Tema vir 2020:
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Aan die einde van 2019 kyk ek na my dagboek. Dis vol
geskryf, blaaie krul om, take is afgemerk, ander
oorgedra. My dagboek is gelééf. Dit lyk soos ek voel…..
moeg en afgerem.
Ek trek my nuwe dagboek vir 2020 nader. Die blaaie lê
nog perfek op mekaar. Ek maak dit versigtig oop en
skielik kom lê daar ‘n opgewondenheid in my vir ‘n
nuwe begin. Ek druk die eerste bladsy plat en begin
skryf aan nuwe take… Op elke bladsy lê die onbekende
en wag. ‘n Reis wat vir seker baie gaan inhou. Ek bid:
“Here, help my om deel van U storie te wees en dat ek
altyd U wil sal deel maak van my eie storie.”
Gedurende Desember het ek net weer intens bewus
geraak van ons Skepper. Wanneer die droogte die
oorhand wou kry oor my siel, het ek myself net elke
keer daaraan herinner dat Hy in beheer is. Ek onthou
nog al die bangmaakstories oor die jaar 2000. Hier is
ons nou 20 jaar later!! So baie het verander en my jare
het met 20 aangestap. Die einde van die “tienerjare”
het klaarblykilik ‘n groot invloed op my gehad. Ek het
‘n behoefte gehad om skoon te maak, reg te pak, weg
te gooi. Ek wou hierdie mooi jaartal, 2020, skoon
begin. Ek wil geen verdere ekstra bagasie saamneem
op my lewenstrein nie. Ek wil net “wees”. Ek wil almal
geniet op hierdie reis. Ek wil goed wees vir hulle en Sy
liefde uitleef. Ek wil my tyd deel met medemense wat
opgewonde is oor goeie waardes. Ek wil saamreis met
positiewe mense en almal oplaai wat oppad is na
dieselfde einddoel. Ek wil daarna streef om almal
welkom te laat voel op die DK- trein. Ek sal altyd
hartseer voel oor dié wat die trein verlaat, maar ek sal
altyd plek maak vir opgewonde reisigers wat uitsien na
môre. Dankie, Medereisigers, vir alles wat jul vir my
beteken. Ek leer so baie by julle.
Na afloop van die UB- vergadering die afgelope
naweek, wil ek die volgende inligting aan julle deurgee:

2020 is beraadjaar!!! Dit vind plaas op die
25ste en 26ste September in Port
Elizabeth, die vriendelike stad!! Ons tema is
Reisigers na môre.
Ons sal volgende maand meer besonderhede gee oor
laasgenoemde. Intussen wil ek elke tak aanmoedig om
voorsiening te maak sodat daar uit elke tak twee
afgevaardigdes die beraad sal kan bywoon. Die

ekonomie knyp, maar ek glo dat as ons saamspan, ons
dit moontlik sal kan maak om medevriendinne die
geleentheid te bied om ook hierdie groot geleentheid
te kan ervaar.
Borgskappe (al is dit klein) is altyd welkom en sal baie
waardeer word.

Ledegeld bly onveranderd, nl. R500 en R250 vir lede
bo 70 .
Dit is weer tyd om te kyk na ons GRONDWET EN
REGLEMENT. Stel iemand in julle takke aan om dit
deur te werk. Grondwetwysigings moet volledig
ingehandig wees by hoofkantoor teen 24 April.
Volledige besonderhede sal aan takke gestuur word.
Moet asseblief nie hierdie taak minag nie. Ons
grondwet is die padkaart wat ons die volgende 2 jaar
moet volg.
Mag 2020 die beste jaar wees! Boonop kry ons 1 dag
ekstra om ons storie te lééf!!
Liefdegroete
Coreen

VERTROU My.
Ek WEET
wat Ek vir julle beplan het,
sê die Here.
Ek wil hê dat julle HOOP
vir die TOEKOMS moet hê.
Jeremia 29:11
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Ek was reeds in verbinding met ons plaaslike koerant
en ons wag nou vir terugvoering.

BENONI PROTEATAK
Dink Slim Projek het dames van
Benoni Proteatak Saterdagoggend (1Feb) 'n area
As deel van die

Maar behalwe nou vir die probleme, het ons omtrent 15
sakkel rommel opgetel. Ongelukkig het dit so warm
geword dat ons na amper twee ure tou opgegooi het.

naby ons kliniek gaan skoonmaak.

Groete uit Benoni

Ons was 9 dames. Net bietjie agtergrond oor wat ons
tydens die skoonmaaksessie gevind het.

Lydia Jankowitz.

1) Die kliniek het mediese afval daar gestort. Groot
gesondheidsgevaar.
2) Ook die onwettige storting van boumateriaal was oral
sigbaar.
3) Een gedeelte van die area waar ons gewerk het, word
gebruik as 'n toilet. Die vlieë en stank was oorweldigend.
By nadere ondersoek het ons gevind dat die
stortingsterrein langs die kliniek se toilette gesluit is en
daarom gebruik hulle werkers die veld. Daar is egter baie
huise in die omtrek dus voel ons daar moet opgetree
word.
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BETHLEHEMTAK
GOEIE NUUS: Om 70 te word was op 22 Januarie 2020
vir Helena Kriel (1858) só n voorreg dat sy haar
beste vriende, waaronder ook haar kunstenaar-vriende
byeengebring het vir 'n uitmuntende ETENSUUR-

KONSERT.

Ons "geskenke" was " 'n vrywillige
kontant bydrae"
EN SY STORT DIT IN ONS BEURSFONDS!! Hoe
merkwaardig is dit nie??
Haar man, Dawie 'n baas-pannekoekbakker in die OosVrystaat, het verseker dat ons ook heerlik kon smul.

FOTO BO: Helena en Dawie Kriel
Ons Bethlehem-tak is baie dank verskuldig aan
die Kriels vir hul onbaatsugtige inisiatief vir DK.

4

NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7496

Marie Buys

Limpopo

Vaalwater

7497

Retha Fourie

Vrystaat N & O

Bethlehem

Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit.

JOHANNESBURG AASVOëLKOP
Ons hou ons takafsluiting aan huis van Elsabé Heystek. Die lede deel hul gunsteling liriek of gedig en smul aan
heerlike disse wat elkeen gebring het.
Onderwerp: “Kom sny die papaja!”
Kom sny die papaja
Breek stukkend die son
Om die goudgeel vreugde te ruik
Gryp bondels swart pêrels
Uit die suikersoet skatkis
Vir die nuwe son se gebruik
Vir my is die somer soos ’n groot papaja
Vol kleure en geure so soet
Vol warmte en geelheid en blinkpit beloftes
In elke persoon wat jou groet

Sprankie wysheid vir die dag
“Moet nooit bang wees om iets nuuts te probeer nie, want die lewe is vervelig
wanneer jy binne die limiete bly van dit wat jy alreeds ken”. - Anoniem
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BEURSFONDS
Ons ses Beursfondsstudente word in die nuutste Granaat aan u voorgestel:
Hessie Moldenhauer
Lara burger
Lizamari Fuhri
Naudine Booyens
Ruan Gerber
Tharien Kruger

aan al die takke se bydraes tot die Beursfonds. Dankie vir spesiale
fondsinsamelings om by te dra tot hierdie groot saak. Julle maak gewis ‘n groot
verskil in hierdie studente se lewens.

Dames aan die begin van ons Nuwejaar herinner ons dat julle sal spaar vir hierdie baie
belangrike saak. Een of ander dag kan dit jou ook raak! Dan sal ons graag wil seker maak
dat die geld ook vir jou beskikbaar sal wees.

GRONDWETWYSIGINGSPROSEDURE GEDURENDE DIE BERAADJAAR
DOEL: Elke lid kry hierdeur die geleentheid om ‘n inset te lewer in die voortbestaan
en groei van Die Dameskring. Die Grondwet en Reglement is ons handleiding vir die
reis na môre vir die volgende twee jaar.
AKSIES:
1. Wysigingsvoorstelle moet voor of op 24 April 2020, 5 maande voor die Beraad, by Hoofkantoor
ingedien wees op die voorgeskrewe vorm wat teen 01 Maart 2020 by Hoofkantoor beskikbaar sal
wees.
2. Tydens die Junie UB-vergadering word alle wysigingsvoorstelle evalueer waarna ‘n dokument
saamgestel word. Hierdie dokument tesame met ‘n kennisgewing in dié verband, moet teen 24 Julie
2020, 60 dae voor die Beraad, by alle takke wees.
3. Afgevaardigdes en verkose afgevaardigdes stem volgens hulle mandaat van hulle takke op die Beraad.
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ONS EIE GESKENKE
Dameskring Borsspeld
BORSSPELD
Vertoon pragtig saam met jou naambalkie en verseker dat die wêreld daar
buite weet wie ons is! Pragtige geskenk vir 'n nuwe lid.
Kostes: R50 elk
Plaas asseblief julle bestellings by Hoofkantoor.

Dameskring Liniaal Boekmerk vir matrieks, asook as geskenk
LINIAAL/BOEKMERK
Bruikbare, bekostigbare geskenk vir toppresteerders in skole, finalejaar
katkisante met Belydenisaflegging, verjaarsdae van taklede, sprekers en
gaskunstenaars!
Kostes: R15 elk as dit vir matrieks gaan en R30 as geskenke.
Plaas asseblief julle bestellings by Hoofkantoor.

REEDS BESKIKBAAR BY DIE KANTOOR
Potstaander @ R50

Rooibosteepotmerker @ R25

Pragtige en praktiese geskenke vir ’n verjaardag, jou eie kombuis of gebruik dit by jou gemeentekombuis of
ander funksies.
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FONDSINSAMELINGS MOONTLIKHEDE VIR TAKKE
DIE DAMESKRING GESKENKPROJEK
Dameskring Vriendinne,
Gebruik hierdie geleentheid en help ons geskenk moontlikhede groei!
Ons is opsoek na 'n unieke, kreatiewe, bruikbare produk wat bekostigbaar is.
Dit is ‘n vrywillige projek en behels die volgende:
10 items van een soort per tak.
Items moet bekostigbaar wees vir die aankoop en verkoop daarvan deur Hoofkantoor.
Hou asseblief koerierkostes in gedagte met die vasstelling van die verkoopprys.
Hierdie dien dus as ‘n takfondsinsamelingsprojek.
Dit moet ‘n nie-bederfbare produk wees.
Dit moet ‘n selfvervaardigde, bruikbare produk wees.
Die embleem moet vanaf hoofkantoor verkry word indien dit deur die tak op die produk gedruk, borduur of geplak
gaan word. Dit is egter opsioneel.
Elke tak moet vooraf ‘n voorbeeld of foto van hulle idee tesame met hulle vasgestelde verkoopprys aan Hoofkantoor
deurgee om duplisering van geskenke te voorkom asook om die finansiële bekostisbaarheid van die produk te bepaal.
Sodra die tak kennis van Hoofkantoor ontvang om voort te gaan met die vervaardiging van hulle geskenk moet: ‘n Foto
van die goedgekeurde, finale vervaardigde produk aan Hoofkantoor gestuur word.
Hierdie foto sal op ons webblad onder Dameskring geskenke of iets soortgelyks geplaas word vir die aankoop daarvan
deur lede of takke.
Takke moet asseblief vir ons die volgende inligting aan Hoofkantoor deurgee:
Dorp, Taknaam en nommer wat aan projek wil deelneem
Beskikbaarheid van die produk teen watter datum:
byvoorbeeld 30 April 2020, 30 Augustus 2020.
Ons sien uit om van julle te hoor met die
ondersteuning van hierdie projek!
Februarie is Moedertaalmaand en
ons het baie om te vier. Afrikaans se
hoop en toekoms, as een van die
inheemse tale van Afrika, is gewortel
in respek vir elke moedertaal.
Ons weet dat jou moedertaal jou
bemagtig om uit te styg,
uitnemendheid te behaal en in staat
stel om kreatief en innoverend jou
bydrae tot ons samelewing te maak.
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Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry op 'n
deurlopende basis geleentheid om 'n bladsy van die Granaat te
borg. Die nuutste uitgawe is reeds beskikbaar by u tak of UB-lid.
Baie dankie aan elke tak wat borgskappe gegee het. Dit help om
hierdie projek te kan loods.
Vir ‘n bedrag van R150.00 kan ‘n bladsy in die Granaat geborg
word. ‘n Advertensie kan dan geplaas word óf ‘n tak of individu
kan ‘n spesiale lyninskrywing maak met ‘n mooi boodskap of
gedagte.
Die lyninskrywing (boodskap of gedagte of advertensie) moet nie langer as 30 woorde wees
nie.
Bewys van betaling moet die borg se besonderhede (Naam en telefoonnommer & dorp) en
lyninskrywing vergesel en na admin@dameskring.co.za gestuur word.
BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Brooklyn Square
Lopende rekening
Rekeningnaam: Die Dameskring
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 2840 750 062
Bedrag: R150.00
Verwysing: Borg’n Bladsy /Taknaam/Nr.

Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik van die Granaattema’s in jul takvergaderings.

Valentynsdag is 'n dag waarop geliefdes ekstra aandag aan mekaar gee deur geskenke, blomme of kaartjies
uit te ruil. Valentynsdag word op 14 Februarie gevier, en is gewild in baie lande regoor die wêreld, alhoewel dit nie
gewoonlik 'n amptelike vakansiedag is nie. Die dag is vernoem na 'n vroeë Christelike martelaar, Sint Valentyn, en
is ingestel nadat Pous Gelasius I dit in 496 as die dag van die Heilige Valentyn verklaar het.
Aanvanklik is daar nie 'n romantiese betekenis aan Valentynsdag gekoppel nie. Dit is eers in die laat Middeleeue
tydens die bloeitydperk van hoofse liefde dat romantiese gebruike met hierdie dag geassosieer is. Die gedigte van
Chaucer word dikwels aangehaal as die eerste vorme van valentynsgedigte. Teen die vyftiende eeu het daar 'n
tradisie ontwikkel waarvolgens verliefdes vir mekaar blomme, lekkergoed, en kaartjies gestuur het. Dit het belangrik
geword om 'n gepaste valentynsgedig, of boodskap in die handgemaakte kaartjie te skryf. In die negentiende eeu,
met die aanvang van meganisasie, is valentynskaartjies vir die eerste keer op grootskaal in fabrieke vervaardig.
Hierdie gekoopte kaartjies het dan ook die vroeëre handgemaakte kaartjies gedeeltelik vervang.
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Waardes vir Woelwaters
is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor.

admin@dameskring.co.za
@ slegs R70.00 per boek
(Nou dat die projek behoorlik geloods is, is ons in staat om kostes af te bring. Dit was
nooit bedoel om ’n winsgewende projek te wees nie, maar kostes moet gedek word.)

Werkswinkel aangebied deur:
Marda Oosthuysen
as ‘n PROJEK van Die Dameskring.
U gaan leer, en toegerus word hoe om
etiese WAARDES soos:
geloof, eerlikheid, respek, omgee, gehoorsaamheid,
burgerskap, fluksheid en dankbaarheid
by die voorskoolse kind vas te lê.
INHOUD van die Werkwinkel
•
•
•
•
•

Fisiese- kognitiewe-, sosiale- en emosionele ontwikkeling
Dissipline;
Verhoudings;
Moraliteit;
Geestelike erflating
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Takheffing
1 Maart 2020 tot 28 Februarie 2021
Die Uitvoerende Bestuur
het dit goedgekeur dat takheffings onveranderd bly.
BO 70:
Lede wat tussen 1 Maart 2020 en 28 Februarie2021 70 jaar en ouer is = R250.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Maart 2020 tot 31 Mei 2020 = R250.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Junie 2020 tot 30 Augustus 2020 = R190.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 September 2020 tot 31 Oktober 2020 = R125.00
ONDER 70:
Lede wat tussen 1 Maart 2020 en 28 Februarie 2021 onder 70 jaar oud is = R500.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Maart 2020 tot 31 Mei 2020 = R500.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Junie 2020 tot 30 Augustus 2020 = R375.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 September 2020 tot 31 Oktober 2020 = R250.0

Onthou asseblief om die T9 vorm saam met jou bewys van betaling deur te stuur na
admin@dameskring.co.za
Verwysing: Taknommer/Taknaam/Lidnommer/(Waarvoor die geld is)
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op die
Alle nuwe goedgekeurde vorms het ‘n watermerk op.
Korrekte Prosedure
Voltooi die nodige T-vorm volledig met alle korrekte inligting.
Takvoorsitter kontroleer en teken saam met belanghebbendes.
Stuur aan UB-lid vir haar verslag.
UB-lid stuur dit aan die kantoor.
Belangrikheid van die korrekte inligting met enige inbetalings
Lidnommer, dorp, taknaam en -nommer.
Indien lede individueel ledegeld betaal, moet dit steeds op die tak se T9-vorm aangedui word
met die depositodatum.
Korrekte inligting help ons om gelde korrek te allokeer.

RIGLYNE VIR PLASINGS OP SOSIALE MEDIA
1. Die Uitvoerende Bestuur, takke en kernvennote stuur inligting na die Hoofkantoor vir plasing.
2. Alle plasings op sosiale media is die verantwoordelikheid van die Administratiewe Beampte.
3. Die Administratiewe Beampte evalueer die plasings volgens eie diskresie en in oorleg met die President.
4. Die Administratiewe Beampte erken ontvangs van alle foto’s, videos, skrywes, aanhalings ensovoorts vir plasing op
sosiale media.
5. Die Uitvoerende Bestuur en takke moet die nodige toestemming by die betrokke persoon of instansie kry voordat hulle
hulle foto’s, videos en skrywes mag deurgee vir plasing.
6. Gee erkenning aan die bogenoemde persoon of instansie met die plasing van sy/haar foto’s, videos en skrywes op
sosiale media.
7. Plasings vir sosiale media moet kort en kragtig wees: maksimum 250 woorde en 10 foto’s. Plasings wat NIE hieraan
voldoen nie, sal NIE gebruik word nie.
8. Alle foto’s vir plasing op sosiale media moet ten minste 2MB groot wees.
9. Maak seker wanneer jy die foto’s per e-pos stuur dat jou program dit nie outomaties verklein nie. Kies die “original size”
foto en e-pos dit.
10. Plasings op sosiale media moet 2 tot 3 maal per week geskied om ‘n doeltreffende bemarkingsinstrument te kan wees.
11. Facebook: Plasings deur slegs die Administratiewe Beampte en aangewysde administrateurs. 11.1 Plasings op
facebook geskied volgens ‘n vasgestelde struktuur soos bepaal deur die Administratiewe Beampte en administrateurs.
12. Takke moet aangemoedig word om bydraes te lewer sodat Die Dameskring kreatief sigbaar is op sosiale media.
Voorstel aan takke: Skep ‘n portefeulje vir sosiale media in jou tak en verseker so dat die tak se aktiwiteite en projekte
sigbaar is vir ander takke asook die wêreld.
HERSIEN EN GOEDGEKEUR JUNIE 2019
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BOEKRESENSIES EN BOEKKOMPETISIE
NUUT | CUM BOEKE
Die Twaalf Klein Profete – Dr Chris van Wyk
In die Ou Testament is daar 12 Klein Profete wat elkeen 'n
bepaalde boodskap op 'n bepaalde tyd van God ontvang het.
In die Bybelstudie Die Twaalf Klein Profete bespreek dr. Chris
van Wyk elkeen van hierdie boodskappe in diepte.
Verskeie temas word in die boek aangeraak onder andere:
• God praat deur verwoesting en voorspoed
• God se genade en ontferming is vir alle mense
• God gee uitkoms vir dié wat op Hom wag
• God volhard in sy liefde vir ons
Deur die loop van die 16 weke wat dit neem om deur die
Bybelstudie te werk, leer die leser God se karakter ken en
ontdek ook hoe hierdie boodskappe aan die profete vandag
nog op elkeen van ons lewe van toepassing kan wees.
Ontdek dus met hierdie boek ’n stukkie van God se hart.
Dr. Chris van Wyk se passie in die lewe is om God bo alles te
dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. Die Woord is
vir hom ’n huis om in te woon. Met sy skryfwerk sluit hy die
Bybel vir mense oor die wêreld heen oop. Dié moderator van
die Oos-Kaap dien tans op die Algemene Sinode se
moderatuur.

Vir Media Navrae:
Retha Potgieter – Bemarking en Kommunikasie
CUM | Smutslaan 20 | Vereeniging, 1930
Suid-Afrika
Tel: +27 16 440 7157 | Fax: +27 16 421 1748 | retha.potgieter@christianart.co.za

Wedstrydvraag om die CUM boek TE WEN:
Wat is die skrywer se passie in die lewe?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na:
admin@dameskring.co.za
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NUUT | NB-UITGEWERS
Die Liefdesboek: God se liefde vir ons en ons liefde vir mekaar - Christine Ferreira
en Marielle de Vos
God se liefde verander alles en omvou alle aspekte van ons lewe. Hy nooi
ons in tot ’n intieme liefdesverhouding met Hom.
Wanneer ons ons harte vir Hom oopmaak, word die donker in en rondom
ons keer op keer deurspoel met lig, sý lig, en die krag van sy liefde wat
ons omring.
Die pad van die liefde is egter nie altyd gelyk nie en dit kom nie
vanselfsprekend nie. Die liefde kom ook in vele gestaltes. En dít is wat
ons moet raaksien en ons eie moet maak.
Christine Ferreira en Marielle de Vos nooi jou uit om die véle maniere
waarop God sy liefde aan jou bewys opnuut te ontdek en weer jou eie te
maak.
Die Liefdesboek: God se liefde vir ons en ons liefde vir mekaar bevat
besprekings oor God se liefde, liefde tussen vriende en die liefde in die
huwelik. Die boek sluit ook ’n hoofstuk in oor die liefde van ’n man, en
hedendaagse liefdesverhale met “vyf lewenslesse” van elkeen se storie.
Praktiese raad is vervat in die “Leef die liefde”-gedeeltes. Daar is ook
hope aanhalings in die “Wyse woorde”-gedeeltes in elke hoofstuk deur
bekendes oor die liefde. Bybeltekse vir oordenking en gebed word bespreek in die “Lees wyer”-gedeeltes, terwyl
jy gedagtes kan neerskryf in die “Skryf dit neer”-afdelings aan die einde van elke hoofstuk. Die “Laaste woorde”
is bekendes se insette oor die liefde, soos Carike Keuzenkamp, Joe Niemand, Michael Mol, Nina Smit en Nico
Panagio:
“Ware integriteit, ordentlikheid en om net doodgewoon gaaf te wees, word alles gebore uit ’n onbeperkte
liefde vir jou medemens.”

Vir Media Navrae:
Arleen Stone
Publicist | Reklamekoördineerder
PO Box 879 • Cape Town • 8000
arleen.stone@nb.co.za
Tel: +27 21 406 2070

Wedstrydvraag om die NB Uitgewers (Lux Verbi) boek TE WEN:
Wat word gebore uit ’n onbeperkte liefde vir jou medemens?

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na:
admin@dameskring.co.za

14

Is jou Afrikaans tops? Skryf in en wen
Is jy daardie mens wat graag vir ander daarop wys dat hulle verkeerd spel, taalreëls op die palm van jou hand ken en
’n oorval kry oor die swak Afrikaans wat mense besig? Dan het ons net die kompetisie vir jou.
Kom wys jou slag saam met Beter Afrikaans ter viering van Moedertaalmaand in Februarie.
Nie net kan jy as die Afrikaanskampioen gekroon word nie, maar jy sal ook met 'n prys of twee kan wegstap.
Die kompetisie strek van 10 tot 14 Februarie 2020 en jy sal elke dag 'n kort toets met meervoudigekeusevrae moet
antwoord.
Om vir die pryse in aanmerking te kom, moet die toets elke dag voltooi word.
Die wenner sal op 21 Februarie 2020 (Internasionale Moedertaaldag) bekend gemaak word.
Vir meer inligting skakel Mandie Ehlers by 011 919 9018 of stuur 'n e-pos aan mandiee@atkv.org.za
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VRIENDE EN VENNOTE
Bekende genealoog nou deel van FAK-familie
Die sluiting van genealogiese navorsingsinstansies soos die
Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) in 2018 en die Raad vir
Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) se afdeling Geneologieinligting in 1997 het ’n groot leemte gelaat met betrekking tot ’n
amptelike instansie wat ondersteuning vir genealogiese navorsing
bied. Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) het daarom besluit om vanjaar ’n nuwe genealogiese
navorsingslessenaar te Pretoria in die eerste plek vir hul lede, maar ook vir die wyer publiek, te vestig.
Volgens dr. Danie Langner, besturende direkteur van die FAK, sien die FAK genealogie as ’n belangrike sleutel om die
historiese geheueverlies onder kinders aan te spreek.
“Afrikaners is een van die min volke ter wêreld wat ’n volledige genealogie het en rekords strek terug tot die 17e eeu.
Die bekende genealoog Isabel Groesbeek, wat familielyne vir meer as 30 jaar naspoor, is nou deel van die FAK-familie.
Sy sal aan die hoof van dié navorsingslessenaar staan.
“Alhoewel genealogiese navorsing wêreldwyd een van die belangstellings/stokperdjies is wat jaarliks groei, is genealogiese
navorsing tans in Suid-Afrika aangewese op enkele professionele navorsers, vrywilligers in die vakvereniging, die
Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en biblioteek- en argiefdienste verspreid oor die land.
“Die internetdata skep gevaar dat belangstellendes net data klakkeloos naskryf, sonder raadpleging van primêre bronne
en die FAK-Genealogielessenaar kan ’n bydra lewer om lede van die publiek meer bewus te maak en ondersteuning te
bied. Groesbeek sê genealogie, letterlik die verkryging van kennis van ’n familie, is vir haar ’n absolute passie.
“Ek weet elke individu is belangrik en waar hy of sy inpas in die familie, is lank vooruit bestem. Die meeste mense wil weet
van watter stamlande hulle kom. Hulle wil weet wie in die familie het met wie getrou en wie hulle is. Die samestelling van
al daardie gene. Genealogie maak vir jou die wêreld oop. Elke individu het ’n plek waar hulle inpas. Jy gaan dít dan in jou
navorsing ontdek en waar jy inpas en wie jy eintlik is.”
Groesbeek sal onder meer genealogiese konsultasies reël en genealogiese werkswinkels, soos die ‘Van waar Gehasi?’beginnerwerkswinkels vir genealogiese navorsing en lesings aanbied.
Vir meer inligting hieroor kan u die FAK kantoor kontak.
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Die Dameskring
(HOOFKANTOOR):
Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, Groenkloof,
PRETORIA
Tel: 012 301 1761

Faks: 086 416 4782

admin@dameskring.co.za
Webtuiste: www.dameskring.co.za
Kantoorure: Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00
Vrydae – 8h00 tot 14h00

U ontvang hierdie e-pos omdat u geregistreer is as ‘n lid op

Die Dameskring-databasis. Indien u dit nie wil ontvang nie,
e-pos asseblief ‘Kanselleer’ na admin@dameskring.co.za
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