’n “tuiste in eie taal” bied, om Jaap
Steyn se woorde te gebruik. Dink maar
aan Namakwalandse Afrikaans en Kaapse
Afrikaans, om maar net twee te noem. Die
grootste variëteit in Afrikaans is stellig die
sprekers van Kaapse Afrikaans.

Afrikaanssprekendes
in die wêreld
>250,000 <7 Miljoen
>40,000 <250,000
>10,000 <40,000
>1,000 <10,000
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PESALM 23
Die Djirre is my Leader
’n Pesalm van Dawid.
Die Djirre is my Leader,
ek ’et brood oppie tafel.
2 Hy hou my innie holte van sy hand,
Hy vat my na koel wates
waa vrie’de is.
3 Hy gie my niewe krag.
Hy hou my oppie straight n narrow pad,
tot ee van sy Naam.
4 Al kô ek inne donke êllie
gat ekkie bang wiesie,
kôs U is langesan my
safe in U se hanne - even innie graf.
Die bekende skrywer en akademikus,
prof. Adam Small, skryf in 1973 in sy
voorwoord tot Kitaar my kruis soos volg:
“Kaaps is ‘n taal in die sin dat dit die volle
lot en noodlot van die mense wat dit praat,
dra: die volle lot, hulle volle lewe ‘met alles
wat daarin is’; ‘n taal in die sin dat die mense
wat dit praat, hul eerste skreeu in die lewe
skreeu in hierdie taal, al die transaksies van
hul lewens beklink in hierdie taal, en hul
doodsroggel roggel in hierdie taal. Kaaps is
nie ‘n grappigheid of snaaksigheid nie,
maar ‘n taal”.
Daar het pas in Novembermaand ‘n
lieflike bundel bewerkings van die Bybelse
Psalms in Kaaps deur die bekende teoloog,
dr. Willa Boezak, verskyn. Die titel van sy
boek is Pesalms - Vi ôse mense (uitgegee
deur die DAK Netwerk). Volgens dr. Boezak
het hy so versigtig as moontlik die eietydse
konteks van die mense wat hierdie variëteit
gebruik, in sy bewerking van die Psalms in
ag geneem. Só kon hy die hartstaal van die
sprekers van Kaaps bereik.
Lees gerus Pesalm 23 hardop en beleef
‘n aangrypende reis van een Afrikaanse hart
na ‘n ander:

5 U invite my virre buffet,
while my enemies moet stanin kyk.
U treat my soese ’n VIP,
en embrace my.
6 U smaail - soe vol liefde sallik nooit ve’gietie
en ek voel tys
in U se hys
fô ewwe en ewwe. Amen.

Is die Afrikaanse taalgemeenskap
vernuwend op reis in Afrikaans? Ja,
ongetwyfeld, geanker in ons hartstaal
beweeg ons aan en verken ander
landskappe.
Slotnotas
1. Uit: Die Pesalms - vi ôse mense, ‘n publikasie van
DAK Netwerk, Kaapstad, 2019.
** Prof. Anne-Marie Beukes is Hoof-Uitvoerende
Beampte van die SA Akademie vir Wetenskap
en Kuns
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Gesinsbiddag
Bydrae: Coreen King

menswees. ‘n Gesin wat saambid, kan
nader aan God kom en Sy planne vir hulle
lewens verstaan en hulle ook help om hulle
volle potensiaal in die lewe te bereik.
Waar die gesin saambid, word gesinne
verander en word ons kinders geestelik
gesond en toegerus om Christus te kies en
Hom te volg. As ‘n biddende gesin sal ons
ons rug keer op die sekulêre samelewing
wat (en dit is baie hartseer) baie Christene
meesleur om deel van die wêreld te word,
terwyl God se opdrag is: “Om in die wêreld
te wees en nie van die wêreld nie.” Dit is
belangrik dat elke Christengesin anders lyk
en leef as die wêreldgesin.
Daarom moet elke gesin ‘n biddende
gesin word, want gebed het geweldig krag.
Elke gesin moet ook vir ander gesinne bid.
Wat is mooier op aarde as ‘n gesin wat
saam hul Vader loof en aanbid! Biddende
gesinne is gelukkig en stabiel en oorkom
probleme binne en buite die huis.
Ons is reisigers na môre. “Sonder ‘n
kompas vir moraliteit, goeie waardes en ‘n
geestelike lewe, is die skip waarmee jy en jou
gesin vaar, riskant.”
As jy besorg is oor die toekoms, maak
seker dat jou kinders weer ‘n gesonde
gesinslewe beleef.
Ek doen ‘n ernstige beroep op elke
lid, gesin en Dameskring-tak om die 17de
Mei 2020 as gesin saam te kniel en te
bid vir ons gesinne in Suid-Afrika. Roep
gemeentes en gemeenskappe
saam en vat hande.

Die Uitvoerende Bestuur het besluit
dat vanjaar se gesinsbiddag op
17 Mei 2020 gaan plaasvind.
Hoekom ‘n gesinsbiddag?

D

ie Dameskring sê dat
ons die belangrikheid
van kerngesonde
gesinne verstaan. Die
egskeidingsyfer styg
jaarliks, gesonde waardes
is nie altyd meer aan die orde van die
dag binne die huis nie en gesinne spat
uitmekaar. Daar is nie ‘n beter manier om
die gesinslewe te herstel, deur juis stil te
word en mekaar te leer ken deur hande te
vat in gebed nie.
God se waardes vir die lewe is die
aanwysers wat vir jou en jou gesin geluk
bring. Hoe gesond is jou gesin? Bestuur
ons as ouers ons gesinne of is ons leiers
in die gesin? Wanneer ‘n mens bestuur,
koördineer jy, los jy probleme op en sorg jy
dat alles in die huis vlot verloop. Iemand
het eenkeer gesê dat om te bestuur,
beteken dat jy kyk hoe vinnig jy die woud
kan afkap. Leierskap is iets heel anders en
vra die vraag: “Is ons in die regte woud? Is
ons met die regte dinge besig?”
Sterk families maak sterk gemeentes
en sterk gemeentes maak sterk
gemeenskappe. Die Here het families
daargestel omdat ons verhoudingsmense
is. Families is die basiese verhouding van
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SIELSKOS:
SIELSKOS:MEI
MEI

Gesonde kommunikasie

in gesinne
Bydrae: Heléne Richter

gekommuikeer binne die gesinsopset.
Baie jongmense verkies om eerder in die
kuberruimte te gesels as met hulle ouers en
ander gesinslede.

‘n Mens se woorde is ‘n venster
op dit wat in jou gedagtes is. Dit
waaroor jy praat, weerspieël wat hier
binne-in jou aan die gang is. Jou
woorde is ‘n spieël op daardie deel
van jou lewe waarby ander mense
nie met hulle oë kan kyk nie. Laat
jou denke en woorde in pas kom
Stephan Joubert
met God.

Wat is die wortel van die probleem?
Hoekom maak ons mekaar seer met
woorde? Jesus sê dat ons woorde ‘n
bron het: “Waar die hart van vol is, loop
die mond van oor” (Luk 6: 45). Ons
kommunikasie word gedryf deur wat in
ons harte aangaan. “Hart” in die Bybel
dui meestal op ons innerlike lewe, ons
gedagtes en ons begeertes en vrese.
Waarom praat ouers en kinders so
min met mekaar? Ons word gedryf deur
selfsug en gemaksug en daarom sal ons
nie moeite doen om in mekaar belang te
stel nie. Dis geriefliker en makliker om
voor die TV te eet, as om aan die etenstafel

K

ommunikasie in die
hedendaagse gesin is
meestal ontoereikend
en oppervlakkig. Ouers
werk dikwels lang ure en
spandeer nie kwantiteit
en kwaliteit tyd aan hulle kinders nie.
Ouers en kinders se dagboeke is oorvol
en gevolglik word daar min gekuier en
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te sit en gesels en huisgodsdiens te hou.
Miskien word iemand gedryf deur ‘n vrees
vir konflik, en daarom dreig jy jou kind, of
maak jy hom vinnig stil sonder om deeglik
te luister en te praat.
Jakobus vra in Jak 4: 1-2 “Waar kom die
stryd vandaan, waar kom die rusies onder
julle vandaan?” En dan kom die antwoord:
“Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes
wat gedurig binne-in julle woed nie? Julle
wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan
moord pleeg”. Die probleem is dat die
dinge wat ons graag wil hê, bv. gemak,
gerief en vrede, ons so kan oorheers dat
ander dinge God se plek inneem. Dan
word kommunikasie gedryf deur ons
afgode.

•

•

Gesonde kommunikasie
As ‘n mens God eerste stel in elke
praktiese situasie in die gesin, dan sal
jou kommunikasie met jou gesinslede
goed wees. Wanneer God nie eerste is
nie en jy selfsugtig is, sal jou interaksie
swak wees al gebruik jy die beste
kommunikasievaardighede.
Hier volg ‘n paar nuttige wenke om
kommunikasie te verbeter:
• Deel jou lewe met jou gesin. Vertel
hulle wat met jou gebeur by die
werk, die skool, op pad, ens. Watter
positiewe en negatiewe dinge beleef
jy? Vertel jou gesinslede hoe jy reageer
op dit wat met jou gebeur. Vra ook die
ander gesinslede uit: “Wat het jy toe
gedoen? Hoe het jy gevoel?” Deel
met jou gesinslede wat in jou eie hart
aangaan. Hoekom het jy so opgetree?
Waarom het jy so kwaad geword? Wat
wou jy gehad het wat jy nie gekry het
nie, bv. respek, aanvaarding, beheer?
• Luister met volle aandag na mekaar.
Dan sal jy werklik verstaan wat gesê
word. Hou op om oorkrities te luister.
Konsentreer daarop om te verstaan.

Luister na jou gesinslede en nie na jou
eie hart nie. Moenie gevolgtrekkings
maak voordat jy nie al die feite het nie.
Moenie die ander persoon onderbreek
en oplossings aanbied terwyl hy/sy
net gehoor wil word nie. Moenie die
onderwerp verander omdat dit jou nie
pas nie. Let ook op na die nie-verbale
boodskappe en kyk bv. na die ander
persoon se lyftaal.
Vermy negatiewe gesprektegnieke.
Moenie beskuldigend wees nie.
Moenie feite verdraai om jou te pas
nie, maar praat die waarheid. Moenie
veralgemeen nie. Vermy woorde soos
“nooit” en “altyd”. Kommunikeer wat
werklik in jou hart aangaan. Moenie
verskuilde boodskappe uitstuur nie.
Maak tyd vir mekaar. Skeduleer
gereeld tyd vir gesels, deel lief en leed,
stel gebedsversoeke op, praat oor
sekere skrifgedeeltes in die Bybel. Hou
gereeld huisvergaderings. Beweeg as
ouer in jou kind se leefwêreld in - gaan
sit ‘n bietjie by hom/haar in die kamer,
speel met jou kind en woon die kind se
skoolaksies by.
Gebed:
Dierbare Here,
wees U ‘n helder vlam voor my,
wees U die sterrewyser bo my,
wees U ‘n gelykpad onder my,
wees U die goeie Herder agter my
vandag en vir altyd.
Amen

BRONNE:
Die groot boek van Christelike Aanhalings
- Nina Smit
www.radiokansel.co.za
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GESPREKSARTIKEL: MEI

DIGITALE DEMENSIE

Sosiale diskonneksie
as gevolg van

tegnologie

I

Bydrae: Heléne Richter

nie en ook wanneer ons onsself nie meer
kan oriënteer nie. In 2012 reeds het die
Duitser Menfred Spitzer dit na baie jare se
navorsing vasgelê en ook met die hulp van
tegnologie bewys het dat hy kon sien dat
die breinnetwerke vir party persone net ‘n
donker gat word. Met al die netwerke wat
daar is, verdwyn dit mettertyd oënskynlik,
maar die persoon word nie dadelik daarvan
bewus nie. Digitale Demensie is soortgelyk
en word toegeskryf aan die groot hoeveelheid inligting waarmee ons daagliks
gebombardeer word.

n die samelewing is demensie
grootliks ‘n ouderdomsverwante
siekte waarin ‘n mens se
verstandelike en funksionele
vermoëns geleidelik agteruitgaan.
Mans en vroue kry demensie,
en hoewel dit hoofsaaklik ouer persone
raak, kan dit ook onder jonger mense
waargeneem word. Die woord digitaal
word gebruik in die rekenaarwese en
elektronika, veral in die geval waar inligting
omgeskakel word na binêre numeriese
vorm, soos in die geval van digitale oudio.
Sulke datadraende seine dra elektroniese
of optiese polse. Vandag egter is die
mensdom baie meer bewus van DIGITALE
DEMENSIE en word hierdie onderwerp
wêreldwyd bespreek.
In ‘n onlangse onderhoud op RSG met
dr. Marlena Kruger, ‘n neuro-opvoedkundige en tegnologieverslawingspesialis,
stigter en hoof-uitvoerende beampte van
Mind Unique Education en TechnoLife
Wise Foundation, is die volgende vrae
aan haar gestel:

Wat is die belangrikste simptoom van
Digitale Demensie?
Vergeetagtigheid is een van die grootste
simptome. Dit is die meeste waarmee ons
gekonfronteer word. Dit is heel waarskynlik
ook direk gekoppel aan die feit dat ons
geneig is om ons brein al hoe minder te
gebruik om enigiets te onthou. Ons het
lui geword en het gewoond geraak om
net knoppies te druk. Die Internet met
soekenjins soos bv. Google is so kragtig,
met die gevolg dat die mens dikwels
wonder hoekom ons moet breine hê om te
dink. Die inplanting van ‘n rekenaarskyfie
kan van mense super-mense maak. Aan
die ander kant kan dit gebeur dat ons

Wat is Digitale Demensie?
Dit sluit aan by die woord demensie. Dit is
wanneer ons kognitiewe vermoëns afneem.
Wanneer ons nie meer so goed kan onthou
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‘n vermorsing van tyd is deurdat jy net na
die skerm staar en jy net jou vinger gebruik
om die skerm op en af te beweeg om na
ander mense se goed te kyk, dan ontwikkel
jy jouself nie en moet jy begin om die
inligting wat na jou kom, te beperk en te
leer om jou brein te oefen deur slegs waar
te neem.

nie meer oor ‘n brein beskik nie, want
dit het net eenvoudig nie ontwikkel nie.
Dieselfde gebeur wanneer ‘n spier nie
meer gebruik word nie. Alles is reeds klaar
vir ons geprogrammeer en die brein gaan
dan net deur die program en die regte
knoppie word gedruk. Die brein word
dus gemanipuleer net soos Google en
Facebook ook ons denke manipuleer.
Die werklikheid is dat Digitale Demensie
reeds vanaf ‘n baie jong ouderdom
ontwikkel. Normale ontwikkeling by kinders
word dan beperk. Ons as mense is op ‘n
spesifieke manier geskep en ontwerp om te
ontwikkel deur beweging, deur die gebruik
van ons sintuie en deur elke situasie waarin
ons geplaas word. Wanneer ons dan ons
menswees driedimensioneel in al sy fasette
ontwikkel wanneer ons werk en speel - is
dit wonderlik. Wanneer ons egter beperk
word deur skerms, is die impak daarvan op
onderontwikkelde kinders skrikwekkend en
hartseer. Daar is al direkte navorsing in die
verband gedoen en die toename in outisme
en ADHD word direk hieraan gekoppel.
Ons breine word nie gesinchroniseerd
ontwikkel om goeie sinergie te gee nie.
Ons moet dus goed ingelig wees sodat
ons ons menswees totaal beskerm en
ontwikkel en gelukkig kan wees, sodat ons
nie soos robotte en zombies word wat plat,
oppervlakkig en manipulerend is nie.

Is daar enige verband tussen die
oorgebruik van tegnologie en die
sensitiwiteit van elektro-magnetiese
strale vanaf selfone en wi-ﬁ?
Ja, dit is die werklikheid. Daar is heelwat
onafhanklike navorsing hieroor gedoen,
maar selfoonmaatskappye is huiwerig om
hierdie uitkomste te deel. Goeie navorsing
word ook op muise gedoen, waar gesien
word dat die impak van elektriese strale, en
meer spesifiek mensgemaakte strale wat
gepulseer is soos wat die selfoonstraling en
wi-ﬁ is, ‘n impak op ons breinselle en ander
liggaamselle het. Ons is geneig om te sê
dat as dit ‘n sekere minimum afstand van
ons is, dan is dit veilig. Biologies is daar
egter ‘n uitwerking op ons DNA asook op
die biologiese werking van ons brein. Dus
is daar ‘n direkte verband tussen Digitale
Demensie en persone wat elektro-sensitief
is weens die oorbestraling waaraan hulle
blootgestel word en in die toekoms nog
meer blootgestel gaan word.
Ons sal meer ingelig moet word om
wyser besluite te kan neem om al hierdie
negatiewe aspekte te verhoed. Tegnologie
hou baie voordele en nadele in, maar
ons moet baie noukeurig kyk hoe ons dit
hanteer. Dit moet ‘n hulpmiddel wees om
van ons opgewonde, volledig-ontwikkelde
mense te maak en nie ‘n bron van spanning,
depressie en kognitiewe afwykings nie.

Kan ons die ontwikkeling van Digitale
Demensie beperk of voorkom?
Ja verseker, as ons wakker is en as ons
ons menswees deurlopend voor oë
hou en bewus bly van hoe ons onsself
in stand moet hou. Ons moet slegs
tegnologie en skerms gebruik wanneer dit
waarde toevoeg in ons lewe. Ons moet
deurlopend vir onsself die volgende vrae
afvra: Is dit wat ons nou digitaal doen,
nodig? Wat is die funksie daarvan? Dra
dit by tot die kwaliteit van my lewe en tot
die waarde van my menswees? As dit net

BRONNE:
www.mindunique.co.za/index.php/posts/
101-digitale-dimensie
www.welstand.solidariteit.co.za/wat-is-demensie
www.af.wikipedia.org/wiki/Digitaal
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andere met twee breinbeserings en sy het
‘n lang pad na herstel gehad. Hulle kan
egter getuig van baie wonderwerke. Elna
sê dit het haar geleer dat die lewe nie
altyd maklik is nie en dat ‘n mens dit moet
hanteer na die beste van jou vermoë. Die
Here was vir hulle baie goed en hy het sy
genade oor hulle as gesin uitgestort. Dit
het hulle geleer om die “nee” van die Here
en die struikelblokke te aanvaar, te hanteer
en voort te gaan. Dit is die lewe. Wat
gebeur het, is sleg, maar die belangrikste
is wat ‘n mens daarmee maak. Vandag is
hierdie dogter getroud met twee pragtige,
gesonde kinders.
In 2000 het Elna ‘n dubbele mastektomie gehad. Na die operasie het sy net absoluut voortgegaan met haar lewe sonder
enige verdere behandeling. Sy ervaar elke
dag dat die Here werklik ‘n genadepad met
haar gestap het. Die Here is orals. Selfs as
dit met ons sleg gaan, is Hy daar.
In 2013 is Steyn gediagnoseer met
‘n nie-kwaadaardige, stadiggroeiende
breingewas. Dit was slegs twee weke voor
hul jongste dogter se troue in Positano,
‘n prentjie-mooi dorpie suid van Napels,
Italië, teen die Amalfi-kus. Al die reëlings
het egter soos beplan voortgegaan. Na hul
terugkeer is ‘n baie ingewikkelde operasie
uitgevoer om die gewas gedeeltelik te
verwyder. In 2018 het die gewas vir die
tweede keer weer gegroei en is die Gamma
Knife-prosedure gevolg om dit te vernietig.
Dit is een van die akkuraatste prosedures
om breingewasse in moeilike bereikbare
dele van die brein te vernietig. Dit gaan
nou besonder goed met hom.
Geletterdheid is vir Elna van kardinale
belang. Sy wil graag oral waar sy kom ‘n
verskil maak, veral op voetsoolvlak - vanaf
voorskoolse kinders tot volwassenes.
Moenie vaskyk teen getalle nie, begin klein,
en as dit suksesvol is, sal die projek self
groter word.
My kuier by Elna was vir my so
verrykend. Dankie Elna, dat jy jou hart en
passie met my gedeel het. Ek salueer jou!

ONTMOET ‘N DK-VRIENDIN:

E

Elna
Pieterse

Bydrae: Heléne Richter

k kuier heerlik op ‘n
weeksmiddag by Elna in
haar pragtig-gemeubileerde
huis in Lynnwood, Pretoria.
Sy is reeds sedert 1994 ‘n
DK-lid by Visie Plus-tak.
Terwyl sy my haar lewensverhaal vertel,
bewonder ek hierdie pragtige, positiewe
vrou wat soveel durf en deursettingsvermoë
het. Tog is sy baie beskeie en is dit vir haar
moeilik om haar persoonlike omstandighede met iemand te deel. Haar leuse is
dat haar linkerhand nie moet weet wat haar
regterhand doen nie. Sy beskou dit egter
as ‘n kompliment om haar storie met my te
deel. Haar vasberadenheid om aan te hou
en deur te druk is vir ander ‘n aansporing.
Elna het grootgeword in Brakpan
aan die Oos-Rand. Sy vertel dat sy van
kindsbeen af in haar lewe geleer het
om met alle klasse van die samelewing
saam te werk. By die skool en kerk was
almal dieselfde en vir haar vormingsjare
het dit baie beteken. Na skool het sy na
Pretoria verhuis waar sy onderwys studeer
het, en steeds nog bly. Sy is sedert 1973
gelukkig getroud met Steyn Pieterse en
hulle het twee volwasse dogters. Hy is ‘n
professionele waardeerder en saam met
Elna is hulle ‘n gedugte span. Hulle reis die
land vol om deeltitelskemas, skole en groot
geboue te waardeer.
Elna en haar twee dogters was op 24
April 1990 in ‘n groot motorongeluk. Haar
jongste dogter was kritiek beseer, onder
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SIELSKOS: JUNIE

Brood
Breek die

Bydrae: Helena Kriel

1. BREEK DIE BROOD
- kos en eet in die Bybel
Die Roomse monnik Franciskus van Assisi
(1182 – 1226) het armoede aangehang en
plesier afgesweer. Hy het bv. as oor sy kos
gestrooi om te keer dat die kos vir hom
lekker smaak!
Prediker 2:24 leer ons egter dat om
te eet en te drink en die goeie te geniet,
‘n gawe uit die hand van God is. God het
“brood” geskep sodat ons kan eet om
te lewe, om energie te kan kry, maar ook
sodat ons kos kan geniet. Jesus doen sy
eerste wonderteken by ‘n bruilofsfees met
die implikasie dat brood en wyn geniet
mag word.
In die Bybel is kos - “brood” - baie
belangrik. In die eerste hoofstuk gee God
vir die mens kos om te eet. In die laaste
hoofstuk nooi God die mens om sy dors te
kom les.

“Brood” word dwarsdeur die Bybel “gebreek.” Dink maar net aan die volgende
belangrike geleenthede:
• Abraham wat sy drie besoekers onthaal.
• Josef en sy broers se ete in Egipte.
• Die Pasga voor die uittog.
• Kwartels en manna in die woestyn.
• Die beloofde land wat oorloop van melk
en heuning.
• Die groot rol wat “brood” (kos) in Jesus
se bediening in die Nuwe Testament
speel. Jesus self “het gekom en geëet
en gedrink …” (Matteus 11:19) en dit
saam met ‘n verskeidenheid mense:
- Tollenaars en sondaars
- Fariseërs en wetgeleerdes
- Lasarus en sy twee susters
- Die Emmausgangers, ens.
• Die vermeerdering van brood waar
duisende geëet het.
• Die ontbyt wat Jesus na sy opstanding
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•
•

op die strand vir sy dissipels berei het.
Kos wat in die evangelie van Lukas in
amper 70% van Jesus se gelykenisse
figureer.
Die Koninkryk van die Hemel wat Jesus
met ‘n bruilofsfees / groot maaltyd
vergelyk. Om feestelik te eet, word
in die Bybel die beeld van ewige
geluksaligheid. (Openbaring 3:20)

Jesus bearbei en bereik mense deur
letterlik saam met hulle te eet. Sodoende
het hulle Hom as die figuurlike “brood van
die lewe” leer ken. Watter geleenthede
bied die “breek van brood” nie!

Is daar nie tyd vir saam eet rondom ‘n tafel
nie? Of is dit eerder ‘n geval dat dit nie ‘n
prioriteit is nie omdat dit gewoon net nie
meer vir ons belangrik is nie?

2. BREEK DIE BROOD
- kos en eet vandag
• Eetversteurings soos anoreksie, bulimie
en vetsug is welbekend.
• Kitskosse en wegneemetes is gewild.
• Moderne huise het nie eetkamers nie.
• Families sit in die kombuis op hoë
stoeltjies by ‘n toonbank met die gevolg
dat almal in dieselfde rigting kyk.
• Gesinsetes word meestal voor die TV
geniet.

Breek die brood - dis ‘n pleidooi vir die
herinstelling van
• die etenstafel en
• die huisaltaar.
Geniet jou “brood.”
Benut die geleenthede wat saam eet
rondom ‘n etenstafel bied.
Dank God vir sy goeie gawes en dien Hom.
BRON:
Leonard Sweet, From Tablet to Table where
Community is found and Identity is formed,
NAVPRESS USA 2014

Bereken die voorreg van ‘n gesin wat
rondom ’n tafel aansit – sonder selfone
natuurlik! –
• en mekaar in die oë kyk,
• saam eet, lag, gesels en stories vertel,
• en so hegte bande smee en
verhoudings bou,
• aan familietradisies bekendgestel word,
• gesonde eetgewoontes kweek,
• tafelmaniere leer,
• en saam HUISGODSDIENS hou ...
Deesdae is dit ‘n rariteit.

GEBORG DEUR

SALDANHA WESKUS-TAK
“Goeie dinge is op ons almal se pad … moenie ophou om te stap nie.”
30

GESPREKSARTIKEL: JUNIE

VEILIGE
VOEDSAME

Voedsel
Bydrae: Sophia Herman

As REISIGERS NA MÔRE moet ons ag slaan op die vereistes van die
Verenigde Nasies se Komitee vir Wêreld-voedselsekerheid
“…dat alle mense te alle tye ﬁsiese, sosiale en ekonomiese toegang
moet hê tot genoeg VEILIGE en VOEDSAME kos wat voldoen aan hul
voorkeure en behoeftes vir ‘n aktiewe en gesonde lewe.”
Ons wéét dat miljoene níé die voorreg het nie.
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V

EILIGE KOS dra by tot
optimale gesondheid. Ida
Brink haal aan: “Gesondheid
word gedefinieer as ‘n
toestand van volledige
balans tussen die fisiese,
verstandelike, geestelike en sosiale welwees
van die mens; nie slegs ‘n toestand
gekenmerk deur afwesigheid van siekte nie.”
Cora Wigmore reken: “The food you eat can
be either the safest and most powerful form
of medicine or the slowest form of poison.“
Aspekte wat vir die veiligheid van voedsel
bepalend is, is PRODUKSIE, VERPAKKING,
VERVOER en BERGING.
PRODUKSIE van kos begin
by oeslewering (gewasse en
seekos), veeteelt, lewering van
varsprodukte, asook die verwerking
van rou materiaal tot voorafbereide
produkte - tuis of in industrieë.
Kos uit die tuin en kombuis bly die
veiligste en gesondste; of dan van plase
of kwekerye waar dit organies gekweek
word: waar natuurlike hulpbronne
gesirkuleer, ekologiese balans bevorder en
biodiversiteit bewaar word.
Voedsel wat geprosesseer word,
ondergaan verandering in ‘n reeks
meganiese en /of chemiese prosesse met
byvoeging van preserveermiddels (suiker,
sout e.a.), kleur- en geurmiddels. Lees dus
maar die etikette om veilig te kan eet.
Die veiligheid van alle kosprodukte
behoort volgens ons Grondwet (Wet
117, 1998) deur munisipaliteite se
gesondheidsafdelings beheer te word. Die
onlangse Listeriose-uitbraak in Suid-Afrika
het ons laat besef dat kos nêrens blootgestel
moet word aan, of besmet moet kan
word met bakterieë nie. Gareth-Lloyd
Jones, Hoof Kommersiële–beampte van
ECOWISE, erken dat om bakterieë geheel
en al vry te spring, haas onmoontlik is. Tog
moet dit produsente se hoogste strewe
wees. Volgens Dr. Lucia Anelich (voedsel-,
mikrobiologie- en veiligheidspesialis)

word die standaarde vir voedselveiligheid
in Suid-Afrika nie wetlik afgedwing nie.
Die gevolg is dat enige persoon kos kan
produseer en selfs op straat kan verkoop.
Jones sê verder dat afdwingbare regulasies
noodsaaklik is om alle patogene aan te
spreek, nie slegs Salmonella en E.coli nie,
asook ‘n agentskap (met koste-implikasie)
wat voedselveiligheid by produksieaanlegte sal beheer.
Geneties-gemodifiseerde gewasse/
organismes (GMO’s) is vir vele verbruikers
onaanvaarbaar en word deur sommige
lande verbied.
BAYER, ‘n internasionaal-erkende
onderneming, bou voort op Calgene se
werk van 1994 waar tamaties se rypword
vertraag is. In die plantbiotegnologie
word daar slegs op enkele wenslike gene
gefokus, wat die toevoeging van selektiewe
eienskappe, om nuwe plantvariëteite te
ontwikkel vir hoër voedingswaarde en om
produktiwiteit te verhoog, behels. Verder
word gefokus op ingeboude eienskappe
wat gewasse beskerm teen plae en siektes.
Skeptici word deur BAYER gerusgestel:
“GMO-gewasse en die voedsel- en
veselprodukte wat daaruit ontwikkel word,
soos soja, mielies, canola, katoen e.a., is van
die gewasse wat die meeste op grootskaal
getoets, getipeer en beheer word.” Prof.
Jennifer Thomson, emiritus-professor in
mikrobiologie (Kaapstad), reageer op ‘n
berig in Rapport, dat GMO’s GIF is, en
stel dit onomwonde: “Daar is absoluut geen
bewys dat geneties-gemodifiseerde gewasse
skadelik vir menslike gebruik kan wees nie.
Inteendeel, geen ander voedsel is nog ooit, in
die geskiedenis van die mensdom, so deeglik
getoets vir voedselveiligheid as GMO’s nie.”
Dit blyk dus dat ons gerus maar verder
kan eet!
VERPAKKING is kardinaal vir voedselveiligheid, asook om kos ongeskonde
by die verbruiker te kry. Hierin speel
karton, maar veral plastiek, die grootste
rol - van kratte tot kleefplastiek.
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Daar was die waarskuwing om kos te vermy
wat in polistereen en kleefplastiek verpak is,
aangesien ‘n “giftige omgewing” van BPA
(Bisphenol A) onder fluoorbeligting geskep
word. In Feb 2018 bevind Steven Hentges
se Clarity Core Study (US Food and Drug
Administration) egter dat BPA veilig is.
Die plastiekbedryf is nogtans deeglik
bewus van stowwe wat nadelig of onveilig
kan wees. Daarom is houers gekategoriseer
en genommer, en word dit as volg op die
houer of etiket aangebring:
1. PETE / PET (Polythelene
Terephthalate) Water-en
koeldrankhouers. Bevat nie BPA
nie. Veilig by kamertemperatuur.
MOENIE VERHIT NIE (bv. in ‘n
warm motor). Indien dit hergebruik
word (slegs een of twee keer), was
dit deeglik.
2. HDPE is gekleur en veilig vir melk,
sjampoe, seep, ontsmetmiddels,
ens.
3. PVC / 3V is potensieel skadelik.
Kleefplastiek en kinderspeelgoed
waaraan kinders maklik kou.
4. LDPE is veilig. Sakkies vir vries
/ brood / huisafval/ “drukbare
sousbottels” / binnelaag van
papier melkhouers.
5. PP (Polypropylene) Harder,
halfdeurskynend. Kan verhit word.
Veilig. Houers vir joghurt, botter,
medisyne.
6. PS (Polystyrene) - dit is nie veilig vir
warm eet- en drinkgoed nie.
7. PC of as daar geen aanduiding is
nie - vermy eerder en gebruik glas.

suurstof, koolsuurgas en natruimvlakke,
gestel. Higiëne moet verseker dat
lewende organiese komponente (etileen,
skimmelspore, patogeniese bakterieë) nie
kan versprei nie. Ook in die verpakking
moet ‘n optimale omgewing gehandhaaf
word sodat kwaliteit nie ingeboet word
nie. Vervoerhouers vir kos mag vir niks
anders gebruik word nie en moet te alle tye
onbesmet wees.
Die op- en aflaai van produkte moet
altyd higiënies geskied, met goeie
kommunikasie tussen laaier, vervoerder en
ontvanger. Selfs tydelike bergingsgeriewe
moet aan streng vereistes voldoen.
Dit behoort ook in Suid-Afrika te geld.
Vandag is die gebruik van tegnologie al
so gevorderd: RFID-sensors en skyfies,
GPS, internet (e-pos, EDI- sagteware en
XML- tegnologie) verseker dat volgehoue
temperatuurbeheer en tydsbestuur vanaf
die vertrekpunt tot by die verbruiker
gehandhaaf kan word.
Ons, die reisigers na môre, moet in 2020
veilige kos in die kosmandjie en op die
bord kry. ‘n Mens dink met nostalgie aan
Ouma se lekker padkos en huiskos. Die
hedendaagse kitskos langs die pad en
tuis wat lei tot obesiteit, hoë bloeddruk
en hartsiektes, noodsaak dat ons ons
eetgewoontes moet aanpas.

VEILIGE VERVOER van kosprodukte is nie
vir kliënt of verbruiker onderhandelbaar
nie. Baie hoë eise word aan vervoermaatskappye rakende verkoeling / bevriesing en
die regulering van temperature, vogbeheer,
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VEILIGE KOS
DRINKGOED
* Aangesien ons liggaam uit 60% water bestaan
en alle liggaam-prosesse dit benodig, skop
gerus die dag af met 2 glase water van ‘n
betroubare bron. Die ideaal: 250 ml water
per 10kg liggaams-gewig per dag.
Vir gewigsverlies of ontgifting nog 500 ml.
* Rooibostee of enige kruietee sonder suiker
of melk. Die anti-oksidant (glutatiaan) wat
help vir hartsiektes en kanker, word gevind in
rooibos. Dit hou ook vele ander voordele in.
* Koffie, tot vier koppies van goeie gehalte per
dag, bevat anti-oksidante en flavonoïede wat
bloedvatwande beskerm.
* Alkohol (Matig gebruik)
EETGOED
Vandag is daar min onverwerkte kos te kry.
* Groente en vrugte (5 of meer per dag, 50%
van daaglikse kosinname), vars en en rou uit
eie tuin of van organiese kwekerye wat los
verkoop word, met natuurlike kleur en sonder
verpakking.
* Huiskos, tuis voorberei met vars produkte met
minimale verandering van kleur of voorkoms
a.g.v. baie sout / suiker/ ander toevoegings.

BEVRORE KOS
* Tuis berei van uitgesoekte vars in-seisoen
produkte, verpak in veilige houers. (Sien:
VERPAKKING)
SOUT
* 5gm /1tl per dag is nodig. Kruie wat dit aanvul: origanum, tiemie, koljander, basilie
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ONVEILIGE KOS
* Water van ‘n ongetoetste bron of uit
‘n onhigiëniese houer of houers waar
BPA-uitloging plaasvind a.g.v. hergebruik
of hoë verhitting.
* Energiedrankies (Energade, Lucozade en
vele meer, wat tot 17 teelepels suiker kan
bevat). Versoete vrugtesap, gaskoeldrank.

* Alkoholmisbruik is onveilig - op reis of tuis.
Veroorsaak hoë bloeddruk.
Geprosesseerde kos.
Melanie Warner, outeur van PANDORA’S
LUNCHBOX….. How processed foods took
over sê dat “… much of what we eat is not
so much as cooked as it is engineered into
finely-tuned, nutrient deficient creations of
science.” Dit nadat sy kosse gevind het wat
jare na vervaldatums nog nie vrot nie, bv.
Guacamole, koekies, e.a. Ontbytspek, polonies, Weense worsies, brood, ontbytpap,
soppoeiers en souse is voorbeelde van kos
met ‘n verskuilde hoë sout- of natruiminhoud
wat kan lei tot beroerte en hartsiektes.
* Kos wat ontdooi het en weer gevries is.

* Verwerkte produkte met te veel sout.

PROTEïENE (25% van daaglikse kosinname)
* Geprosesseerde proteïene.
* Maer vleis: hoender, lam, vark, bees, volstruis, * Kosse wat in olie gekook of gebraai is.
wild - gaargemaak sonder veel toevoegings.
(Beperk dit tot 20% van voedselinname)
* Vars of gevriesde vis is die beste.
Witvis: ryk in omegas, seekos (jodium)
* Geblikte groter vis (tuna e.a.) kan moontlik
Geblikte vis: Sardyne en sardientjies in ons
swaarmetale bevat weens hoë besoedeleie waters gevang en geblik.
ingsvlakke van oseane, veral produkte uit
* Neute en sade (rou of self gebak)
China.
* Peulgewasse: bone, lensies, soja.
* Suiwelprodukte, natuurlike kaas, eiers.
* Minstens 3 eetlepels onverhitte, natuurlike,
koud-geprosesseerde olie: olyf, sonneblom,
soja, avokado.
KOOLHIDRATE: (25% van inname)
* Versoeters: Stevia,levulose of fruktose,
heuning.
* Dadels, rosyne en ander songedroogte
vrugte.
* Heelgraan, ongesifte meelprodukte: koring,
hawermout, gort, mielies, ens.
* Styselagtige groente: aartappel, patat,
witwortel, hawer, rog en rys.

* Witsuiker is gif weens bleikprosesse.

* Alle gebak van verfynde en gesifte meel.

Volgens Prof Hettie Schönfeld is verbruikers
meer begaan oor VEILIGE KOS as oor prys.
Tóg is dit nie ‘n hele bevolking beskore nie.
BESPREKING:
1. Is dit haalbaar om slegs by VEILIGE
KOS te hou, met die finansiële
implikasies daaraan verbonde?
2. Is ONVEILIGE KOS ‘n
opsie, gedagtig aan die
gesondheidsrisiko’s?
3. Die gesondste gaarmaakmetodes
sonder om smaak in te boet.
4. Is jou gesin se gunstelingdisse
VEILIGE, VOEDSAME KOS?

BRONNE:
Ida Brink, Specialist wellness counsellor
Prof William Nelson, Protocol for a healthy life
(March, 2008)
Sandy Roberts, Lecture at Margaret Roberts
Herbal Centre (2019-10-05)
VROUEDAGBOEK 2020 van DEKALB en BAYER
GRANAAT, Vol 12
Rapport (19/5/19)

GEBORG DEUR

BENONI PROTEATAK
Eer jou gelyke omdat dit ‘n plesier is, jou meerdere omdat dit jou
plig is en jou mindere omdat dit jou voorreg is.
(Langenhoven)
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SO LYK ONS

2020

Dameskring

BEURSHOUERS
Bydrae: Riana Conradie

LIZAMARI FUHRI / 1ste jaar B.V.Sc. Veeartsenykunde/Universiteit van
Pretoria
Ouma: Me. AL van Rooyen (lidnommer 1001)
Ons gesin het nog altyd in Nelspruit gewoon. Ek het besluit om
Veeartsenykunde te studeer, omdat dit iets is wat ek regtig sal geniet
om te doen en ek ‘n sterk belangstelling in diere het. Dit was vir
my belangrik om aansoek te doen vir Die Dameskring Beurs, sodat
ek kan gaan studeer en my droom verwesenlik. Baie dankie vir die
geleentheid.

LARA BURGER / 2de jaar onderwys grondslagfase/UNISA
Ouma: Sugnet Burger (lidnommer 107)
Eerstens, baie dankie aan elke persoon by Die Dameskring wat hierdie
beurstoekenning moontlik gemaak het. Ek voel werklik geseënd en
baie bevoorreg. Ek is 21 jaar oud en woon in Pretoria. Ek sal graag na
ek my onderwysgraad voltooi het, my Honneurs in sielkunde wil doen.
Een van my lewensdrome is nog altyd om my eie (kleuter)skool te open
en werklik in elke kindjie se lewe ‘n positiewe impak te maak.
NAUDINE BOOYENS / 1ste jaar B.Com./Universiteit van Vrystaat
Ek is die oudste van drie kinders en ’n boorling van Bloemfontein.
Ek het by geboorte bloeding op die brein gehad, wat aanleiding
gegee het tot spastiese diplegie wat my beweging ernstig inkort.
Gestremdheid gaan gepaard met baie inperkinge, daarom droom
ek daarvan om eendag ten minste finansieel onafhanklik te wees. Ek
beplan om B.Com. te studeer, want finansiële welvaart is die hartklop
van ‘n individu, gesin en samelewing in die algemeen. Dit is vir my die
eerste stap om myself en my omstandighede te verbeter. Dameskring,
ek is julle ewig dankbaar.
HESSIE MOLDENHAUER / 4de jaar B.Ed. Grondslagfase/Aros
Ouma: Hester Pienaar (lidnommer 1253)
Ek woon nog my hele lewe lank in die Jakarandastad Pretoria. Ek is
vanjaar ŉ finalejaar student aan Aros, ŉ privaat Christelike Afrikaanse
universiteit. Ek studeer onderwys, nie omdat dit net nog ŉ beroep
is nie, maar omdat dit my roeping is en ek wil daarna streef om
moedertaalonderrig, asook Christenskap, in skole te bevorder.
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RUAN GERBER / 2de jaar B.Eng.Tech-Meganiese Ingenieurswese/
Nelson Mandela Universiteit
Moeder: Tanya Gerber (lidnommer 6530)
Ek woon op die klein Oos-Kaapse dorpie, Despatch. Ek was van kleins
af gefassineer deur enigiets wat deur ‘n enjin of motortjie aangedryf
word. Daar was by my geen twyfel dat ek ná Graad 12 myself as ‘n
meganiese ingenieur wil bekwaam nie. Ek is ongelooflik dankbaar
teenoor Die Dameskring, waarvan my ma ‘n lid is, vir die finansiële
bydrae wat die beurs gaan lewer tot die verwesenliking van my
toekomsdrome.
THARIEN KRUGER / 2de jaar B.Com. Bestuurswetenskappe/
Universiteit van Stellenbosch
Ouma: Rina Kruger (lidnommer 6559)
Ek is tans ‘n Matie-student wat oorspronklik van George af kom. Dit
is vir my ‘n baie groot voorreg en seën om hierdie beurs te ontvang,
aangesien dit my help om my toekomsdrome te verwesenlik. Ek het
‘n passie vir modes en om met mense te werk, daarom sal ek eendag
my eie tydskrif wil begin. Hierdie tydskrif sal nuwe jong ontwerpers ‘n
geleentheid gee om ook hul drome te verwesenlik. As enkelouer het
my ma my altyd en ten alle koste ondersteun - daarom sal dit vir my
baie beteken as ek haar finansiële las ligter kan maak. As ‘n gesin van
drie vrouens waardeer en respekteer ons wat Die Dameskring vir vroue
in ons land beteken.

GEBORG DEUR

BURGERSDORPTAK
Omdat “sy” My liefhet, sal Ek “haar” verlos; omdat “sy”
my Naam Ken, sal Ek “haar” beskerm.
Ps 91:14
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– GRANATUS –
(Latyns vir pitterig, korrelrig)

Doelwitte

lekker, maar my kaste is tot oorlopens
toe vol van my “onvoltooide simfonieë”,
soos een vriendin daarna verwys. (My
meestersgraad se tesis lê nou al ‘n dekade
lank onvoltooi in die laai!)
Bydrae: Marinda Schutte
Nou, in my middeljare vra ek myself
af: gaan ek hierdie bose kringloop
k glo ek was nog altyd
volhou? Wanneer gaan ek besluit op ‘n
realisties oor my eie
vaste doelwit? Wat is my ware passie?
vermoëns - en daar waar
(Alles wat ek vir my kinders preek, want
my kop soms in die wolke
ek wil tog nie hê hulle moet ma se slegte
was, het die werklikheid
gewoontes aanleer nie.) Die woord
‘n mens gou aarde toe
“doelwit” het my nog altyd koue rillings
gebring. Ek weet ek is bogemiddeld
gegee, want ek kon nog nooit vir myself
intelligent en ondergemiddeld sportief.
uitmaak wat my doelwit vir ‘n jaar nou
Ek weet ek is ‘n bietjie musikaal en baie
eintlik is nie - dit verander dan van
min tegnies aangelê. Veral noudat ek ‘n
dag tot dag! En hoe lief is organisasies
bietjie ouer is, het ek ‘n goeie idee van my en werksinstansies tog nie vir hierdie
goeie en swak punte. En ek glo ‘n mens
woord nie! En dan bewonder ek hierdie
kan maar eerlik wees met jouself en ander wonderlike taakgerigte, doelgerigte
daaroor - valse selfvertroue of valse
mense wat presies weet wat hulle
nederigheid is nie meer aantreklik in ‘n
korttermyn- en langtermyndoelwitte is.
vyftigjarige nie. Daarom kan ek nou maar Met my verstand formuleer ek die perfekte
‘n paar eerlike gedagtes hier deel.
antwoord op die “wat is jou doelwit”Ek het myself nog altyd beskou as ‘n
vraag, maar ek weet, na ‘n maand flipper“jack of all trades, master of none”. Ek
flapper ek seker weer van die een ding na
kan heelwat dinge goed doen, maar dit
die ander. Ek kan dit ook nie omseil en
kan enige mens maar weet: daar is altyd
sê my doelwit is net om gelukkig te wees
iemand wat iets beter kan doen as jy.
nie, want dit is tog so ‘n pienk-boekierige
Maak maar vrede daarmee. My grootste
antwoord.
stryd in die lewe was nog altyd dat ek gou
So ek antwoord hierdie vraag met ‘n
verveeld raak met iets. Die gevolg is dat
vraag: wat is die doel van ‘n doelwit? Is
ek in my vyftig-plus jaar op hierdie aardbol dit iets waaraan jy jou eie groei as mens
al ‘n swerm goedjies aangepak het. Daar meet? Is dit ‘n meetinstrument om jou
is feitlik nie ‘n kursus wat aangebied is,
met ander te vergelyk? Is dit ‘n konkrete
wat ek nog nie bygewoon het nie (bietjie
mikpunt waaraan jy moet voldoen om
oordryf, maar naby genoeg). Ek het leer
finansieel en emosioneel kop bo water
patrone uitsny en klere maak, leer brei,
te hou? Of is dit iets wat uitgedink is om
stoffering, rekenaarklasse, skryfkursusse,
mense soos ek te laat skuldig voel? Wel,
kookklasse van enige soort en styl en land, vriendinne, my doelwit vir 2020 is om
bees en skaap slag, wild bewerk, skyfskiet, agter die kap van dié byl te kom: wat is
matte weef, kerspit en borduurwerk,
tog die doel van doelwitte?! Miskien sal
juwele maak, verskeie kunsklasse. En
ek na dié jaar ‘n Damaskuservaring hê.
sodra ek iets net op die oppervlak
Of miskien sal ek moet aanvaar dat ek
bemeester het, is dit “afgetik” van my
maar net ‘n onversadigbare honger na
belangstellingslysie en beweeg ek aan
oppervlakkige kennis het. My man sal
na die volgende. Dit klink dalk vreeslik
moet kaste aanbou …

E
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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 900-1300
woorde wees.
FOTO’S:
* ‘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.
* Dit is ook moontlik om
kwartblad-, halfblad- en
volbladadvertensies te
plaas. Die agterblad is ook
hiervoor beskikbaar. Kontak
ons vir die nodige tariewe en
spesifikasies.
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.

DIE
REDAKSIE
SPAN

Lewer ‘n bydrae

Elphi Taljaard

Marinda Schutte

Heléne Richter

Groete

Elphi Taljaard

Redakteur vir die Uitgawe
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Sophia Herman

Wêreldbiddag
vir vroue is op
6 Maart 2020
Wees jy ook deel
van die miljoene
vroue wêreldwyd wat
bid vir ons geliefdes,
ons regering, ons
land en ons wêreld.
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