Tema vir 2020:
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“Here U is my Kompas, my hele Lewe. U rig my treë & sorg vir my, U voorsien in al my behoeftes…. Ek kom niks kort
nie.
U het die hemel en die aarde gemaak…..alles daarop….’n Pragtige deel het U vir my afgemeet! Dankie Vader!
Elke dag wat U by my lewensjare voeg, is net Genade…..Help my om dit oordeelkundig te gebruik volgens U wil. Alles
wat ons het ontvang ons van U….so onverdiend.
Omdat ons U innig liefhet Hemelse Vader,
Skryf U naam op my lippe dat ek altyd van U sal praat.
Skryf U naam op my voete dat ek altyd met U sal wandel.
Skryf U naam op my hande dat ek altyd vir U sal werk.
Skryf U naam op my ore dat ek altyd na U sal luister.
Skryf U naam op my hart dat ek U altyd sal lief hê.
Skryf U naam op my skouers dat ek vragte vir U sal dra.
Skryf U naam op my oë dat ek sal sien Ek behoort volkome net aan U “
(Skrywer onbekend)
Coreen

(Aangepas a.g.v. die COVID-19 pandemie)
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 15 Mei 2020, ongeveer 4 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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BERAAD 2020
Ek glo almal begin al opgewonde raak oor die komende beraad te Port Elizabeth.
Die tweejaarlikse beraad is altyd die hoogtepunt in die DK se tweejaar termyn.
Die sprekers sal in die die volgende uitgawe van die Klits Klets bekendgestel word.
Sien meegaande die amptelike uitnodiging en registrasievorm.

Elize Muller (Beraad komitee)

Om die vorm oop te maak: Druk net op die skakel, voltooi die vorm en stuur.

Die Dameskring - Beraad 2020 Registrasievorm
Open in Forms

Indien u enige probleme ondervind, kontak asb. die kantoor.
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Ons het tydens ons Januarie vergadering drie lede vereer wat al langer as
35 jaar lede van die DK is. Van links na regs is Mariè Kruger wat op 18 Mei
1981, Christa Bensch op 15 Maart 1982 en Trudie Brand op 28
Februarie 1984 aangesluit het. Ons is baie trots op hierdie 3 vriendinne
wat gereeld ons vergaderings bywoon en getrou deelneem aan al ons
projekte. Met sulke lede kan 'n tak net floreer.
Baie geluk!

In

het ons met leedwese

afskeid geneem van ons geliefde DK-vriendin,

het ‘n heerlike Whats App takvergadering gehou.

Ria Slabbert(2594) na n lang siekbed.

Elkeen moes die bywoningsregister met ‘n selfie teken.

Ons innige meegevoel met Daan en familie.
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Wêreldbiddag vir Vroue 2020
DK Eerstelingtak het ook

aktief deelgeneem aan hierdie geleentheid. In samewerking met ds Eliske Muller en die

dames van Barberton Bybelskool het ons in Westergloed se kerk bymekaar gekom. Meeste van die Bybelskooldames kom
van Zimbabwe en só het ons direkte toegang gehad tot die land waarvoor ons hierdie jaar gebid het.
Leneé Stapelberg
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Brits Dagbreektak se besoek aan Die Joint, Hartebeespoortdam:
Daar bestaan 113 kanabonoïedes (waarvan 80 in borsmelk voorkom)
Koop en verkoop van CBD is wettig in SA. Dit is die olie wat kalmerend en nie-psigoaktief is. Daar is
van ons lede wat jare lank hierdie olie by gesondheidswinkels aanskaf en baie baat daarby vind.
Koop en verkoop van THC wat die psigo-aktiewe bestanddeel is, is onwettig in SA. Dit mag egter
privaat gekweek en verbruik word. Sosiale klubs soos Die Joint verhuur grond van kwekers aan lede
wat dan produkte wettig verkry.
Daar is 13000 geregistreerde variasies van cannabisplante.
Olie wat met etanol, CO2 en butaan geëkstaeer word, word nie aanbeveel nie. Die meganiese
kouepers proses lewer 'n veilige produk wat onder andere gebruik word vir pynverligting. Studies
word gedoen om genesingsvoordele te bewys.
'One Culture' het hierdie wettige, verantwoordelike cannabis klubs regoor die land:
Oudtshoorn - Die Boomhuis
Hartbeespoort - Die Joint
Pretoria Noord - The Toke House
Pretoria Oos - Tiny Town
Port Elizabeth - The Pottery
Somerset Wes - Cape Canna
Plettenbergbaai - Bocca Dolce
Oppas vir onwettige ouens!
Hanlie Schoeman van Brits Dagbreek

Wat 'n lieflike aand saam met hartsvriendinne. Ons tak
brei uit met drie nuwe lede. Ons word ook besoek deur
Hanlie Visser ons UB lid en 'n DK vriendin. Wat 'n
voorreg om die aand met hul te kon deel.
Ons spreker vir die aand is Dorette Germishuys. Sy
vermaak ons met skrywe uit haar pen en hart, wat 'n
inspirasie.
Groepfoto: Voor van links: Mariette Kleinhans (nuwe lid),
Hanlie Visser (UB lid - Weskaap 1), Dorette Germishuys (Spreker). Agter, van links: Ilze Lammers (Voorsitter), Janeke
van der Merwe (Sekretaresse), Petro Linde (nuwe lid), Sunette Smith (Adviseur & Gasvrou), Beth Smit (nuwe lid),
Hannatjie Lammers (O/Voorsitter & Tesourier).

Liefde xxx
Ilze Lammers
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Dag 1 - Danksegging
Almagtige God, U is perfek in beheer, perfek in wysheid, perfek in liefde. Dankie dat niks ons lewens kan aanraak sonder
dat U daarvan weet nie. Dankie dat ons kan rus vind in die skadu van die Allerhoogste soos in Psalm 91. Dankie vir
sosiale media en selfone wat ons in staat stel om met mense in kontak te bly. Dankie dat die mure van die "global
village" afgebreek is terwyl ons saam hierdie pandemie moet deursien. Dankie dat U ons roep in hierdie tyd en dat daar
genade is vir hierdie gek reis waarop ons is.

Dag 2 - Leiers
Koning van konings - U het leierskap geskep en U Seun was die grootste leier van almal. Ons bid vir regerings regoor die
wêreld, vir leiers van stede, besighede, skole, families en elke organisasie en instansie in die gemeenskap. Gee aan leiers
buitengewone onderskeidingsvermoë, wysheid en moed om die regte ding op die regte manier op die regte tyd te doen.
Gee asb dat ons nie sal ingee onder die druk van paniek nie.

Dag 3 - Kwesbare persone
Vader stel diegene bloot wat die swakkes en bekommerdes uitbuit vir finansiële of ander redes. Genees die siekes.
Vertroos die oues van dae. Beskerm die kwesbares. 'n Virus infekteer die armes en die bevoorregtes, en U het vir almal
gesterf. Dankie dat ons almal met selfvertroue na U troon kan kom om om hulp te smeek. Dankie Vader dat die
naamlose massa nooit naamloos is by U nie. U sien elke brose persoon op die planeet en U is Emmanuel - God met ons.

Dag 4 - Voorsiening
Here, gee dat daar genoeg hospitaalbeddens, toetsstelle en onvermoeide toewyding vir mediese personeeel sal wees
om hierdie krisis die hoof te bied. Voorsien asb vir die diensverskaffers en besigheidseienaars. Gee aan ons fantastiese
en kreatiewe idees om die ekonomie aan die gang te hou. Doen asb u brode-en-vissies wonderwerk met die tyd en
middele wat werkende ouers met skoolgaande, tuisbly kinders het. Hou ons vrygewig en sag van hart, en laat ons
mildadig leef en liefhê.

Dag 5 - Liefde
God van liefde, gee aan ons praktiese maniere om U genade en deernis te betoon. Wys aan ons wat liefde van ons
verwag. Gee aan ons nuwe kanale om in aanraking te bly met mense. Al is ons nie almal ewe bedrewe met die regte
woorde van bevestiging nie, laat hierdie gawe in hierdie tyd van teksboodskappe van bemoediging stuur, in ons almal
groei. En verhoed ons daarvan om as gevolg van vrees daarvan weg te skuil om hand uit te reik na ons bure en naaste.

Dag 6 - Families
Here, waar ons lewens soos wat ons dit ken gekanselleer is en ons normale, meedoënlose, pas afgeneem het, help ons
om ons tyd doelbewus te gebruik om aan ons families te bou. Wys aan ons die fundamentele onstabiliteite wat aandag
en versterking nodig het. Maak nuwe drome wakker. Gee aan ons ongejaagde oomblikke om te luister en nader aan
mekaar te kom. Laat ons lag en laat hierdie lag uitspoel uit ons huise na die strate. Laat ons vensters die wêreld verlig.

Dag 7 - Die Kerk
Jesus, U het gesê dat U U kerk sal bou. Dankie dat U ons herinner dat U nie ons planne en programme nodig het om dit
te doen nie. U kerk het nog altyd gegroei in tye van nood en vervolging. Ons vertrou U, ons Redder, om U beweging
regoor die wêreld te mobiliseer. Gebruik ons, op enige manier wat U kies. Laat U koningkryk kom.
Ons bid dit in U naam
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Tydens Benoni Proteatak se Februarievergadering het die hoof en adjunkhoof van 'n skool vir
blindes by ons besoek afgelê. Die rowers het tydens 'n
gewapende roof, wat plaasgevind het tydens skoolure en
in die teenwoordigheid van die leeders, al hulle braillemasjientjies gesteel. Die dames van ons tak het mildelik
bygedra en ons kon 'n skenking maak sodat die
masjientjies vervang kon word. Rosie Marks, die

skoolhoof, en Anneke Schoeman, die adjunkhoof, het ons meer van hulle skool en hul bedrywighede
vertel. Die naam van die skooltjie is DIE EIKE en daar is
15 leerders en 4 onderwysers. Elke dame ontvang 'n
afskrif van Nkosi Sikele' Afrika in braille.
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Lidnr
7507
7508
7509
7511
7512
7513

Naam en Van

Gebied

Tak

Petro Linde
Jonel van der Merwe
Annetjie de Beer
Magda du Toit
Beth Smit
Mariëtte Kleinhans

Wes-Kaap 1
Vrystaat Sentraal / Suid
Gauteng-Noord
Mpumalanga
Wes-Kaap 1
Wes-Kaap 1

Durbanville Bergsig
Ladybrand Lelie
Pretoria Faerie Glen
Nelspruit Eersteling
Durbanville Bergsig
Durbanville Bergsig

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.
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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 OM DEUR HOOFKANTOOR TE BESTEL
Potstaander @ R50 (+ Koeriergeld)

Rooibosteepotmerker @ R25 (+ Koeriergeld)

Pragtige en praktiese geskenke vir ’n verjaardag, jou eie kombuis of gebruik dit by jou gemeentekombuis of
ander funksies.
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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.

elektrisiteit (s.nw.) – vorm van energie wat lig, warmte, magnetisme en chemiese veranderinge kan
teweegbring en opgewek kan word deur wrywing, induksie of chemiese veranderinge (definisie aangehaal uit
die WAT).
Die woord kom van die Nieu-Latynse term electricus. Nieu-Latyn is ná die Middeleeue ontwikkel om veral
wetenskaplike name te skep. Die term is vir die eerste keer deur die Engelse natuurkundige William Gilbert
ingespan, en dit is afgelei van die Latynse woord ēlectrum, wat die naam was vir amber. Amber het naamlik
die eienskap dat dit statiese elektrisiteit opwek as ŉ mens daaroor vryf.
paleis (s.nw.) – vorstelike verblyf.
Ontleen uit Nederlands, wat dit via Oudfrans (palais) uit Latyn (Palatium) gekry het. Dié Latynse Palatium is in
Afrikaans die Palatyn, een van die sewe heuwels van Rome, en spesifiek die een waarop die Romeinse keiser
se woning gestaan het.
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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

Kantoor gesluit
op
Hemelvaartdag – 21 Mei 2020.
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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

Indien lede individueel ledegeld betaal,
moet dit steeds op die tak se T9-vorm aangedui word met die depositodatum.

BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Brooklyn Square
Lopende rekening
Rekeningnaam: Die Dameskring
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Taknaam/Taknommer
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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, taknaam, taknommer, (waarvoor die betaling is)
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. 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
BOEKWENNERS VAN MAART
As gevolg van die inperking kan die uitgewers nie die boeke huidiglik aanstuur nie, maar u sal so gou moontlik na die
inperking u boeke ontvang.

CUM-BOEKE
Om God se stem te hoor – Priscilla Shirer
•

Kara Pellissier (Port Elizabeth Baakensvallei)

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

LUX VERBI (NB-UITGEWERS)

(Lux Verbi is 'n druknaam van NB Uitgewers)

Kom sit aan deur Rudi Swanepoel
•

Liezel Theron (Klerksdorp)

Suurlemoenseisoen deur Amanda de Lange
•

Elna Pieterse (Pretoria Visie+)

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

Baie dankie aan Helana Olivier wat vir ons hierdie boek skenk. Die boek is by Bellville Rooipypie
Welgemoedtak, Ria Breed beskikbaar, en sal versend word sodra die inperking opgehef word.
deur Helana Olivier
•

Annemarѐ de Kock (Pretoria Waterkloof Glen)
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ALLES SAL REGKOM, Sê JAN BRAND
RESENSIE: SOEKMEKAAR deur DANA SNYMAN
Ek lees baie boeke en resensies en bly redelik op hoogte van wat oor verskillende boeke geskryf word. Dit is
dus min dat ek ‘n boek lees sonder ‘n redelike verwagting oor die inhoud of trant of styl van die skrywer.
Dieselfde geld vir hierdie boek. Na aanleiding van Snyman se vorige boeke verwag die leser ‘n reeks sketse oor
plekke en mense met ‘n redelike persoonlike inslag of kwinkslag of waarneming êrens ingeweef, maar hierdie
boek se baie persoonlike inslag het my nogal verras.
Hierdie reis lyk anders as die ander reise wat Snyman onderneem het en wat in die verlede (ook met sy
program op TV) van hom volksbesit gemaak het. Hy het die vermoë om enige karakter met deernis en humor
te beskryf, ongeag hoe hierdie persoon lyk, dink en leef - en of hy saamstem of nie. In hierdie boek beweeg
die karakters egter baie naby aan eie lyf en word dit ‘n persoonlike reis. Hy laat homself toe om sy
grootwordwêreld en die mense wat daar ‘n rol gespeel het, eerlik te verken. As blanke Afrikaanse man wat in
Ventersdorp in die binnekring van die AWB se Eugene Terre’Blanche grootgeword het, weermag toe gegaan
het, maar ook met ‘n groot hoop skuldgevoel met nuwe oë na daardie jare moes kyk, is hy ‘n eerlike stem van
hierdie ouderdom en geslag Afrikaners. Hy reis die verlede in deur die vertel van staaltjies en oorlewerings en
ontmoetings met mense. Halfpad deur die boek is hierdie ingrypende paragraaf aan die einde van die skets
Credo vir ‘n Afrikaner: “Alles sal regkom, sê Jan Brand. Magie vol, ogies toe. Wat klaar is, is klaar. Al hierdie
waarhede, halwe waarhede en versinsels, tesame met ‘n eng interpretasie van die Bybel en die geskiedenis,
het my karakter help vorm, my die mens help maak wat ek is. Hier in Afrika. In Afrikaans. Soveel van wat ek
is, is onder beleg en verdenking. Ek is ‘n onseker, wankelende Afrikaner.”
Die leser kan dalk van hierdie sentiment verskil, maar dit is ‘n eerlike uitdrukking van wat sovele van ons
beleef. Hoewel jy dalk nie altyd so voel nie, is ek seker elke Afrikaner kan op ‘n stadium met hom identifiseer.
Maar die reis hou nie hier op nie. Hy ondersoek ook sy bande met elke ander mens wat hom beïnvloed het of
‘n indruk deur die jare gemaak het. Katrina van die Bogosi-familie wat ook sy familie word, sy stryd na die
selfdood van sy verloofde, Johannes en Lettie en Koos, Dana se ma en haar huishulp wat haar versorg, die
skrywer Karel Schoeman wat sy eie lewe neem en die twee swart vroue wat hom op sy laaste reis vergesel.
Deur al hierdie karakters neem ‘n lewe vorm aan: dit wat Dana gevorm het en nog steeds brei aan die mens
wat hy is en besig is om te word. Die reis is ‘n soekmekaar in hierdie land om mekaar te vind te midde van
verskille en die verlede. Die reis is nie ‘n waarborg dat ons by mekaar sal uitkom nie, maar dit is die mense op
die pad wat jou vorm, nie die uiteinde of die bestemming nie.
Die boek eindig met Anette se bestemming wat hom so geruk het, maar ook met nuwe oë na die lewe leer
kyk. Dit het hom geleer om te bly uitreik, te bly reis. En dit is moontlik die boodskap van hierdie baie
persoonlike boek: in hierdie Afrika is dit die beste wat ons kan doen. Ons is gevorm deur ons verlede en die
manier waarop ons grootgeword het - goed en sleg - en ons kan maar net bly uitreik in die hoop om
bymekaar uit te kom. In Suid-Afrika woon ons in Soekmekaar. Dana Snyman is ‘n baie vaardige skrywer en
het hierdie persoonlike reis met deernis, maar sonder om soetsappig te wees, oorgedra. ‘n Mens kan met
hom identifiseer en sy lesse met jou saamneem. Dan, in hierdie vreeslike en wonderlike land, sal alles regkom.
Sê Jan Brand.
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Om hierdie boek: Soekmekaar deur Dana Snyman te wen:
Kompetisie vraag: Waarmee eindig die boek?
Stuur u antwoord na: admin@dameskring.co.za

Hoe het ander voor ons, deur sulke krisis tye gekom?
Frans Venter is op 27 November 1916 gebore. Sy ouers, Herman en Nellie, het in die Britstown-omgewing
geboer. Met die uitbreek van die Groot Griep van 1918 was hy nog nie twee jaar oud nie.
Die Spaanse griep het sy pa en sy ma ondergekry en albei was destyds vir ‘n dag of twee bewusteloos in die
bed weens die ontsettende koors en suurstofnood. Sy ma het eerste haar bewussyn herwin en vir klein Frans
op die grond langs die bed gekry waar hy weens honger en dors gesuig het aan die tosseltjies van sy ouers se
beddeken.
Die Venters het die Groot Griep oorwin en Frans se ouers het herstel. Aangesien klein Frans altyd gelukkig en
lewenslustig gebly het, selfs in die droogste en moeilikste tye, het sy ma hom haar “kambrokind” genoem.
Die kambro is ’n tingerige Karoo-plantjie waarvan die groenbruin blaartjie altyd vars lyk, selfs in die droogste,
moeilikste tye.
Frans het grootgeword en was op pad Hoërskool toe, toe die Groot Droogte uitbreek. Hy het sy skoolloopbaan
onderbreek en saam met sy ouers ‘n swerwersbestaan begin voer op soek na weiding vir hulle kleinvee-trop wat
elke dag gekrimp het weens massiewe vrektes. Uiteindelik het hulle staanplek gekry in die Kalahari, nadat hulle
nie die grens na Suidwes-Afrika kon oorsteek nie.
Die Venters het oorleef danksy die ontferming van familie en medemense. Nogtans het hulle byna alles verloor
wat hulle voor die droogte gehad het.
Frans het in 1934 aan die Hoërskool Hopetown gematrikuleer as een van die top-matrikulante van die destydse
Unie van Suid-Afrika. Hy het op Stellenbosch gaan verder studeer en sou uiteindelik bekend word as die
skrywer en Hertzogprys wenner, FA Venter, met boeke soos Swart Pelgrim, Gelofteland, Bedoelde Land,
Geknelde land, Offerland, Werfjoernaal, Die middag voel na warm as, Man van Ciréne, Kambro kind, Die
ou man en die duif, Die keer toe ek my naam vergeet het,en die Koning se Wingerd.
Sy boek, Kambrokind vertel juis die verhaal van sy grootwordjare in die moeilike tye van die Groot Griep, die
Groot Droogte en die Groot Depressie.
Daar is vandag, tydens Suid-Afrika se 21 dae van inperking weens die korona-virus pandemie, vir ons lesse te
leer uit die lewe van die kambrokind, Frans Venter.
Die eerste is juis in die voorbeeld van die nederige kambro-plantjie wat vars en lewenslustig bly ten spyte van
die felste droogte. Moenie dat die situasie jou oorweldig nie. Fokus nie op die situasie nie, fokus op God. As jy
sukkel daarmee, lees Bybel. Dit help om my rustig te maak. Ek maak net eenvoudig die Bybel oop en lees.
Hoofstukke en hoofstukke daarvan. Dit maak my rustig. Dit gee my HOOP.
Die tweede is dat die wêreld en die lewe sal voortgaan ten spyte van die krisis, maar dat totaal nuwe maniere
van doen begin posvat omdat die gemaksones van ons bestaan vir lank genoeg versteur was om nuwe maniere
van doen te begin gebruik. Ek sit hier in die Strand en kyk uit oor die see. Nog nooit het ek hier uitgekyk en
geen mens (in die dag of in die nag) gesien nie. Geen mens en geen motor. Vandag het hier robbe in die water
kom baljaar. Dis asof die natuur juig, want die natuurlewe kan weer funksioneer sonder dat daar mense naby
is.
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Die derde is dat herstel en gewoonlik geweldige groei altyd volg na elke skynbaar vernietigende krisis. Dit het
gebeur na die Groot Griep van 1918, die Groot Depressie van 1932 en die Groot Wêreldoorloë. Ons kan verwag
dat dit na die korona-krisis ook sal gebeur, ons moet net uithou. Hoop net ons neem die lesse wat ons hieruit
leer met ons saam die toekoms in.
Die laaste is dat ontferming oor ons medemens noodsaaklik is, dikwels nie net wille van ons medemens nie
maar ook ter wille van onsself. Welwillendheid keer altyd terug na die wie dit uitdeel. Daar is soveel “mekaar”
tekste in die Woord.
Julle moet mekaar liefhê.
Julle moet na mekaar omsien.
Julle moet mekaar aanmoedig.
Julle moet mekaar vermaan.
Julle moet mekaar verdra.
Julle moet mekaar vergewe.
Julle moet mekaar groet.
Julle moet vir mekaar bid.
Die mens is nie volledig mens, sonder sy / haar medemens nie.
Ons gaan dus hierdie krisis oorkom en ons gaan sterker anderkant uitkom. Ons is nie verniet kambrokinders van
hierdie bedoelde land nie.

Lesse te leer uit die Spaanse griep van 1918

https://maroelamedia.co.za/goeiegoed/daar-is-lesse-te-leer-uit-die-spaanse-griep-van1918/

Die Solidariteit Beweging het op 7 April 2020 ’n aanlyn Helpmekaardag gehou. Die doel van die dag was om
’n reusehelpmekaarpoging te loods deur die krag van die gemeenskap in te span om mense in maatskaplike
nood te help, om sakeondernemings te ondersteun en om kinders te help sodat hulle steeds kan skoolgaan
gedurende hierdie onsekere tye. Die dag was ten bate van die Solidariteit Beweging se noodfonds.
Indien u graag hierdie projek wil ondersteun, gaan kyk gerus op Solidariteit se webblad vir meer
besonderhede.
BANKBESONDERHEDE:
Bank: FNB
Tak: Centurion (takkode: 250 655)
Swift-kode: FIRN ZA JJ

Rekeninghouer: SOLIDARITEIT HELPENDE HAND
Rekeningnommer: 62 331 445 503
Verwysing: Korona
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VRIENDE EN VENNOTE

April 2020

◄ Mar 2020

Maan

Dins

Woens

1

May 2020 ►

Don

2

Vry

3

Sat

4

Palm Sondag
Dag van
Danksegging en
Verootmoediging

Wȇreld Outisme
bewustheidsdag
Durbanville
Fynbos
Takvergadering

6

7 Wȇreld

8

9

Son

5

10

11

12 Paas Sondag

18

19

Goeie Vrydag

Gesondheidsdag
Centurion Kultuur
Netwerkvergadering

13 Familiedag

14

15

16

17

Internasionale
dag van
Monumente

20

21

22 Aardedag

23

24

25

26

Riebeeckstad
Boekbespreking
deur Chrystelle
Erasmus

27 Vryheidsdag 28

29

30
Takheffings nou betaalbaar
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Mei 2020

◄ Apr 2020

Mon

4

Tue

5

Wed

6

Durbanville
Fynbos
Beplanningsverg.

11

7

Jun 2020 ►

Fri
1 Werkersdag

Sat

Sun

2

3

8

9

10 Moedersdag

15

16

17

Durbanville
Fynbos
Takvergadering

12

13

Durbanville
Bergsigtak
Takvergadering

18

Thu

19

20

14

Riebeeckstad
Takvergadering

21

Nasionale
Gebedsdag vir
Gesinne

22

23

24

29

30

31

Hemelvaartdag
DK Kantoor
gesluit vir die
dag

25

26

27

28
Durbanville
Fynbos
Beplanningsverg.

Durbanville
Bergsigtak
Funksie
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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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