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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe Hartsvriendin

B

uite is ‘n fees van
lentebloeisels. Die bloureën
drup in geurige trosse. Die
bome bot varsgroen en vol
belofte. Elke jaar verstom die
oorvloed wat uit dooie stokke
verskyn. Dis inderdaad heerlike lente in
Johannesburg! ‘n Vars begin na ‘n lang en
besonderse koue winter op die Hoëveld.
Oor ‘n paar maande breek die Nuwejaar
aan. Maar vóór dan is daar werk: koppe om
skoon te kry, te reflekteer oor die grendeltyd wat ons tot stilstand gedwing het.
Die nuwe groei uit niks maak gedagtes
los. Neerdukkende kwessies van ons
mooie land, die inperking meegebring
deur die virus, die onderbreking van
die “gewone” bring ’n donkerte, ’n
worsteling in die gemoed. Vir baie bring
swaar gedagtes ‘n gestoei met die self.
Soms moet jy hard met jouself praat
om jou kop reg aangeskroef te hou.
Ek mis my DK-maters. Ek sien uit
na ons Zoom-takvergadering. Ek brand
om te hoor hoe dit met elkeen gaan.
Gedurende die “nuwe normaal” kon
ons tóg lief en leed deel, lekker gesels,
mekaar bemoedig en hardoplaggrappies
via whatsapp uitruil. Ons het aangepas by
kommunikasie via foon- of rekenaarskerm.
Tóg was dit nie die behoorlike DKsamesyn met hartsmaats nie! Ek mis
die fisiese nabyheid van denkende
vroue met wie ek beginsels en
waardes deel, geesgenote by wie ek
aanklank vind. Ons verstáán mekaar.
Maand na maand ervaar ek ’n veilige
koestering waarbinne ek bemoedig en
bepraat word, kan ek keer op keer vol
inspirasie en omgee wegry huis toe.
In ’n dagstukkieboek (Wen die stryd
in jou gedagtes) skryf Joyce Meyer dat ‘n
mens se lewe verander wanneer jy ontdek
dat verkeerde gedagtes die wortel van
probleme is, om jou lewe te verander
moet jou denke verander. Dít weet ons
ook uit God se Woord – ons gedagtes

moet nuut word, ons moet
leer om te dink soos die
Here. Dit sal maak dat ons
vreugde vind in die lewe
wat God vir ons bestem
het: ’n lewe van vryheid,
vrugbaarheid en vrede.
En dit is juis waarom DK-vroue, hartsvriendinne, mekaar nodig het. Geesgenote
wat mekaar help om donker gedagtes LIG
te maak. Om weer positief te kan fokus,
mekaar te inspireer om nuwe gedagtes om
te skakel in dade wanneer ons dan uitgaan
om ‘n verskil te maak in ander se lewens..
Herman van Veen skryf in ’n pragtiggeïllustreerde boek, In jou gedagtes:
“In jou gedagtes kan jy orals wees, in
die hemel sonder om eers dood te gaan,
en hop-hoppetie-hop oor die Himalajas...
In jou gedagtes kan jy wees net wat jy
wil, en ook alles word. Soos ‘n walvis wat
kan vlieg. Of ‘n rob
wat kan lees. In jou
gedagtes kan jy doen
wat jy glad nie kan doen
nie. Jy kan hê net wat
jy wil, en begryp wat
jy nie verstaan nie. En
weet dat die tyd net ‘n
grappie van die son is.”
Mag DK-vroue
uit die grendel-ervaring opnuut
leer dat ons mekaar nodig het.
Mag ons opnuut dankbaar wees vir
maandbyeenkomste waar positiewe
gedagtes gedeel kan word.
En mag ons mekaar in die volgende
maande opnuut inspireer om sáám ons
gedagtes (en drome!) te omskep in dade.
Hartsgroete

Elphi

Bronne:
Wen die stryd in jou gedagtes Joyce Meyer
In jou gedagtes Herman van Veen,
illustrasies Alida Bothma
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BRIEF VAN DIE PRESIDENT

UIT DIE PEN VAN DIE

President

M

et ons tema, Reisigers
na Môre, kan ek nie
anders as om oor ‘n
boek op my boekrak,
“The Royal Path of
Life”, te skryf nie.
Hierdie boek is reeds in 1887 as geskenk
aan ‘n familielid gegee. Ek kyk na die
onderwerpe in die boek en besef opnuut
dat Christelike
waardes soos ‘n
berg vasstaan
en nie soos ‘n
vloeiende rivier is
waarvan die loop
by tye aangepas
word nie.
In die
voorwoord lees
ek die volgende:
“The subjectmatter of this
book, success and happiness, has been
consideration of every eminent pen, from
the days of Solomon to the present. To
say anything new would be impossible.”
Die boek is reeds in 1877 vir die eerste
keer uitgegee en 147 jaar later wil ek die
geskenk vir myself neem. Die skrywer sê:
“In life there is a Royal Path. Alas!!
Life is not mean – it is grand.
God made it glorious. Its channel He
paved with diamonds. Its banks He
fringed with flowers. He over radiated
it with stars. Around it, He spread
the glory of the physical universe suns, moons, worlds, systems – all
that is magnificent in motion… and
grand in order and obedience.”

Die wonder van ons bestaan, die
belangrikheid van besluite en dit
wat my beïnvloed, verseker vir my ‘n
doelgerigte lewe. Die inleiding sluit af
met die goeie raad dat ons wys moet
omgaan met tyd sodat ons gelukkig
kan wees in die Hiernamaals.
147 jaar gelede is vandag se hede en
môre se toekoms. Goeie waardes neem
jou op die “Royal Path” van die lewe. Is
dit nie die pad wat ons vir elke kind in
die wêreld begeer nie? Is dit nie ons
grootste erflating vir ons nageslag nie?
Ek het uitgevind dat, as jy in besit is
van hierdie oorspronklike boek, die waarde
daarvan ten minste R157 000 is. Dit is dus
‘n hele paar rand werd, maar die uitleef
van die lewenswaardes hierin opgeteken,
is onberekenbaar in geldwaarde.
Hierdie jaar sorg, soos elke ander
jaar, vir baie herinneringe - party goed
en ander minder goed en lekker, maar
die andersheid daarvan sal ons voorwaar
lewenslank onthou. Dit is ook ‘n tyd waarin
ons almal se emosies wipplank ry. Hoe
gaan Kersfees 2020 daar uitsien? Die
samesyn met geliefdes, so glo ek, sal
beslis anders wees en ons sal
mekaar en die feesviering
saam dalk meer geniet as ooit
tevore. Is dit nie miskien die
doel van 2020 dat ons fokus
totaal anders moet wees nie?
Mag God se genade
‘n groot werklikheid wees
en ‘n geskenk wat ons nooit
weer sal verwaarloos nie.

Coreen
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SIELSKOS: NOVEMBER

ONTDEK JOU GAWES
“U het my gevorm, my aanmekaargeweef
in die skoot van my moeder. Ek wil U
loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike
wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul
my met verwondering.” Ps 139: 13, 14

Bydrae: Heléne Richter

vermoëns wat hulle gehad het, benut.
God het aan elke mens op hierdie aarde
sekere gawes en talente gegee. Jy kan
daardie gawe misbruik, jy kan dit begrawe
of jy kan dit tot eer van die Here aanwend.
God vra net dat jy gewillig moet wees.
Vriendelikheid, bedagsaamheid en
geduld is ook talente wat van God af
kom. Om die vermoë te hê om te luister
as iemand praat en medelye met iemand
se probleme te hê, is ook ‘n talent. Jy
is dalk nie iemand van baie woorde nie,
maar jy kan wel saam met iemand huil.
Om te kan bid, is ook ‘n gawe van
God. ‘n Gebed hoef nie lank te wees om
trefkrag te hê nie. Moenie dink dat lang
gebede God noodwendig beïndruk nie.
God is nie gepla oor mooi woorde of ‘n
hoogdrawende stemtoon nie. Dit gaan
nie oor woorde nie, maar oor die motiewe
en die gesindheid agter die woorde.
Die Bybel sê dat ons alles moet doen
asof ons dit vir die Here doen. Alles in die
lewe begin klein, maar deur harde werk
en oefening verbeter dit elke dag. Begin
selfvertroue opbou sodat jy met gemak
jou gawe voor mense kan beoefen. Maak
verleenthede God se geleenthede. Maak
jou talente bymekaar en gaan woeker
daarmee. Begin om weer te droom en te
doen wat vir jou lekker is. Daar is geen
einde aan wat jy vir God kan doen as jy
begin om te woeker met jou gawes nie!
“Om jou geleenthede ten beste
te benut moet jy jou gawes leer
ken en gebruik.”Johan Smit

E

lke mens kry twee soorte
talente. Met die eerste soort
word jy gebore. Hulle is
persoonlike geskenke wat
God aan jou toevertrou.
Sommige mense is musikaal,
ander is sportief, ander het ‘n aanleg vir
syfers of kuns. Hierdie talente help jou om
‘n sukses te maak van jou lewe. God gee
ook vir ons geestelike talente wat ons in Sy
koninkryk moet inploeg. Dit moet gebruik
word om ons mede-Christene in hul geloof
te versterk en God se koninkryk op aarde
uit te brei. My gawes en talente is nie
bedoel om my eie klein koninkrykie te bou
nie. Talente word gawes wanneer ek dit
aktief en aanhoudend in God se diens stel.
Ek lees die storie van drie werkloses
wat by ‘n plaas om werk gaan aanklop
het. Hulle kon nêrens werk kry nie, omdat
elkeen van hulle een of ander gebrek gehad
het. Die een het met ‘n kierie geloop, die
ander een het ‘n boggelrug gehad en die
derde een het ‘n stywe been gehad. Hulle
was oortuig dat hulle nie enige talente of
gawes gehad het nie. Hulle was bereid
om enige iets te doen en om hard te
werk. Die boer het hulle jammer gekry
en het besluit om hulle die geleentheid
te gee om hulself te bewys. Die boer het
vir hulle saad gegee en gevra dat hulle dit
vir hom moet plant. Hulle het dadelik aan
die werk gespring. Die eerste man het sy
kierie geneem en ‘n gat daarmee in die
grond gedruk. Die tweede werker met
die boggelrug het afgebuk en die saadjie
in die gat geplant. Die derde werker het
met sy stywe been die grond weer oor die
gat toegeskraap. Die boer was verheug
om te sien hoe ‘n gedugte span hulle
maak. Hulle het hulle nie blind gestaar
teen hulle eie gebreke nie, maar het die

Gebed:
Vader, dankie vir talente en gawes
wat U aan my toevertrou het. Leer my
om dit te gebruik om U te verheerlik
en U koninkryk uit te bou. Amen
BRONNELYS:
1. www.mannatydskrif.wordpress.com
2. Vreugde-vrou - Stephan Joubert
3. Die Groot Boek van Christelike
Aanhalings - Nina Smit
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GESPREKSARTIKEL: NOVEMBER

STOKPERDJIES

SINVOLLE
TYDSBENUTTING
Bydrae: Heléne Richter & Lou Coetzer
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Om in staat te wees om rus intelligent te
vul, is die laaste produk van beskawing.
- Arnold Toynbee

behels, soos byvoorbeeld om tuin te
maak, houtwerk te doen of om te skilder.
Die beoefening van ‘n stokperdjie
word algemeen beskou as ‘n aktiwiteit wat
kalmerend op die gemoed inwerk. Dit hou
jou gedagtes vasgevang en lei dit weg
van alledaagse probleme en spanning.
Al is dit die enigste voordeel wat uit ‘n
stokperdjie verkry kan word, is dit beslis
al die moeite werd om die beoefening
daarvan so wyd en ernstig moontlik aan
te moedig. Persone met stokperdjies
is kalm en gemoedelike mense.

B

aie mense bring lang ure by
die werk deur en het dikwels
nie juis ander belangstellings
of stokperdjies nie, bloot
omdat hulle nie tyd het
daarvoor nie. Dr. Melodie
de Jager stel dit baie duidelik dat, vir
iemand wat nie vriendskappe, stokperdjies
en belangstellings buite werkverband
gekweek het nie, vrye tyd sinloos kan wees.
Dit is egter baie belangrik om een of ander
vorm van vryetydsbesteding te hê, iets wat
nie met jou werk te doen het nie. “Om
in staat te wees om rus intelligent te vul”
hou vir die mens talle voordele in. Die
aanleer van nuwe vaardighede stimuleer
ons breinnetwerke. Neuroplastisiteit
is die vermoë van die brein om nuwe
netwerke te vorm. Te veel mense sit met
neurorigideit waar die denkprosesse pal
dieselfde paadjies volg, amper soos met
‘n ou langspeelplaat waar die naald van
vasgehaak het. Sorgvuldige beplanning
van wat jy met jou vrye tyd doen, is uiters
noodsaaklik, omdat dit ‘n invloed op jou
geestes- en fisieke gesondheid het.
Lou Coetzer, ‘n afgetrede plantkundige
van Pretoria, vertel ons meer oor die
waarde van stokperdjies uit sy perspektief.
De Villiers, M. et al. beskryf in die
NASIONALE WOORDEBOEK die woord
stokperdjie as ‘n tydverdryf wat vir die
plesier daarvan beoefen word. Hiermee
dink ek ook aan die spreekwoord wat lui:
Ledigheid is die duiwel se oorkussing.
Dit impliseer dat dit tydvermorsing is om
ledig te wees en dat die beoefening van
‘n tydverdryf aangemoedig en nagestreef
moet word. Daar is verskillende idees oor
wat ‘n stokperdjie behels en dit varieer
van persoon tot persoon. Vir sommige
mense sal dit beteken om vrye tyd te
gebruik om te lees of om na spesifieke
soorte musiek te luister. Vir ander sal dit
‘n aktiwiteit wees wat handelinge/aksies

Sonder om onnodig op die meriete van
enige stokperdjie te fokus, kan dit in die
volgende drie groepe verdeel word:
1. Rustige stokperdjies wat bykans enige
plek beoefen kan word, soos om te lees
(fiksie óf nie-fiksie), om musiek te versamel en te luister, fotografie, blommerangskikking en geneaogiese nasporing.
2. Enige tipe versameling soos seëls,
pette, teelepels en so meer.
3. Stokperdjies wat handelinge met apparaat of gereedskap behels, byvoorbeeld leerwerk, houtwerk, metaalwerk,
skilder, tuinmaak, naaldwerk en ‘n
sportsoort soos gholf en rolbal.
Behalwe vir die sportsoorte, regverdig
laasgenoemde groep nadere fokus, want
hierdie is die “skeppende” stokperdjies
waar produkte geproduseer word. Myns
insiens is dit ook die stokperdjies wat
die bevredigendste behoort te wees,
vanweë die skeppende aard daarvan. Jy
kan ‘n projek aanpak en voltooi en dan
die eindproduk waardeer. Dit bied in ‘n
ruim mate die geleentheid tot kreatiwiteit
in watter vorm ookal. Hoe langer dit
beoefen word, hoe meer neem die
kreatiwiteit gewoonlik toe. Hierdie groep
is ook stokperdjies wat ‘n klein inkomste
teweeg kan bring. Gemaakte produkte
kan verkoop word om uitgawes te help
delg of as geskenke gebruik word. As
die beoefenaar boonop ‘n entrepreneur
is, kan die stokperdjie ook tot ‘n
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Houtwerkvereniging van Pretoria aan
my bied. Behalwe vir die kameraderie
in die vereniging, is die byeenkomste ‘n
aaneenlopende leerskool, waar ek my
telkens verbaas oor hoeveel ek van my
stokperdjie by ander lede leer. Dit maak
die stokperdjie vir my soveel meer sinvol,
aangenaam en toepaslik. Daarom is dit
my hartewens dat ‘n mens van ‘n jong
ouderdom jou belangstelling en aanleg
identifiseer en dan op ‘n stokperdjie fokus.
Soveel te beter kan jy jou kind(ers) daarby
betrek vir ‘n lewenslange belangstelling
en optimale tydverdryf. Jou entoesiasme
wanneer dit kom by die voorbeeld wat
jy vir hulle stel, is gewoonlik die vonk vir
hulle belangstelling. Hulle word dan vroeg
reeds positief gestimuleer. Dit geld veral
vir die ontwikkeling van hul kreatiwiteit.
Met die inhoktyd wat sedert Maart
heers, is baie mense (en veral mans)
onverhoeds betrap met inperking by hul
huise en geen stokperdjie om die tyd
mee te verwyl nie. Dit het tot luidkeelse
frustrasies gelei, want skielik moes die
inhoktyd verwerk en “benut” word. Die
pensioenarisse in ons midde, wat reeds
geruime tyd al ‘n stokperdjie beoefen,
is gelukkig, want hulle is min deur die
inhoktyd beïnvloed. Hulle kon rustig
met hulle stokperdjies voortgaan en die
“afsondering” voltyds, soos vroeër, benut.
As jy nog nie by ‘n stokperdjie uitgekom
het nie, is dit dalk nou die tyd om dit
ernstig te oorweeg en met een te begin,
want die voordele om ‘n stokperdjie te
beoefen, is onberekenbaar groot en die
beloning onskatbaar. Oorweeg dit dus
ernstig en
maak jou
keuse oor
hoe jy jou
rustyd
intelligent
gaan vul.

volwaardige beroep met ‘n goeie inkomste
ontwikkel. Al die soorte stokperdjies wat
van gereedskap gebruik maak, het ‘n
aanvanklike koste-uitleg met die aanskaf
van gereedskap – sommiges ‘n kleiner
uitgawe en ander ‘n groter uitgawe wat
deur die tipe stokperdjie bepaal word.
Om vroeg met jou stokperdjie te
begin, het twee belangrike voordele. Die
eerste is dat jy geleentheid kry om reeds
vroeg moeilike tegnieke aan te leer en
baas te raak wat op die lange duur groot
tevredenheid waarborg. Die tweede is
dat jy vroeg reeds met die aanskaf van
jou gereedskap kan begin, veral as dit
duur masjinerie behels, soos vir houtwerk,
metaalwerk en fotografie. Daarom is
my aanbeveling altyd dat jy vroeg reeds
met die beoefening van ‘n stokperdjie
begin en die nodige gereedskap aanskaf
terwyl jy nog werk, ‘n inkomste verdien en
daarvan kan afknyp om die “gereedskap”
te betaal. Later ontstaan die heerlike
vooruitsig om eendag af te tree wanneer
jy dan meer tyd beskikbaar sal hê om jou
stokperdjie te beoefen – bykans voltyds.
Dit is ‘n groot jammerte dat sommige
mense aftree sonder dat hulle ooit ’n
stokperdjie beoefen het. Sodra hulle
die dag aftree, begin die soektog na
‘n stokperdjie, of slegter nog, hulle
bly lank besluiteloos en kom nooit by
‘n stokperdjie uit nie. Die bykomende
probleem is dat sulke persone wat dan
wel met ‘n stokperdjie wil begin, van hulle
pensioengeld moet gebruik vir die aanskaf
van gereedskap – wat algemeen as ‘n
fout beskou word, want jou pensioengeld
moet versigtig bestuur word en jou vir
baie jare finansieel dra. Die goeie nuus
vir vroeë stokperdjie-beoefenaars is dat
daar talle klubs en verenigings is waarby
ingeskakel kan word. Lidmaatskap hiervan
is gewoonlik baie billik, maar die waarde
wat jy kry deur uit ander se ervarings
te leer, is onberekenbaar groot.
Uit eie ervaring kan ek getuig van die
groot waarde wat lidmaatskap van die
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ONS GESELS MET...

In gesprek met

DR LIANA

Roodt
SE VROU VAN
FORMAAT 2020
Bydrae: Elphi Taljaard

D

word jaarliks
uitgedeel.
Ondersteuning
word ook
gebied aan
die personeel wat daagliks aan
hierdie pasiënte sorg verleen.
Om “Project Flamingo” te laat
funksioneer, word addisionele teatertyd
oor naweke by Groote Schuur en
Tygerberg hospitale befonds. Chirurge
en narkotiseurs opereer op ‘n vrywillige
basis. Fondse en donasies word ingesamel
om die gee van bederfpakkies moontlik
te maak. Hierdie pakkies word deur
vrywilligers verpak en afgelewer. Twee
ultrasoniese masjiene is deur die projek
vir die kliniek aangekoop waar ‘n spesialis
vir vier ure op ‘n weeklikse basis tussen

r. Liana Roodt se passie
vir borschirurgie het
gelei tot die stigting van
“Project Flamingo” in
2010 - ‘n nie-winsgewende
maatskappy wat die
lang en spanningsvolle wagtydperk vir
die behandeling van borskankerpasiënte
in die publieke gesondheidsektor
aanspreek. Haar siening is dat enige
borskankerpasiënt, ongeag haar sosioekonomiese omstandighede, tydige
en deernisvolle sorg verdien.
Die begin van hierdie projek was
tydens ‘n gesprek tussen goeie vriende
en ‘n epos met ‘n desperate uitroep om
hulp wat in die regte hande geval het.
Liana het besluit dat iets aan die situasie
gedoen moes word en die gedagte van
die “inhaal van operasies” en die uitdeel
van bederfpakkies aan elke persoon wat
met kanker gediagnoseer word, is gebore.
Sedert 2010 het 650 pasiënte met die
hulp van “Project Flamingo” hul operasies
ondergaan en meer as 1500 bederfpakkies
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2. Wat het jou geïnspireer om ’n chirurg
in borskanker te word, terwyl daar
soveel ander terreine in chirurgie is?
Daar is verskeie elemente wat my
aantrek – dit is heerlik om oorwegend
met vrouepasiënte te werk. Ek voel
dat ek werklik met hulle kan “connect”
en identifiseer. Die pad wat jy met die
pasiënte stap is dikwels lewenslank, terwyl
ander rigtings in chirurgie miskien een of
twee interaksies met ‘n pasiënt beteken.
Ek geniet hierdie reis saam met my
pasiënte. Dan die veld self – borskanker
is seker tans die kanker waarin die meeste
navorsing wêreldwyd gedoen word. Dit is
dus ‘n geweldige dinamiese veld vanuit
‘n wetenskaplike oogpunt en ek vind
dit baie interessant en uitdagend. Dit is
ook ‘n veld wat hom perfek leen vir ‘n
praktyk wat gefokus is op holistiese sorg
– met ‘n kankerdiagnose is dit van uiterse
belang dat daar ook na die pasiënt se
geestesgesondheid, dieet, oefenprogram
en gesinslewe omgesien word. Baie ander
velde in chirurgie kan baie meganies word
en hierdie aspekte bly soms agterweë.

20 en 25 pasiënte behandel om die druk
op die kliniekdienste te help verlig.
Met hierdie projek bevestig “Project
Flamingo” die lewensmantra “Never doubt
that a small group of thoughtful, committed
citizens can change the world, indeed, it’s the
only thing that ever has.” (Margaret Mead)
Dr. Liana Roodt is ‘n waardige “Vrou van
Formaat”. Ons het haar ‘n klompie vrae gevra:
1. Wie is Liana Roodt? Vertel ons
waar jy vandaan kom en so bietjie
van jou agtergrond en hoe jy in
die mediese veld beland het.
Ek is in Windhoek gebore. Toe ek in die
laerskool was, het ons gesin Pretoria toe
verhuis. Ek het aan AHMP gematrikuleer
waar ek hoofdogter was. Van my kosbaarste herinneringe is vakansies en kuiers
op my grootouers se Karooplaas. Beide
my ouers is akademici en my suster en
haar man is onderwysers - ek is trots daarop en voel geseënd om deel van hierdie
hegte familie van opvoeders te wees.
Ek het my studentelewe as B.Commstudent begin, maar vinnig besef dat
dit nie my ware roeping is nie. Ek glo in
“roepings” - ‘n spesifieke pad wat jou
gemaklik laat voel met jouself en jou rol in
die wêreld. Die mediese beroep is ‘n lang
pad en nie ‘n maklike beroep vir ‘n vrou
nie. Boonop is die gesondheidsdienste
in SA nie ideaal nie. Gelukkig was die
roepstem van my hart harder as die van die
“makliker” pad. Ek het van studierigting
verander, maar is dankbaar dat my paadjie
so begin het - dit het my perspektief
gegee en het my meer dankbaar gemaak
om wel medies te kon studeer.
Niemand het my ooit in ‘n spesifieke
rigting gedwing nie. My ouers en
suster het veel meer in my menswees
en dit wat my interesseer belanggestel
sodat ek die beste Liana kan wees.
As Tukkie-student dien ek vir twee
jaar op die Mediese Studenteraad en
wel as Voorsitter gedurende 2006. In
2016 verkry ek my MMed (Chirurgie) cum
laude aan die Universiteit van Kaapstad.

3. Hoe voel jy oor die rol van
vroue in die mediese wêreld?
Vroue het ‘n kritiese rol om te speel in
die mediese veld. Vroue bring ‘n ander
dimensie na enige werksplek – ons het
dikwels ‘n intuïtiewe aanvoeling vir mense
en het ‘n besonderse manier om die groter
prentjie te verstaan. Daar is vir my geen
kwessie dat vroue in medisyne enige man
se eweknie kan wees as dit kom by kennis
en vaardigheid nie. Daar is blywende
uitdagings, maar baie het verander - selfs
in my loopbaan van veertien jaar. Baie
meer vroue beklee bestuursposisies, het
hulle eie praktyke en spesialiseer as selfs
tien jaar gelede. Ek vind dit bemoedigend.
Die groot uitdaging is natuurlik om ‘n
veeleisende beroep met ‘n gesonde
persoonlike lewe te balanseer – myns
insiens is dit egter nie net ‘n uitdaging vir
vroue nie, maar vir mans ook. Ons is dalk
net meer bewus van die nodigheid vir
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Toe ons op ‘n naam moes besluit, het ons
‘n paar vereistes gehad – dat dit vrolik en
soos hoop moet klink, dat dit jou aan iets
pienk laat dink en dat ons ‘n skemerkelkie
daarna kan vernoem! Dit was flaminktyd
in die Kaap…en die keuse was maklik.

balans en ondersteuning – en deur daarna
te streef word baie in die werksplek ten
goede verander om ook beroepsmans
se lewenskwaliteit te verbeter.
4. Wie is jou mentor en waarom?
Ek dink ek het baie! Om een uit te sonder
is amper onmoontlik. Ek is bevoorreg
dat my pad dwarsdeur my loopbaan
met ongelooflike mentors gekruis het.
Toe ek ‘n mediese offisier op die Kaapse
vlakte was, was daar dr. Jeremy Venter
en dr. Juan Klopper, wat my geleer het
wat dit is om ‘n chirurg te wees. Ek sal
nooit van hulle sê-goed vergeet nie en
hoor dit soms nou nog in my kop langs
die operasietafel. Dan is daar dr. Lydia
Cairncross, wat tans die hoof van die
bors- en endokriene chirurgie-eenheid by
Groote Schuur is – sy het nog altyd bankvas
agter my en “Project Flamingo” gestaan
en sonder haar ondersteuning sou die
projek heelwat langer geneem het om op
dreef te kom. Dr. Francois Malherbe is ‘n
kollega en senior borschirurg by Groote
Schuur, maar ook die mens by wie ek
die meeste geleer het oor die tegniese
punte van borschirurgie. Hy hou my op my
tone en dit is wonderlik om iemand as ‘n
klankbord te hê, om moeilike gevalle uit
te pluis. Op meer persoonlike vlak sal ek
dr. Maria Christoudoulou ewig dankbaar
wees – sy was die programkoördineerder
vir die sertifikaat in Geïntegreerde
Medisyne wat ek by die Universiteit van
Stellenbosch voltooi het. Sy verstaan
werklik die wysheid van “healer, heal
thyself” en dat genesing baie lagies het…
Dan is daar natuurlik my wonderlike
ouers en liewe kleinsus wat my van
kleins af op koers hou – ek is bevoorreg
dat my gesin werklik ‘n veilige tuiste
is om altyd na terug te keer.

6. Hoe het Covid-19 jou en ook “Project
Flamingo” se werksaamhede geraak?
Die COVID-pandemie het ‘n massiewe
impak gehad en ons gaan die rimpel-effek
nog lank voel. Omdat ons hoofsaaklik in die
staatshospitale werksaam is met “Project
Flamingo”, het basies enige chirurgie
onmoontlik geraak – veral gedurende die
piektydperk toe die hospitale tot oorlopens
toe vol was. Dit het natuurlik ‘n geweldige
impak op die reeds verlengde wagtyd vir
operasies. Gelukkig sal ons binnekort weer
volstoom kan werk en het reeds voorsiening
gemaak vir ‘n klomp addisionele teaterlyste
om die wagtyd so vinnig moontlik onder
beheer te probeer bring. Intussen het
ons steeds gedurende die pandemie ons
pamperlangpakkies by die onkologieeenhede uitgedeel, asook voedingspakkies
om pasiënte wat sukkel se magies vol
te hou. Ons het ook sowat 800 maskers
beskikbaar gestel vir pasiënte. Wat my
werksaamhede in my privaatpraktyk betref,
was dit ook baie uitdagend. Alhoewel
ons tot ‘n sekere mate kon voortgaan met
die meeste kankeroperasies, was daar
geweldige kommer oor die kankerpasiënte
se weerloosheid gedurende hierdie
tyd. Enige hospitalisasie was natuurlik
vreesaanjaend vir hulle – om in ‘n hoërisikoomgewing te wees en op die koop toe
alleen, omdat geen besoekers toegelaat
is nie. Dit was beslis nie maklik nie.
7. Skakel jou privaatpraktyk goed
met “Project Flamingo”?
Ja, ek dink ek is bevoorreg om blootstelling
te hê aan beide privaat en publieke
gesondheidsorg. ‘n Mens kan baie leer
uit elke sisteem se unieke uitdagings, wat
ek glo op die ou end tot my pasiënte se
voordeel strek. Die privaatpraktyk stel my

5. Hoe het jy besluit op die
naam “Project Flamingo”?
Dit is die naam waarop ek en die groep
vriendinne wat my bygestaan het toe ek
die projek aanvanklik begin het, besluit het.
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belangrik – ek versuim nooit om elkeen
in die teater na ‘n geval te bedank nie.
Tussen al die erns deur probeer ons dit
lekker maak – ons speel musiek, klets en
gesels land en sand as die situasie dit
toelaat. Met “Project Flamingo” -lyste
maak ons altyd seker dat daar lekker koffie
en iets om aan te peusel vir die personeel
is, met ‘n klein geskenkie om dankie te sê
vir hulle kosbare tyd en toewyding. Meer
as enige iets anders werk ek om myself
gemotiveerd te hou deur na my gees en
denke te kyk – ek glo werklik dat ander
doen wat jy doen en nie doen wat jy sê nie.

ook in staat om steeds die vrywillige werk
vir “Project Flamingo” te doen en alhoewel
dit soms uitdagend is om al die balle in die
lug te hou, is dit absoluut die moeite werd.
8. Is daar nog genoeg ander mediese
dokters wat bereid is om hulle tyd en
geld op te offer - synde die huidige
ekonomie en COVID-19 situasie?
Ja. Die absolute goue harte van mense hou
nooit op om my te verbaas en te verras nie.
As ‘n mens die geleentheid vir mense skep
om te help en dit maklik maak om te help,
sal daar altyd bereidwillige hande wees.
Ek kan sien dat baie gesondheidswerkers
tans moeg en uitgebrand is – tog taan
hulle kommer vir hulle pasiënte nie.
Die struikelblokke is meer sistemies van
aard – die hospitaal- en teaterkostes en
beskikbaarheid, die toeganglikheid van
diagnostiese klinieke, die konstante druk
op alle gesondheidshulpbronne met ‘n
ewig dalende nasionale begroting…

11. Waar sien jy jouself oor vyf en tien jaar?
Waarskynlik presies waar ek nou is –
net ouer, wyser en hopelik rustiger!
12. As Mnr. Ramaphosa jou vir
‘n koppie tee nooi, wat sal jy
graag vir hom wil sê of vra?
Meneer die President – ek wil nie in jou
skoene wees nie. Wat ‘n moeilike jaar
moes dit nie vir jou gewees het nie!
Onthou asseblief dat jy ‘n land propvol
uiters talentvolle en passievolle mense
het. As dit kan, vergeet vir een oomblik
van partypolitiek, ras, geslag, godsdiens of
enige iets anders wat ons mag verdeel en
bemagtig die mense wat reg is om hulle
moue op te rol vir Suid-Afrika. Tree asseblief
sonder verdere versuim en met ‘n ysterhand
op teen enige vorm van korrupsie. Maak
seker die bestuurspan van jou land is die
BESTE mense vir die werk – gekwalifiseerd,
ervare en bowenal mense met integriteit.
Ons kan nie bekostig dat enige iemand
behalwe die beste van die beste tans
aan stuur van sake is nie. Ons is reg om
jou te help – is jy reg om ons te help?

9. 	 Is “Project Flamingo” steeds
net in die Wes-Kaap?
“Project Flamingo” is vanaf Oktober 2019
ook in die Livingstone Hospitaal in OosLonden in die Oos-Kaap werksaam. Vanaf
Oktober 2020 sal ons ook in George in
die Suid-Kaap betrokke wees. Ons is tans
besig met onderhandelinge om die projek
in Bloemfontein, asook in Pretoria, te loods
– daar is egter nog baie detail wat met die
onderskeie departemente van gesondheid
en betrokke hospitale uitgestryk moet
word. Ons hoop werklik dat ons teen 2021
nader aan ‘n nasionale uitreik sal wees.
10. Hoe motiveer jy jou chirurgiese
span wat saam met jou werk?
Wedersydse respek is van kardinale belang
in ‘n operasiesaal – elkeen het sy rol om
te speel en elkeen is belangrik! Goeie
kommunikasie is die hoeksteen – elkeen
moet weet wat van hom/haar verwag
word – so word onnodige spanningsvolle
situasies vermy. Positiewe terugvoer is

13. Voel jy dat die Afrikaanse kultuur,
geloof en vroue steeds ‘n groot
rol in Suid-Afrika te speel het?
Ja. Ek dink die Afrikaner het ‘n ryk
geskiedenis, besondere kultuur wat steeds
groei en ontwikkel, wêreldklas werksetiek
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steeds hunker, is die ou familieplaas
“Wildebeeskuil” in die Karoo – my hart is in
daardie koppies, bloekoms en lusernlande.
My siel kry ook altyd kos in die
Bosveld – daar is niks soos ‘n koppie
koffie vroegoggend langs die vuur as
die bos rondom jou wakker word nie.
En dan natuurlik my ouerhuis in
Tergniet – om ma se kos en pa se
braaivleis te eet terwyl almal onophoudelik
gesels, is om werklik tuis te wees.
Lekker naby aan waar ek bly,
is Hermanus, waarheen ek en my
lewensmaat gereeld naweke ontsnap –
daar is iets magies aan daardie kuslyn
en die Hemel-en-Aarde vallei.

en kundigheid. Ek glo dat daar absoluut
‘n plek vir die Afrikaner in Afrika is: die
Afrikaner is nog altyd geken aan sy diep
geloof en ook aan sy sterk vroue – ek wil
graag glo dat dit juis is wat ons nodig het
om brûe te bou en ou wonde te genees.
14. Hoe handhaaf jy ’n balans tussen
jou werk en jou privaat lewe?
Met moeite! Ek dink ek het met die
tyd geleer dat volkome balans elke dag
onmoontlik is – die kuns is om ‘n sin van
balans in die groter prentjie na te streef.
As ek ‘n besonder moeilike week by die
werk agter die rug het, dwing ek myself
eenvoudig om af te skakel oor die naweek
– fone word afgeskakel, ek vra iemand
anders om na my pasiënte om te sien en
fokus op die behoeftes van my mense tuis.
Ek leer steeds om behoorlike grense te
stel - daar kom altyd ‘n bietjie werk saam
huis toe, al is dit net die emosies van die
dag. Ek maak ‘n punt daarvan om na ‘n
inspirerende “podcast” of rustige musiek te
luister wanneer ek van die werk af huistoe
ry – so dwing ek my gedagtes weg van
werk en skep kop-ruimte vir tuiskom en
om werklik daar teenwoordig te wees.

17. Dink jy daar is nog plek vir ‘n
vroue-organisasie in ‘n jong
beroepsvrou se lewe? Sou jy
graag wou deel word daarvan?
Ja – ek dink baie van ons het werklik ‘n
behoefte aan ‘n susterskap waar ons veilig
kan voel, maar ook uitgedaag word om
te groei en te leer. Ek dink baie vroue, ek
inkluis, gebruik dikwels ons beroepe as
verskoning waarom ons nie kan behoort nie,
maar in werklikheid kan dit ‘n fantastiese
netwerkgeleentheid wees. Mans verstaan al
jare die kuns van ‘n netwerk en ondersteun
mekaar graag – dit is hoog tyd dat ons
dieselfde doen. Ek dink dit sal wonderlik
wees om aan so ‘n organisasie te behoort.

15. Wat doen ‘n jong, besige vrou
soos jy in jou vrye tyd? Het
jy tyd vir stokperdjies?
Vrye tyd is ongelukkig ‘n luukse…
ek het steeds nie ‘n antwoord vir die
ewig-ontwykende werk/leef balans nie,
maar werk hard om dit te vind! Ek is ‘n
obsessiewe leser – daar is altyd ‘n hoop
boeke langs my bed! Dit vergroot my
wêreld, hou my op hoogte, stimuleer my
kreatiwiteit en bied welkome ontvlugting.
Ek geniet kosmaak en verbeel my dat ek
ietwat van ‘n wynproewer is. Die buitelug
is die beste medisyne – stap is soos
meditasie en ek doen dit so gereeld as
moontlik. Joga is ook vir my terapeuties.

18. Wat sal jy graag vir elke
vrou in SA wil sê?
Ken en leef jou waarde. Ek is bevrees
so baie vroue se waarde word bepaal
deur eksterne omstandighede en ander
mense. ‘n Vrou wat haar eie waarde ken,
is egter ‘n mag om mee rekening te
hou – as jy weet wie jy is en hoe kosbaar
jy geskape is, maak dit die hart van ‘n
leeu in jou wakker. Om op te staan vir
jouself, vir die mense wat jy lief het, vir
jou dorp, vir jou omgewing, vir jou land.

16. Wat is jou geliefde plek in die wêreld?
My kleintyd-paradys waarna ek
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WAT JY MOET WEET

-

1. Hoeveel mastektomies en verwante
operasies doen jy per jaar, en
hoe lank is die waglyste?
Ek doen ongeveer 220 borsgevalle
elke jaar in persoonlike hoedanigheid
tussen my privaatpraktyk en Groote
Schuur. Die wagtyd vir ‘n borsoperasie
by Groote Schuur is tans twaalf weke.

Vetsug
Alkohol
Chroniese stres
Verlengde versteurde slaappatroon

4. Is daar genoeg programme in plek
vir vroeë diagnose van borskanker?
Daar is heelwat organisasies wat hulle
beywer vir borskanker-bewussyn –
“Pink Drive” en “Cansa” is seker die
twee grootstes. Ek dink borskankerbewussynswerk is myle voor ander kankers
– dink maar wanneer laas (indien ooit)
jy ‘n veldtog vir kolonkanker-bewussyn
raakgesien het? Daarteenoor weet
almal wat die pienk strikkie beteken.
Die volgende uitdaging is om seker te
maak dat mense toegang het tot tydige
behandeling – van hulle operasies tot die
medikasie (waarvan baie beperk is in die
staat- in vergeleke met die privaatsektor).

2. Wat is die borskanker-statistiek
onder vroue in Suid-Afrika?
Die amptelike statistieke wissel en
is waarskynlik nie baie akkuraat nie
vanweë swak data-insameling in die
publieke gesondheidsorgsisteem. Ons
werk gewoonlik op een uit elke dertien
vroue wat in hulle leeftyd borskanker
sal kry. Internasionale statistieke
rapporteer tot een uit elke agt vroue.

5. Wat is die verband tussen kanker en ’n
volgehoue oormaat suiker in die dieet?
Verwerkte en fyn suiker is maar ‘n sondebok
wat talle gesondheidskwessies betref.
Om oorgewig te wees, is ‘n bekende
risikofaktor vir verskeie kankers, waaronder
bors- en kolonkanker en suiker dra
natuurlik by tot gewigskwessies. Daar is
ook diegene wat van mening is dat ‘n
oormaat suiker ‘n konstante laegraadse
inflammatoriese respons in die liggaam
veroorsaak wat die interne omgewing
meer kwesbaar maak vir die ontwikkeling
van kankerselle. Sommige spekuleer ook
dat suiker ‘n vinnig-beskikbare bron van
energie vir kankerselle is – navorsing
word tans oor hierdie teorieë gedoen.

3. Wat is die risikofaktore vir borskanker
onder vroue en verskil dit tussen
verskillende gemeenskappe?
Die grootste risiko is natuurlik om
‘n vrou te wees – slegs een uit
honderd mans kry borskanker.
Dit is baie selde dat een enkele faktor
die oorsaak is van borskanker – dit is
meer waarskynlik dat dit ‘n klomp klein
goedjies is wat oor tyd ‘n impak het.
Ander risikofaktore sluit in:
- Genetiese afwykings (bv.
BRCA1/2 geen) maar minder as
5% van borskankers is weens
bekende genetiese afwykings
- Familiegeskiedenis van borskanker
- Lang estrogeenvenster (begin vroeg
menstrueer, laat menopouse – dus
langer hoër estrogeenvlakke)
- Verlengde gebruik van orale
kontrasepsie of hormoonvervangingsterapie
- Eerste swangerskap na 35
of geen swangerskap
- Geen borsvoeding
- Dieet ryk aan vet- en diere-proteïene.

6. Versprei kanker van die een
bors na die ander?
Dit kan, alhoewel dit nie baie algemeen
is nie. Die risiko hang baie af van die
subtipe kanker en die pasiënt se individuele
risikofaktore en moet behoorlik deur die
pasiënt se mediese span bespreek word.
‘n Dubbele mastektomie word dikwels
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voorgestel in baie jong pasiënte en die
wat ‘n baie sterk familiegeskiedenis of
genetiese afwyking soos die BRCA1/2-geen
het. Sommige subtipes abnormaliteite, soos
lobulêre karsinoom in situ, is meer geneig
om in beide borste teenwoordig te wees
en ‘n dubbele mastektomie sal oorweeg
word. Dikwels is ‘n bilaterale prosedure ook
die pasiënt se keuse – baie vroue verkies
om eerder beide borste te verwyder bloot
omdat dit sielkundig vir hulle makliker
is of esteties vir hulle meer aanvaarbaar
is (die simmetrie van beide borste
verwyder met of sonder rekonstruksie
in vergeleke met slegs een bors).

-

-

7. Gesels bietjie oor voorkomingsmaatreëls
en oorerwingsfaktore asb.
Goue reëls:
- Ken jou lyf – gee aandag aan
veranderinge en dinge wat pla
- As jy ‘n sterk familiegeskiedenis van
kanker het, praat met jou dokter oor
‘n verwysing na ‘n genetikus. ‘n Wye
verskeidenheid toetse wat kan help
om jou persoonlike risiko te bepaal,
is nou beskikbaar. Dit is egter baie
belangrik dat dit deur die regte kanale
gedoen word en die regte toetse
gedoen word. Ongelukkig is daar
heelwat sogenaamde genetiese toetse
kommersieel vrylik beskikbaar, sonder
die verwysing van ‘n dokter, wat baie
kos maar van min kliniese waarde is.
- Kyk na jou siel – ek glo dat ‘n gesonde
geestelike lewe ‘n moet is om al die
uitdagings van die lewe te trotseer.
- Raak ontslae van toksiese emosies
en werk doelbewus om ou trauma en
seerkry behoorlik te verwerk. Soms
dink ek dat daar ‘n verband tussen
onverwerkte pyn en siekte is.

Eet gesond – kos is medisyne! Baie
groen goed, so min as moontlik
geprosesseerde kos, verminder verfynde
suiker en koolhidrate. Drink baie water.
Beweeg daardie lyf – matige oefeninge
doen wonders vir liggaam en gees.
Maak seker alkoholgebruik is matig.
Werk aan jou slaap-higiëne – slaap
is van onskatbare waarde en is die
tyd wanneer ons liggame herstel.
Probeer elke aand ten minste ses tot
agt ure goeie kwaliteit slaap inkry.
Maak seker jy het ‘n strategie om
van spanning ontslae te raak. Ons
lewe teen ‘n geweldige pas en
spanning is die siekte van ons tyd.
Niemand van ons kan dit vermy nie,
maar maak seker jy hou jou tenk
vol – of dit nou is om lekker saam
met vriende te lag, ‘n uithalerete te
kook, in die natuur te gaan stap of
met ‘n goeie boek te ontspan!
Die Dameskring se toekenning as
Vrou van Formaat is nie Liana se
eerste erkenning vir haar bydrae in die
samelewing nie. Die UP vereer haar in
2006 met ‘n toekenning vir uitstaande
leierskap en diens. Gedurende haar
opleiding kry sy twee toekennings
vir haar navorsingswerk binne die
chirurgiedepartement. Sy word aangewys
as “Chief Resident” en is benoem as
een van die top tien gesondheidsdiensinnoveerders van 2014 by UCT Graduate
School of Business’ Bertha Institute. In
2017 word Liana benoem as een van
tien “inspirational women to know in
South Africa” vir haar werk as stigter
en direkteur van “Project Flamingo”.

GEBORG DEUR

BENONI, PROTEATAK

Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak:
die liefde wat ek gegee het en die liefde wat ek gekry het (Jarof)
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SIELSKOS: DESEMBER

DIE WONDER
VAN KERSFEES:

God kom máák vrede in ons

geskiedenis!
Bydrae: Elsabé Heystek

daarop vasnael... almal laat asem ophou
in afwagting... mense meevoer in ‘n
droom van aardse vreugde en geluk!
Maar God doen dit anders. Hy laat dit
begin met ‘n verwysing na die beroemde
keiser Gaius Julius Caesar Octavianus van
die magtige Romeinse wêreldryk, wat in
28 n.C. die titel “Augustus” (Verhewene)
gekry het na Sirenius, die goewerneur van
die provinsie Sirië. Ons Here doen dit so,
omdat Hy iets van Homself aan ons wil
bekendmaak! Lukas wil vir ons leer: God se
heilstyd breek deur in ons geskiedenistyd ...
Ons God kom maak vrede in ons
geskiedenis, in hierdie alledaagse,

In daardie tyd het keiser Augustus ‘n
bevel uitgevaardig dat ‘n volkstelling
in die hele ryk gehou moet word ...

S

ó begin Lukas, die
Evangelieskrywer, die grootste
gebeurtenis nog in dié
wêreldgeskiedenis beskryf, sy
vertelling van Jesus Christus,
die beloofde Messiaskoning van die wêreld se geboorte.
As ek en jy hierdie grootse gebeurtenis
moes beskryf het, sou ons dit dalk anders
doen. Boeiend, aangrypend sou ons dit
begin vertel – die hele wêreld se aandag

16

God gryp in ons geskiedenis in en hoe
aangrypend doen Hy dit nie! Augustus, die
magtigste man in die hele wêreld, gee ‘n
bevel dat die burgers ingeskryf moet word
(sensus-opname vandag). Waarskynlik
sodat belastingheffings hiermee vir die
Romeinse Ryk vasgestel kan word. In
Sirië, een van die kleinere uithoeke van die
magtige ryk, voer Sirenius, die goewerneur,
die bevel uit. Omdat die Jode sterk aan
hulle plek waar hulle vandaan kom en hul
stamverwantskap verbonde was, is bepaal
dat elkeen na sy “eie stad” moes gaan. So
beland Josef en Maria (nasate van Dawid)
in Bethlehem, die stad van Dawid. En daar
word Jesus in ‘n stal gebore. Só vervul
God sy Ou Testamentiese belofte dat
iemand uit Bethlehem sal kom om tot in
die uithoeke van die aarde te regeer en
vrede sal bring, op ‘n bo-menslike wyse.
Nie Augustus nie, ook nie Sirenius, het
die vaagste benul gehad dat hulle betrokke
is by God se geskiedenis nie. Nooit het
hulle kon droom dat hulle hierdeur sou
bydra om God se beloftes waar te maak
nie. Maar dit is hoe ons God werk en die
wonder van Kersfees laat gebeur. So in
beheer is Hy en só almagtig. Hy span
mense se planne en optredes in... rangskik
dit en gebruik dit om sy heilsplan te laat
deurbreek - al is hulle onbewus daarvan
en al is dit teen hulle eie bedoelings in.
Luister! Kersfees is nie ‘n sprokie of ‘n
fabel nie. Dit is nuus... God se goeie nuus
van ewigdurende vrede vir ons stukkende
wêreld. Dit is hoe sy Heilige Gees jou
weer tot die wonderlike ontdekking wil
laat kom. Dis al hoe Kersfees ŉ geseënde
Kersfees kan wees – nie net vandag nie,
maar ook môre – tot in ewigheid!
So kan ons dan sing en bid oor die
wonder van Kersfees: Kersfees kom,
Kersfees kom, gee aan God die eer.
Skenk ons ‘n helder somerkersfees,
in hierdie land, o Heer.

bekende wêreld waarin ek en jy
elke dag vasgevang voel.

God gryp in ons geskiedenis in
Die gevaar bestaan dat God vir ons, en
veral vir ons kinders, ‘n vêraf God is wat
nie regtig met ons daaglikse bestaan
iets te make het of wil hê nie! Dat Hy,
soos ‘n karakter in ‘n “storieboek” is, ‘n
groot en sterk held, wat indrukwekkende
dinge kan doen, maar nie in ons daaglikse
lewens betrokke is nie. So vergeet
ons dat Hy die Lewende God is!
Daarom begin die Kersverhaal
nie met “eendag, lank, lank gelede”
nie. Só begin stories, sprokies, mites,
legendes... so ‘n verhaal kan mense bly
maak. Soos die verhaal van ŉ kersvader
en ons kersversieringe en -inkledinge, wat
mense tog ook bly maak, ŉ atmosfeer van
afwagting en opgewondenheid kan skep.
Maar dit bly net tydelike ontspanning,
net tydelike vreugde. Dit is maar net ‘n
storie en na ‘n tyd moet ons weer terug
na ons elkedagse bestaan. Dan is alles
maar steeds dieselfde! Dieselfde seer en
swaar en swoeg...Kersfees bied dan net
tydelike ontvlugting van ons werklikheid.

Die Here sê egter in sy Woord:
die Evangelie van Kersfees is nie so
nie! Dis nie ‘n sprokie nie - al is baie
sprokies daaromheen vertel en daarmee
verweef. Dis nie ‘n gedig of lied nie –
al word dit pragtig deur sang en kuns
uitgebeeld. Dit speel nie af in ‘n boaardse ruimte nie, maar in die wêreld.
Dit het werklik gebeur – tussen mense
soos ons ... met mense soos ons.

(Met erkenning aan Ds. Charl van Rooy,
Gereformeerde Kerk, Randburg).
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Kerstradisies
Herkoms en

Van regoor die wêreld
Bydrae: Heléne Richter
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B

wat daar verbygevloei het. Die kerkorrelis
Frans Grüber het dit later getoonset.

innekort is dit weer Kersfees.
Christene dink hierdie
tyd van die jaar aan die
geboorte van Christus.
Baie mense assosieer dit
egter met vrolike vakansies,
oorlaaide kostafels, Kersvader en geskenke.
Dalk kan ons sinvolle Kersgebruike wat
in ander lande bestaan, of oues wat in
ons eie land vergete geraak het, weer
opdiep en by ons nuwe omstandighede
aanpas, of ons kan nuwes skep wat eie
aan hierdie pragtige land van ons is.
In 350 n.C. verklaar Pous Julius I 25
Desember die amptelike datum van
die geboortedag van Christus. In die
Middeleeue was dit uitbundig en rumoerig
gevier. Die Puriteine in Amerika het alle
Kersvierings van 1659 – 1681 verbied
met ‘n boete van vyf sjielings vir elke
oortreding. Kersfees is eers in 1870 in
die Verenigde State van Amerika as ‘n
amptelike vakansiedag verklaar. Toe die
Puritein, Oliver Cromwell, Engeland in
1645 oorgeneem het, het hy Kersfees
verbied as deel van sy poging om die
land van morele verval te probeer verlos.
Toe Charles II egter aan bewind gekom
het, het hy Kersfees weer ingestel.

Kleure
Groen en rooi is die tradisionele kleure
van Kersfees. Groen is die simbool
van nuwe lewe wat dui op die ewige
lewe wat Christus deur die kruis en
Sy opstanding uit die dood vir alle
Christene moontlik gemaak het. Rooi
is die simbool van Jesus se bloed - die
bloed wat met Sy kruisiging gestort is.
Kerskaartjies
‘n Sekere persoon met die naam Horsely
het sy eerste Kerskaartjie in 1843 gemaak
en dit laat druk om vir sy vriend, Sir Henry
Cole, te gee. Die kaartjie het ‘n tipiese Engelse gesin met vakansie voorgestel, asook
tonele van mense wat liefdadigheidswerk
doen. Duisende kopieë van die kaartjie is
gedruk en teen een sjieling elk verkoop.

Waar kom die tradisies rondom
Kersfees vandaan?

Kerskouse
In die 10de eeu was daar ‘n pa wat
nie genoeg geld vir sy drie dogters se
troues gehad het nie. St. Nicolas het
van die arm pa se lot gehoor en besluit
om een nag drie sakkies vol goud in sy
kaggel af te gooi. Die goudsakkies het
in sy dogters se kouse geval wat oor die
kaggel gehang het om droog te word.

Kersliedere
Dit het in 1937 in Australië ontstaan toe ‘n
eensame en diep bewoë vrou met ‘n kers in
haar hand by ‘n oop venster na Kersliedjies
oor haar radio gestaan en luister het. ‘n
Radioverslaggewer het verbygestap, dit
gesien en spoedig is daar orals in die hele
Britse ryk “carols by candle light” gesing.
Die bekende Kerslied “Stille Nag” het
sy oorsprong in die St. Nicholas Kerk in
die klein dorpie Oberndorf in Oostenryk.
Vader Josef Mohr het self die lied geskryf
en dit is aanvanklik met kitaarbegeleiding
gesing, aangesien die orrelpype geroes was
a.g.v. die klammigheid van die Salzachrivier

Kersboom
Die tradisie het in Duitsland begin waar
Christene in die 16de eeu bome in hul huise
versier het. Party het piramides gebou
en dit met immergroen takke en kerse
versier. Martin Luther, die Protestantse
hervormer, was die eerste persoon wat
brandende kersies aan bome gesit het
om aan sy gesin die sterre wat deur die
bome in die nag skitter, te illustreer.
Die Kersboom het in 1841 in Engeland
gewild geraak nadat die jong koningin
Victoria se Duitse eggenoot, prins Albert,
‘n Kersboom in Windsorkasteel laat
oprig het. Dit is met kerse en speelgoed
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versier. Elektriese liggies is vir die eerste
keer in 1882 in New York by die woning
van Edward H. Johnson gebruik.

hele sitkamer gegooi. Dit is om almal aan
die stal waar Jesus gebore is, te herinner.
Kersgeskenke
In Serwië ruil gesinne nie op 25 Desember
geskenke uit nie. Twee Sondae voor
Kersfees bind die kinders hul ma vas en
sy moet dan ‘n losprys, in die vorm van
geskenke, vir haar vryheid betaal. Die
volgende Sondag is dit die pa se beurt!

Kersboomversierings
Oekraïners versier hulle bome met
spinnerakke. Volgens oorlewering het
‘n towerspinnekop eendag ‘n arm gesin
met Kerstyd besoek en al die spinnerakke
in hul huis in goud omgetower.
As iets in Duitsland aan die Kersboom
nie baie lekker ruik nie, is dit heel moontlik
omdat iemand ‘n agurkie tussen die
versierings weggesteek het. Die eerste een
wat dit vind, kry ‘n ekstra klein geskenkie.
In Bulgarye word strooi en droë gras in die

Skoene
In lande soos Brasilië, Pole, Duitsland
en Frankryk los die streeksweergawe
van Kersvader lekkergoed in kinders se
skoene. In Griekeland word ou skoene
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garnale op Kersdag geëet. In Duitsland,
Pole en Oostenryk is Knödel baie gewild.
Dit word met meelagtige aartappels
en eier gemaak. In Frankryk word die
belangrikste ete, genoem Reveillon,
op Oukersaand, nadat almal vanaf die
middernagerediens teruggekeer het, geëet.
Vir nagereg word ‘n sjokoladesponskoek
bekend as Buche de Noël geëet.

met Kerstyd verbrand om goeie geluk vir
die volgende jaar te verseker. Tsjeggiese
enkellopende vroue gooi op Oukersdag
‘n skoen oor hul skouer in die rigting van
hul huis se voordeur. As die skoen met
die hak naaste aan die deur land, is sy
gedoem om vir nog ‘n jaar enkellopend
te wees. As die toon egter na die deur
toe wys, kan sy maar haar ouers groet
en haar droomtroue begin beplan!

Kersfees in Suid-Afrika
Kersfees val by ons in die somer en die
skole is reeds gesluit. Baie mense is dan
by hul vakansiebestemmings, waar hulle
Kersdag in die buitelug of op die strand,
by hul huis of ‘n restaurant vier. Talle vier
Kersfees saam met familie en tradisionele
kos soos kalkoen, vleisdisse, groente,
rys en aartappels word geniet. Koue
vleis en slaai is ook baie gewild. Ander
verkies weer om te braai en die warm
weer te benut. Vir poeding is koekstruif,
malvapoeding en vla, tiekiepoeding en
vrugteslaai met roomys baie gewild.
Suid-Afrika se eerste eg SuidAfrikaanse Kerslied, “Welkom, o stille
nag van vrede”, is deur Koos du Plessis
gekomponeer en is ook in Die Liedboek
vir die Kerk opgeneem as Lied 358.

Kersklappers
Kersklappers is die eerste keer in die
middel van die 19de eeu deur ‘n Londense
bakker, Tom Smith, vervaardig. Sy
aanvanklike plan was om lekkergoed
en ‘n gedrukte raaisel of slagspreuk in
gekleurde papier toe te draai. Daarna het
die idee van ‘n knallende klapper by hom
posgevat terwyl hy voor ‘n knetterende
vuur gesit het. Later van tyd is ‘n klein
speelding en masker of papierhoedjie
ingesluit om vir nog meer pret te sorg.
Kersete
Die vroegste opgetekende Britse Kersmaal
was in 521 n.C. toe koning Arthur ‘n
feesdag uitgeroep het om die herowering
van York van die Sakse te vier. Gebraaide
pou of wildevarkkop was die belangrikste
gereg van die Kersmaal. Dit is met botter
en saffraan bedek. Later was gebraaide
gans die tradisionele Kersgereg. Sedert die
16de eeu is dit met kalkoen vervang. Soms
is die armes toegelaat om die oorskietdele,
bv. die hart, lewer, tong, ore en brein, van
die takbokke te kry. Dit staan bekend
as umbles. Dit is gemeng met alles wat
dit in ‘n pastei kon omskep, bekend as
umble pie. Dit is ook waar die uitdrukking
humble pie vandaan kom. Tydens die
Tweede Wêreldoorlog was kalkoen nie
beskikbaar nie. As selfs hoender nie
beskikbaar was nie, is skaapvleis of haas
geëet. In Groenland kan jy uitsien na
kiviak, ‘n voël wat in robvel toegedraai
en vir maande lank onder ‘n klip begrawe
word. In Australië word baie seekos en

BESPREKINGSVRAE:
1. Vertel vir mekaar hoe Kersfees deur
julle gesin en familie gevier word.
2. Het julle gesin enige spesiale
tradisie wat tydens Kersfees
voortgesit word?
3. Hoe word die Christusboodskap,
ongeag al die geskenke, etes ens.,
onderling met mekaar gedeel?
BRONNELYS:

1. www.maroelamedia.co.za/goeiegoed/
ouerskap/feestydtradisiesvan-regoor-die-wêreld
2. www.vrouekeur.co.za
3. www.rooirose.co.za/kersfees-vrede-hoop
4. Kersfees Ditjies en Datjies
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Afrikaans

Op reis met

MY REIS MET AFRIKAANS
Tyd, plek en iemand – dis mos hoe ‘n reis begin as ‘n reis ‘n reis wil wees of hoe?
Bydrae: Karien van Huÿssteen

M

y Ma Jettie, ‘n nooi
Nel van die Vrystaatse
dorpie Marquard, was
‘n kompulsiewe leser
en ‘n boekliefhebber.
Ek het grootgeword
met baie meer boeke as klere en kon lees
voor ek skool toe is. Afrikaans en Zoeloe
is in ons huis gepraat en so word ek met
twee “taaltonge” groot. By my Ouma
Ellen het ek stories van die Boereoorlog en
die Rebellie in ou Afrikaans en vloeiende
Zoeloe gehoor. Pa Nico het vir baie jare
knap voorsittersredes en heildronke in
Hoëveldse Afrikaans op vele podiums laat
opklink. By Oupa Carel Nel leer ek dat ‘n
mens manne wat “olike poeiers” is ten alle
koste moet vermy! Vele verhale uit ‘n wye
reeks temas, gereformeerde kerktaal “met
harp en sitertone”, patriotiese FAK-wysies
en kotiljonswoorde het ‘n lêplekkie in my
plaaskindbinneste kom kry. Vandag is ek die
vaardige vertalers van Albertyn & Spies se
“Kinders van die Wêreld” ewig dankbaar
dat ek om die aardbol en terug kon reis en
ander tale, verhale en bestemmings in ons
eie voorhuis én in Afrikaans kon beleef. So
kon ek menige bibberbeen-en-rooitoon
wintervakansie in die Memel-distrik oorleef.

Aan die voet van Harrismith se Platberg
en in die lesingsale van Kovsies ontdek
ek familielede van die taal van my hart in
die klasse van fassinerende opvoeders
– Duits, Nederlands, Suid-Sotho en, ten
spyte van my noue familieverbintenis
met genl. De Wet, bemeester ek selfs
Engels! Ek ontdek verder dat hierdie
taalgenote nie die plek van leef, droom
en bid in my taal minder maak nie, maar
vermenigvuldig – ‘n wiskundige berekening
wat vir my Grieks is, maar in taal logies is.
Hoekom klink taal skielik so vroulik ...?
Op die walle van die Vaalrivier verras
die onderwys my vir twee jaar in bekende
plattelandse Afrikaans - “Die bul is
gerehabiliteer nou is hy ‘n os” (beweer
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kraak // Is hy wat sy taak vermaaklikheid
maak // En sy swaarkry met lekkerkry
klaarkry” en die Kaapse winter word
keer op keer met die hele “Winternag”
van N.P. van Wyk Louw verwelkom.
Dalk is die Hoërskool Melkbosstrand
die voorlaaste aandoenpunt op my
taalpad: ‘n vorige-eeuse taaljuffrou vir
‘n nuwe skermgenerasie is tegelykertyd
bitter bekend en uitdagend. Dit neem die
spreekwoordelike drie weke (vir gewoond
raak aan nuwe dinge) vir hierdie gesiggies
om net my taalgebruik te begryp! “Dink
Juffrou aspris moeilike woorde op pad
skool toe uit om ons te kom verwar?”
wil ‘n matriek spiertier op een van sy
skaars besoeke aan my klas weet. Eintlik
was dit sý buitenissige opstelle wat mý
totaal verwar het! ‘n Liefmeisiekind is
op ‘n dag baie verlig dat sy vir my kan
verduidelik wat “halsstarrig”beteken:
“Juffrou, Mamma het net gisteraand vir
my gesê: ‘My kind, haal starig asem en
dan probeer jy weer!’” En so roei en stoei
ons met nogal ‘n paar onderskeidings
jaarliks deur matriek, totdat ek op ‘n
dag van ‘n finalejaar onderwysstudent ‘n
WhatsApp kry: “Juffrou is mos my liefste
taalmamma!” En my beker is kant en wal.
Tik my beiteltjie nog aan die stalagmiete
en stalagtiete wat oral op media en sosiale
platforms hulself staanmaak en hangmaak?
– Ai, my mens, ek hoop waaragtig so ...
Tik sal ek tik totdat ten minste tien
mense “op pad” reg spel en een van die
twintig heerlike
Afrikaanse
sinonieme vir
“awesome”
gebruik.

die toenmalige hoofseun) en ek wonder
so in my stilligheid hoeveel skade ek
dalk in my jeugdige voortvarendheid
met Jan Rabie se “Drie kaalkoppe eet
tesame” en ander “moderne” verhale
uit die Tydskrif vir Letterkunde aan
onskuldige jongelinge aangerig het.
Toe verruil ek mielielande vir vis en
beland aan die Weskus – totaal uit my
vaarwater met ander tonge en aksente wat
my vir lang tye verwar en laat wonder waar
die reguit Afrikaans van my kinderjare is.
Ek hoor van nette wat “eietyd gesim” word
en die heelmakery vind onmiddellik plaas;
van die wind wat “joppels” op die seewater
maak en van bokkoms en elfies wat glad
nie na feëtjies lyk of ruik nie! En boonop het
kinders “geite” en “sy” kan selfs ‘n “hy”
wees sonder enige ingrypende operasies.
‘n Mens kan ook by die winkel “provisie”
met ‘n “notisie” gaan koop terwyl jy in jou
“trekshoet” geklee is. EN “nee” is nie net
‘n ontkenning van iets nie – dit kan vloek
en seën as dit moet! Ai, my mieliepapAfrikaans krummel in my mond, maar kry
gaandeweg geure en kleure, gesigte en
wysies wat polkadraai en die askoek trap
binne die verengelsde militêre omgewing
met sy rigiede hiërargie waarin ek my toe
later bevind. In die gange praat ons steeds
Afrikaans, maar elke brief en lesing is pure
Brits. Dit laat my naarstiglik by die naaste
leeskring aansluit om asseblieftog net my
moedertaal, Afrikaans, te sien en te hoor.
In ‘n tyd van skade en verlies sit woorde,
baie woorde: raaswoorde, huilwoorde,
losmaakwoorde, omgeewoorde,
luisterwoorde en heelwordwoorde, my
weer stuk vir stuk aanmekaar. En op ‘n dag
weet ek ‘n verstand wat ‘n nuwe ervaring in
watter taal ook al beleef het, kan nooit weer
na sy oorspronklike vorm terugkeer nie.
‘n Winterliefde verwarm weer die
hart en sinne met hande- en hartevol
woorde. Twee dekades later hoor ek
dikwels hoe my Gryserige Ene hierdie
Langenhoven-woorde vir die braaivuur
aanhaal: “Die vrolike vlam wat klap en

Bron: Facebook,
Le-Lue 30/10/2017
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SIELSKOS: JANUARIE

WAARHEID
en LEUEN

van ‘n knoppie beskikbaar is. Is alles wat
jy hoor of lees waar? Is die waarheid vir
jou belangrik? Chloe Thurlow het gesê
dat, wanneer jy soek na die waarheid,
jy naderhand meer begin glo in die
soeke en die waarheid self uit die oog
verloor. Dit spreek boekdele oor die
motivering vir jou woorde en dade. Is
jy beginselvas en altyd oortuig dat die
waarheid belangrik is? Verloor jy dalk die
waarheid uit die oog omdat jy afgeleer
het om te luister? Maak jou oortuigings
- hoe edel ookal - jou blind vir iemand
anders se waarheid? Veroordeel jy
iemand anders se foute as onaanvaarbare
leuens en kyk vas teen die balk in jou eie
oog - en leef so in ‘n groot leuen?
Wat beskou jy as die waarheid? Leland
Lewis skryf dat die Waarheid altyd sal bly
bestaan en gekoppel is aan die ewigheid,
terwyl leuens tydelike, oppervlakkige
illusies is. Aan watter onveranderlike
waarheid kan ons dan vashou, ‘n waarheid
met ewigheidswaarde? In Johannes 14:1517(a) sê Jesus: “As julle My liefhet, sal julle
my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra,
en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur
om vir ewig by julle te wees, naamlik die
Gees van die waarheid.” As hierdie Gees
van waarheid in ons leef, is dit sigbaar.
Elke woord wat jy sê, belofte wat jy maak,
gedagte en daad wat jy doen, weerspieël
hierdie waarheid. Christian Kiefer skryf
in sy boek, The Animals: “Ek gee werklik
nie om wat jou bedoeling was nie, regtig
nie. Ek gee net om oor wat jy op die ou
end doen. Dit is belangrik. Die res is
net ‘n klomp nonsens.” Wat weerspieël
jou dade? Leef jy in waarheid of met
‘n leuen? Ons kan praat soveel soos
ons wil, die waarheid word in ons dade
weerspieël en NIE in goeie bedoelings
of edel woorde nie. Wees ‘n ware
dissipel van die Waarheid, van Jesus.

Bydrae: Marinda Schutte

Waaraan glo jy? Wat beskou jy
as die waarheid? In ‘n wêreld
met baie grys en bitter min swart
en wit, hoe onderskei jy tussen
die waarheid en ‘n leuen?

B

angambiki Habyarimana
sê in die boek Pearls of
Eternity dat ons somtyds
glo iets is die waarheid,
nie omdat dit werklik die
waarheid is nie, maar
omdat ‘n wet of tradisies dit so bepaal.
Sommige van hierdie waarhede waaraan
ons glo is in werklikheid gedogmatiseerde
mites. Hoekom ontstel dit ons as
geskiedenisboeke “herskryf” word? Is
dit omdat ons werklik glo dat sekere
dinge onwaar is of is dit die feit dat ons
intellektuele gemaksone - die feite
waarmee ons grootgemaak is - uitgedaag
word? Ons word geleer om objektief na
feite te kyk en die waarheid daarvolgens te
beoordeel. Wat ons buite rekening laat, is
dat objektiwiteit ‘n baie wankelrige begrip
is. Daar is harde feite wat waar bewys is,
maar sodra hierdie feite deur ENIGE mens
oorgedra word, word hierdie feite ingekleur
deur daardie persoon se eie ervaring en
agtergrond. Daar word klem op sekere
dinge gelê, terwyl ander moontlik uitgelaat
word. Die waarheid word gesien as die
feite wat vir daardie persoon sin maak en
ooreenstem met sy/haar lewensbeskouing.
Ons almal doen dit, bewustelik of
onbewustelik, en nie noodwendig met
kwade bedoelings nie. ‘n Halwe waarheid
kan gevaarliker wees as ‘n leuen, so wees
bewus van dit wat nagelaat word.
Ons word gebombardeer met
nuusberigte en inligting wat met die druk

“As julle aan my woorde getrou bly, is
julle waarlik my dissipels; en julle sal
die waarheid ken, en die waarheid sal
julle vry maak.” (Johannes 8:31-32)
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Media en Joernalistiek

MODERNE MEDIA:

Bron van inligting of
bron van vals nuus?
Bydrae: Marinda Schutte

P

Wat is die doel van die
media en joernalistiek?
Nelson Mandela het gesê dat ‘n kritiese,
onafhanklike en ondersoekende pers
die lewensbloed van enige demokrasie
is. Die doel van die media is om inligting
te verskaf, om sover moontlik die ware
feite te soek en te ondersoek en bloot
te lê, ongeag van wie en wat betrokke
is, om op te voed en om te vermaak.
Om dit te kan doen, moet die koerant
of tydskrif (aanlyn of in harde kopie) se
syfers klop - hulle moet die vermoë
hê om hulle mark te bereik. Daar is
dus ongelukkig ook altyd ‘n groot stuk
besigheid by die media se vermoë of
onvermoë betrokke. Die media is nie net
die spieël van die samelewing nie, dit is
ook die lap wat die spieël moet blinkvryf.
Die media is veronderstel om hierdie
doel te vervul, ongeag omstandighede

iet Cillié, een van die
bekendste en briljantste
koerantmanne wat Suid-Afrika
nog opgelewer het, het die
volgende gesê:
“In die lewe bestaan ‘n noue
verwantskap tussen die gehalte van die
pêrels wat jy aanbied en die kaliber van die
ontvangers daarvan. Hoe valser die pêrels
is, des te egter die swyne. Daarom het
ek in my beroep die reël probeer volg om
nie maar net aan die publiek te probeer
gee wat hulle wil hê nie, maar ook ‘n goeie
dosis van wat hulle behóórt te wil hê. Dit
betaal om by jou lesers ‘n hoë graad van
karakter en intelligensie, en ‘n groter dors
na die waarheid, te veronderstel as wat
die feite oënskynlik regverdig. As jy egte
pêrels uitstrooi in stede van valses, kan jy
naderhand vind dat jy glad nie meer met
sulke danige swyne te doen het nie.”
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en sonder om op een aspek meer klem
te lê as die ander. Die realiteit is egter
dat ‘n mens sedert die inligtingsrevolusie
oorval word met inligting, wat vryelik
beskikbaar is. Hierdie inligting word
nie noodwendig deur professionele
mediapersone versprei nie en die aspek
van vermaak en ekonomiese voordeel
geniet dikwels voorrang, wat tot gevolg het
dat media-etiek by die venster uitvlieg.

Wat is joernalistieke integriteit en etiek?
Joernaliste is gebonde aan ‘n professionele
etiese kode. Wanneer jy joernalistiek
studeer, is dit een van die eerste dinge
wat geleer word. Hierdie etiese kode
sluit dinge soos waarheid, akkuraatheid,
objektiwiteit, onpartydigheid en publieke
aanspreeklikheid in. Dit behels ook die
respek vir vryheid van spraak en soms die
weerhouding van sekere inligting om skade
te verhoed (soos om byvoorbeeld ‘n bron
se naam te weerhou om vervolging te
verhoed). Joernaliste is nie veronderstel
om ‘n politieke agenda te hê nie, al
beteken dit soms dat die land se wette
daardeur oortree word. (Dink maar aan ons
eie beperkende wette in die tagtigerjare.)
Wanneer ‘n mens te doen het met
‘n amptelike publikasie (aanlyn of harde
kopie), is dit maklik om hierdie riglyne
te meet en toe te pas. Die probleem is
egter dat sosiale media die hoofbron van
inligting word en dat hierdie bron die
tradisionele inligtingsbronne omseil. Om
nou “die media” tot verantwoording te
roep volgens hierdie etiese beginsels, is
bykans onmoontlik, want enige persoon
funksioneer as inligtingsbron. Volgens
joernalistieke etiese beginsels mag ‘n mens
na regte nie enige iets skryf/publiseer as
jy nie ten minste twee of meer betroubare
bronne het nie. Nou vra ek vir elkeen: wie
van julle het al OOIT gaan soek na twee
bronne (van oorsprong) voordat julle ‘n
stukkie/berig op sosiale media gedeel het?!
‘n Ander vereiste van goeie joernalistiek
is ook dat die persoon ‘n redelike beheer

oor taal en skryfwerk moet hê en trots
daarop moet wees om ‘n goed-deurdagte,
goed-nagevorsde skryfstuk sonder taalen spelfoute te plaas. Dit vlieg ook by
die deur uit met sosiale media: dikwels
word ellelange menings, deurspek van
foute, van groep tot groep gedeel.
Ekonomiese oorwegings is die ander
probleem wat etiese joernalistiek kan
verweer. Koerante en tydskrifte moet
verkoop, hul joernaliste moet betaal
word. Dikwels wend publikasies hulle tot
sensasionele nuus om soveel moontlik
lesers te trek. Baie nuus is ook gratis op
openbare platforms beskikbaar. Te min
of te veel geld is dikwels die euwel wat
etiese joernalistiek in die wiele ry. Groot
nuusagentskappe moet hul aandeelhouers
tevrede hou. Al kom berigte van groot,
bekende nuusagentskappe, is dit altyd
goed om te gaan ondersoek instel waar
hulle geld vandaan kom - dit sal bepaal
waar hulle belange (en vooroordeel) lê.

Vals nuus
Navorsing in Nederland en die Verenigde
Koninkryk het bewys dat vals nuus die
meeste skade aan ‘n demokrasie kan
aanrig. Waninformasie is nie gebaseer
op empiriese navorsing of korrektheid nie
en kan tot gevolg hê dat wydverspreide
onwaarhede binne minute as die waarheid
aanvaar word. Hierdie vals nuus kan
intensioneel of sonder kwade bedoelings
en uit oningeligtheid geskep en versprei
word. Vals berigte wat intensioneel
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Daar is genoeg betroubare webtuistes
wat feite nagaan (“fact checking”). Julle
het nie meer ‘n verskoning nie: moenie
daardie Enter-knoppie druk nie!

gefabriseer en versprei word, het dikwels
‘n spesifieke politieke of sosiale doel. Vra
jouself af: as ‘n persoon nie bereid is
om eerlik sy eie mening te publiseer en
in die lig te handel nie, hoekom moet ‘n
mens dít wat in die donker versprei word,
ondersteun? Dan is daar ‘n slang in die
gras. Elke keer as jy dus sonder kwade
bedoelings ‘n vals berig versprei, is jy
aandadig aan hierdie persoon se mening
en dade en help jy om ons wankelrige
demokrasie verder te ondermyn.
‘n Ander motivering vir die verspreiding
van vals nuus is geld. Webtuistes en
sosiale platforms mag dalk verniet lyk,
maar hulle word ekonomies onderhou
deur advertensies, dikwels verskuil. Om
hierdie blootstelling te verseker, gaan dit
oor getalle. Hoeveel besoekers het ek
op my webtuiste/blog/platform? Sodra
‘n sensasionele berig versprei word,
vermenigvuldig hierdie getal besoekers
- want mense hou van sensasie. Vra jouself
af: wie se geldsakke wil jy volhou? Vals
nuus is ook soos ‘n klippie wat jy in die
water gooi. Dit veroorsaak rimpelinge. Al
gooi jy na die tyd ‘n groter klip in en sê dis
die waarheid, het die groter rimpelinge
dalk die ander verdwerg, maar nie uitgewis
nie. Jy raak nooit daarvan ontslae nie.

Goue reël 5: MOENIE IETS OP SOSIALE
MEDIA DEEL OF PLAAS WAT JY NIE SELF
GESKRYF HET NIE. Eers dan aanvaar
jy verantwoordelikheid vir jou woorde.
As iets vir jou mooi of waar klink, lees
dit, oordink dit, gesels daaroor met jou
vriendin of deel dit privaat. MOENIE dit
op enige openbare platform plaas nie!

Ten slotte: moenie aandadig word aan
die verarming en ondermyning van ‘n
verantwoordelike, etiese media deur
jou sosiale media-gebruik nie. Jy is
dan aanspreeklik vir die erosie van ons
demokrasie en die ondermyning van
persvryheid en vryheid van spraak.
Bespreking
• Het ons persvryheid in Suid-Afrika?
• Waar is Suid-Afrika op
die lys ten opsigte van
persvryheid in die wêreld?
• Watter lande dink julle geniet
die meeste persvryheid? (Gaan
vors dit nou gerus na, julle sal
aangenaam verras wees.)

Wat moet ek doen?
Goue reël 1: as ‘n stukkie mooi of oulik
is óf met my standpunt ooreenstem, is
dit NIE NOODWENDIG WAAR NIE! Dink
voordat jy iets op sosiale media deel!
Goue reël 2: as ‘n stuk taal- of spelfoute
bevat, is die skrywer NIE ‘n joernalis of
skrywer nie. Lees dit vir jou vriendinne
en deel dit privaat, maar moet dit
asseblief nie op sosiale media deel nie!
Goue reël 3: probeer om nuus te lees/
luister van soveel moontlik verskillende
agentskappe om die geheelbeeld te
kry. Elke agentskap dien sy eie mark
en is nie noodwendig onpartydig nie.
Goue reël 4: moenie enige iets versprei
voordat jy nie ‘n feite-sif gedoen het nie.

Bronne

Taylor & Frances Online. Separating
the truth from lies.
MSU Today, Michigan State University.
The truth behind fake news.
Radio 702 online. The current state of
press freedom in South Africa.
New Straits Times (aanlyn). Changing media
expressions and journalistic integrity.
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om, ten spyte van wat ookal oor my
pad kom, met oorgawe te blom.
Op die ouderdom van ses maande
het die dokters bilaterale retina blastoom
by my gediagnoseer. Dit is kanker van
die retinas in beide oë. Ek het as gevolg
daarvan die sig in my regteroog totaal
verloor en het in die linkeroog slegs ‘n
geringe hoeveelheid sig behou. Ek kon
kleure, lig en donker, asook groot vorms
op ‘n kort afstand, onderskei. Ek het ook
hierdie bietjie sig op 13-jarige ouderdom
verloor en is sedertdien heeltemal blind.
Die feit dat ek nie kon sien nie, het tot
gevolg gehad dat ek nie op die gewone
manier skoolonderrig kon ontvang
nie. Ek moes leer braille lees en skryf
by ‘n skool wat hierin spesialiseer.
In 1979 het ek my skoolopleiding by
Prinshofskool in Pretoria,met ‘n voorskoolse
jaar wat vandag as graad R sou bekend
staan, begin. Hierdie skool het net tot
einde graad twee voorsiening gemaak
vir kinders wat braille lees en skryf. Ek
het my skoolloopbaan voortgesit aan die
Pionierskool in Worcester. Dit is in die
mooie Klein Karoo in die Wes-Kaap.
Hier het ek dan ook in 1991
gematrikuleer en met groot drome en
lewensideale uitgesien na die toekoms.
Die volgende jaar het ek aan die Randse
Afrikaanse Universiteit maatskaplike werk
begin studeer, want ek wou ‘n verskil maak
in die wêreld! Ek het beide my kursus en
die sosiale lewe as student ontsettend
geniet. My universiteitsjare was van die
beste in my lewe. Ek kon studeer met
behulp van vrywilligers wat vir my boeke
gelees en op kassette opgeneem het.
Ek het braille opsommings gemaak soos
wat ek geluister het. Ongelukkig is die
produksie van braille ‘n langsame proses en
dit het so ongeveer nege maande geneem
om ‘n handboek in brailleskrif oor te skryf.
In 1995 het ek my eerste
betrekking as maatskaplike werker in
Bloemfontein by die Association for
Persons with Disabilities aanvaar.

Liewe vriendin,
‘Nvan
DK-VRIENDIN:
EkONTMOET
deel graag ietsie
my lewe met jou.

Melette
Els

E

k is op 19 Maart 1973 as
oudste kind gebore. My
ouers het toe reeds op die
plaas waar hulle steeds
vandag woon, geboer.
Ek was gelukkig om
standvastigheid te kon hê in ‘n ouerhuis
wat fisies nooit geskuif het nie en nog meer
bevoorreg omdat my ouers emosioneel
altyd ‘n burg vir my was en steeds is.
Ons is ‘n hegte gesin van vier
susters en een broer en het oor die jare
gegroei met drie swaers, ‘n skoonsuster,
asook agt niggies en nefies.
Op die plaas het ons die voorreg om na
aan die natuur te kan leef en daagliks ons
afhanklikheid van God te besef. Van kleins
af het ons geleer bid vir reën en sonskyn
wanneer dit nodig was en dankie gesê
vir reën wat op die regte tyd geval het en
vir elke sonskyndag wat bygedra het dat
die mielies of sonneblomme kon groei.
Ek was altyd diep beïndruk met
die kosmosse wat nooit gesaai is nie,
maar jaar na jaar ten spyte van droogte
of baie reën, die wêreld versier het.
Kosmosse het my inspirasie geword
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Hier was ek blootgestel aan verskeie
fasette van maatskaplike werk, wat
gemeenskapsontwikkeling en terapeutiese
werk met mense ingesluit het.
Ek het besef dat my werklike
belangstelling en passie lê in
laasgenoemde en ek het ingeskryf
vir ‘n meestersgraad by Unisa om te
kon spesialiseer in hierdie veld. Ek het
begin droom en beplan om eendag
‘n privaatpraktyk te kan bedryf. Om
die droom te kon bewaarheid, het ek
egter fondse nodig gehad wat nie op
daardie stadium beskikbaar was nie.
Om my horisonne te verbreed, het
ek vir ‘n pos as nasionale ontwikkelingskoördineerder by Deafblind SA aansoek
gedoen. Ek was bevoorreg om vyf
jaar in hierdie posisie te kon dien. Die
organisasie lewer dienste aan mense wat
doof en blind is. In hierdie betrekking
het ek ongelooflik baie geleer oor
kommunikasie by doofblinde mense
wat, ten spyte van byna onmoontlike
omstandighede, maniere gevind het om
met mekaar en die wêreld te kommunikeer.
Gedurende 2006 het ek besluit

om terug te trek na die Vaaldriehoek
om nader aan my gesin te wees. Ek
het ook die geleentheid gekry om die
privaatpraktyk waaroor ek reeds jare
droom, te laat realiseer. Ek is sedertdien
voltyds besig met my praktyk en vind
my werk absoluut vervullend.
Ek het nie kinders van my eie nie, maar
daar is baie kinders wat deel vorm van
my lewe en my lewe vol en ryk maak. My
dierekinders speel ook ‘n groot rol in my
lewe. Ek het drie katte en twee honde,
waarvan een my gidshond is. Quinny is
reeds my derde gidshond. Nodeloos om
te sê, speel sy ‘n baie belangrike rol in my
lewe. Sy loop nie net fisies die pad saam
met my en lei my om struikelblokke nie,
maar haar onvoorwaardelike aanvaarding
van wie ek is, beteken regtig vir my baie.
Ek is ‘n trotse lid van Die Dameskring.
Aan al my Dameskringvriendinne - die wat
ek ken en die wat ek nie ken nie - kom ons
maak ‘n verskil! Laat ons waak en werk.

Melette het tydens Gauteng-Suid
se Gebiedskonferensie in 2019 ‘n
Omgeeruiker van die President ontvang.
Sy was ‘n waardige ontvanger hiervan
- Melette lewer ‘n reuse bydrae in haar
gemeenskap. Sy organiseer jaarliks
bemagtigingsgeleenthede en is intensief
betrokke by projekte in haar omgewing.
Haar passie en bemoediging maak ‘n
wesenlike verskil. Sy het verskeie jare as

Voorsitter van die Vaaldriehoek Crescitatak gedien en as DK-taklid is sy fyn ingestel op ander se behoeftes en emosies
waar sy passievol kan volg, sowel as lei.
Haar medetaklede het groot respek vir
Melette se onvermoeide werk in moeilike
omstandighede en sy dien as voorbeeld
vir hul van ‘n vrou van geloof met hope
deursettingsvermoë.

Groete.
Melette Els

GEBORG DEUR

VAALDRIEHOEK, CRESCITATAK

En as jy God wil ken, is dit nie nodig om ’n uitlêer van raaisels te wees nie, kyk
liewers om jou en jy sal Hom met jou kinders sien speel. En kyk omhoog en jy sal
Hom in die wolke sien loop en sy arms in die weerlig uitsteek en neerdaal in die
reën. Jy sal Hom in die blomme sien glimlag en dan opstaan en sy hande in die
bome sien waai. - Joseph Addison
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SIELSKOS: FEBRUARIE

GOD
Digter
die

Dit is waar jy die
Here leer ken,
waar Hy met jou
praat, waar Hy
jou lewenspad
aandui. Spreuke 3:6
(1953-vertaling) sê:
“Ken Hom in al jou
weë, dan sal Hý jou
paaie gelykmaak.”

Of, soos Hans du
Plessis se gedig “Die Jirre se pat” in
die Griekwa-dialek sing:
“Vra eers wasie Jirre se pat
Bydrae: Elphi Taljaard
voorlat jy jou eie ene vat.
As jy ammekaar virrie Jirre bid,
* Februarie: tradisioneel die maand vir
gat Hy jou oppie regte spore sit”  
die viering van die liefde.
* Wêreldwyd word moedertaaldag op die (Karos orie dyne)
21e gevier.
* Van die 14e eeu af word die liefde met Albert M. Wells sê “die Bybel is God die
Vader se liefdesbrief aan sy kinders.”
die skryf van gedigte geassosieer.
Wat ‘n voorreg om in jou moedertaal jou
.P. van Wyk Louw noem in dors na God te kan les! En te kan lees en leer
Rondom Eie Werk ’n aantal van sy onvoorwaardelike liefde teenoor ons,
dinge waaruit groot poësie sy kinders. Van daardie liefde van God wat
gebore word - liefde, haat, alle wysheid en verstand te bowe gaan.
droefheid en vrees – en
voeg dan hierby: die praat God is die grootste digter ooit. T.T. Cloete
met God en verlang na God. In sy digwerk verwoord dit in sy gedig “God die Digter”:
word hierdie bevestig - hy verwys in talle
daar is meer poësie in die sneeuvlokkie
van sy gedigte na God, baie keer in die
as in die letterkunde en baie meer poësie
vorm van gebede. Reeds as student sê
in die miskruier in die toktokkie
Louw dat die gebed een van die skoonste
in die meteorologie en entomologie
vorms van poësie is.
In sy digwerk druk Van Wyk Louw ‘n ver- in die moremis en in die bergpiek
die horison wat in die hemel wegraak
lange na God uit. Hierdie verlange laat ’n
mens aan die Psalms dink. In Psalm 42 skryf in die rooswolk is daar baie meer liriek
die aarde is deur die digter gemaak
die psalmdigter: “Soos ‘n wildsbok smag
na waterstrome, so smag ek na U, o God.
Bronne:
Ek dors na God, na die lewende God”.
Stilwordtye by God en bybelstudie bied Willie Jonker DIE VERLANG NA GOD
Die Burger, 18 Januarie 1992
ruimte waar jy jou behoefte kan bevredig
Hans du Plessis Karos orie dyne
om: by God te wees, in sy teenwoordigheid T.T. Cloete Driepas
te vertoef, die vreugde van sy nabyheid te
beleef.

N
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GESPREKSARTIKEL: FEBRUARIE

INTELLEKTUELE EIENDOM IS
RONDOM ONS

ORAL

H

Bydrae: Maria Krüger

ierdie artikel verskyn in
Granaat in elektroniese
formaat, in ‘n sekere
font getik, met dalk ‘n
prentjie of twee. Dit is
die eindproduk van ‘n
skrywer wat inligting wat in die openbaar
beskikbaar is, asook ervaringskennis,
gebruik het om ‘n onderwerp op ‘n
sekere manier te verduidelik.

van alle intellektuele eiendom wat ter
sprake is by ‘n produk soos bier.

Kom ons kyk watter intellektuele
eiendom (“intellectual property”/
IP) in die blote publikasie van ‘n
artikel in ‘n tydskrif ter sprake is:
• met of sonder ‘n © of ™ boaan
die einde van die woord,
byvoorbeeld Granaat™, is ‘n
handelsmerk (“trade mark”).
• Hierdie artikel met die tekentjie ©
en jaartal aan die einde daarvan kan
outeursreg (“copyright”) vestig.
• ‘n Besondere bladuitleg of spesifieke
tikfont kan’n ontwerp (“design”) wees.

Handelsmerk
Moontlike Patent
(indien nuut)

Die volgende tipes intellektuele eiendom
is nie direk by die publikasie van hierdie
artikel soos die tipes hierbo ter sprake
nie, maar word ook kortliks bespreek:
• Vertroulike inligting of
kennis (“know how”)
• Patente (“patents”)

Handelsmerke
Handelsmerke is tekens van oorsprong
(“badges of origin”) en het ten doel om
die goedere en dienste van een persoon
van ‘n ander te onderskei. In ons voorbeeld
is Granaat ‘n handelsmerk. Dit koppel die
tydskrif (produk) aan
(die

Plakker: Outeursreg
“Label”: Handelsmerk
Kunswerk op plakker:
Outeursreg

Bottelvorm:
Handelsmerk
Bottelvorm:
Ontwerp

Ons praat van ‘n versameling van regte
(“a bundle of rights”) wanneer ons
oor “IP” gesels. Hier is ‘n voorbeeld
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Verbruiker weet dan nie wie die goedere
of dienste verskaf nie. ‘n Eienaar moet
klandisiewaarde (“goodwill”) en reputasie
in ‘n ongeregistreerde merk bewys om te
slaag teen iemand wat dit wederregtelik
gebruik. Bewyslas word nie by
geregistreerde merke vereis nie. Dit is dus
altyd beter om handelsmerke te registreer.
Dit is nie ‘n vereiste om ‘n ® of ™
boaan die einde van die woord te plaas
om beskerming te geniet nie. ‘n Mens
mag wel NIE die ® gebruik waar ‘n
handelsmerk nog nie geregistreer is nie.
As ‘n aansoek om registrasie ingedien is,
mag slegs die ™ gebruik word. Sommige
maatskappye verkies om hierdie simbole
te gebruik om enige onsekerheid oor
handelsmerkregte uit te skakel.

eienaar van die handelsmerk). ‘n
Handelsmerk kan bestaan uit enige iets wat
grafies voorgestel kan word, byvoorbeeld
‘n naam, handtekening, woord, letter,
syfer, vorm, patroon en selfs ‘n kleur en
musiekdeuntjie (“jingle”). ‘n Logo soos
die een van “Mandela Day” in die vorige
Granaat - is ook ‘n tipiese handelsmerk.
Om statutêre beskerming te geniet,
moet die eienaar van ‘n handelsmerk by
‘n land se handelsmerkregistrasiekantoor
vir registrasie aansoek doen. In SuidAfrika word sulke aansoeke by die CIPC
(“Companies and Intellectual Property
Commission”) ingedien. Die eienaar kan dit
self doen en hoef nie ‘n prokureur daarvoor
opdrag te gee nie. Handelsmerke word in
45 verskillende klasse verdeel: klas 1 - 34
is vir goedere en 25 - 45 is vir dienste.
Alvorens ‘n handelsmerk gebruik
word, is dit goed om navraag by die
CIPC te doen om vas te stel of daar nie
soortgelyke bestaande handelsmerke
is nie, want gebruik van ‘n bestaande
handelsmerk kan tot regstappe deur die
eienaar van ‘n bestaande handelsmerk
teen ongemagtigde gebruik lei.
‘n Handelsmerk sal gewoonlik slegs
geregistreer word as dit kenmerkend
(“distinctive”) is. Dit kan nie ‘n blote
beskrywing van goedere of dienste wees
nie. ‘n Geregistreerde handelsmerk
is geldig vir tien jaar, maar mag
onbeperk hernu word. ‘n Geregistreerde
handelsmerk geld slegs in ‘n bepaalde
jurisdiksie of land (met uitsondering
van welbekende handelsmerke).
‘n Handelsmerk hoef egter nie
geregistreer te wees om beskerming te
geniet nie. Die gemenereg (“common law”)
beskerm handelsmerke wat gebruik, maar
nie geregistreer is nie, van aanklamping
(“passing off”) deur ongemagtigde derde
partye. Aanklamping vind plaas waar ‘n
persoon die merk van ‘n mededinger op so
‘n manier met betrekking tot goedere en
dienste gebruik dat daar ‘n moontlikheid
van verwarring by verbruikers ontstaan. ‘n

Outereursreg
Outeursreg word deur die 1978 Wet
op Outeursreg gereguleer en vestig
outomaties as ‘n reg vir die outeur van
‘n oorspronklike werk. Outeursreg hoef
dus nie geregistreer te word nie. Die
uitsondering hierop is kinematografiese
werke, wat wel geregistreer moet word.
Outeursreg beskerm oorspronklike
werke soos kuns, boeke, logo’s,
prosesse, tabelle, diagramme, planne
en rekenaarprogramme - sagteware en
toepassings (“apps”). Die werk hoef nie
van ‘n sekere kwaliteit te wees om beskerm
te word nie (swak kuns word byvoorbeeld
steeds beskerm deur outeursreg).
In sommige gevalle is die “outeur”
van ‘n werk nie die eerste eienaar van
die outeursreg nie, byvoorbeeld waar
werke op kommissie (‘n persoon skep
‘n werk in opdrag) of in die loop van
indiensneming geskep word. In die geval
van rekenaarprogramme is die persoon wat
kontrole oor die ontwerp van die program
uitoefen, die outeur van so ‘n program.
Die eienaar van outeursreg het die
eksklusiewe reg om ‘n afskrif van ‘n werk
te maak, dit aan te pas en te publiseer.
Die outeur kan dus enige persoon wat
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Vertroulike kennis
Vertroulike kennis sluit handelsgeheime
en manier van dinge doen (“know how”)
in. Dit kom byvoorbeeld ter sprake by
konsessie-ooreenkomste (“franchises”),
waar spesifieke kennis van prosesse
en prysbepalings integraal deel van
die sukses van ‘n besigheid is.
Hierdie tipe intellektuele eiendom
word nie geregistreer nie, maar moet ten
alle koste in geskrewe ooreenkomste en
monitering en beperking tot toegang van
inligting deur werknemers, beskerm word.

sonder haar toestemming afskrifte of
aanpassings maak, vervolg. Die outeur
het ook “morele regte” in haar werk en
kan persone vervolg as haar reputasie of
eer aangetas word deur verwringing of
“verminking” van enige oorspronklike werk.
Outeursreg mag slegs op skrif aan
enige ander oorgedra word en moet deur
die eienaar onderteken word om geldig
te wees. Outeursreg bly voortbestaan
tot 50 jaar na die dood van die outeur.
Tensy die outeur van hierdie artikel
anders met die tydskrif ooreenkom,
vestig die outeursreg in hierdie artikel
in Granaat, aangesien die skrywer dit in
opdrag van die tydskrif geskep het.
Om outeursreg in ‘n werk te eis, word
dit aanbeveel om die klein c in ‘n sirkel
simbool met die jaartal en outeur op die
werk aan te bring, byvoorbeeld ©2020
Granaat (of die eienaar van Granaat).

Patente
‘n Patent word toegestaan deur die
patente-afdeling van die CIPC as dit
‘n nuwe uitvindsel of vindingryke stap
(“inventive step”) wat in die handel of
in boerdery gebruik kan word, insluit.
Die nuwigheid (“novelty”) word
wêreldwyd beoordeel en kan nie
bloot ‘n variasie op die bestaande
tegnologie (“state of art”) wees nie.
In Suid-Afrika is die registrasie van ‘n
patent nie genoegsaam om “novelty”
te bewys nie en ‘n geregistreerde
patent kan ongeldig verklaar word
indien ‘n derde party kan bewys dat
dit nie nuut was op die datum wat die
aansoek vir die registrasie van ‘n patent
ingedien is nie. Om hierdie rede is
dit voordelig om ‘n patenteprokureur
te versoek om ‘n wêreldwye soektog
te doen alvorens die koste vir ‘n
patentregistrasie aangegaan word.
As jy dus iets ontwerp, skryf of
skep – hou bogenoemde in gedagte
en praat met ‘n prokureur om seker
te maak jou regte bly beskerm.

Geregistreerde ontwerp
Ontwerpbeskerming is gemik op die
vorm en konfigurasie van ‘n voorwerp,
byvoorbeeld die vorm van ‘n pen of ‘n
telefoon, die loopvlakpatroon van ‘n
skoen of ‘n motorband, die vorm van ‘n
sjokolade. In Suid-Afrika is daar beskerming
vir twee tipes ontwerpe: esteties (vir
blote estetiese waarde soos byvoorbeeld
‘n stiksel op ‘n skoen) en funksioneel
(soos byvoorbeeld die loopvlak van ‘n
motorband wat wrywing beïnvloed).
‘n Ontwerp moet nuut wees om
beskerming te geniet. Dit is dus baie
belangrik dat ontwerpe nie sommer met
enige persoon gedeel word alvorens
aansoek vir registrasie gedoen word nie dit mag die vereiste nuwigheid (“novelty”),
en dus registreerbaarheid, benadeel. Dis
noodsaaklik om met ‘n prokureur oor die
registrasie van ‘n ontwerp te gesels.
Granaat sou byvoorbeeld voor
die eerste uitgawe kon besluit dat die
spesifieke bladuitleg van die tydskrif as
‘n estetiese ontwerp geregistreer moet
word, indien dit “nuut” sou wees.
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– GRANATUS –
(Latyns vir pitterig, korrelrig)

Onsekere Sekerte

N

Bydrae: Marinda Schutte

virus nie en die hele wêreld is nog
steeds wagtend op enige sprankie
van normaliteit. Dis asof die hele
wêreld op stelte staan en wag vir die
strome water om onderdeur te vloei.
En niemand weet of hierdie stelte
die stroom sal kan weerstaan nie.
Ek is net van een ding seker: hierdie
onsekerte gaan nog lank voortduur! Dan
wonder ek hoekom alles so skielik moes
verander. ‘n Mens kan nie eers klein
plannetjies maak vir die dag van môre
nie, want môre is onseker. Hoekom is
ons vasgevang in hierdie COVID-dom
tydperk? Hoekom word ons lewens
so ingeperk dat ‘n mens naderhand
afgestomp voel? Want dit is nodig om
soms ‘n vraagteken oor dit wat jy as
vanselfsprekend aanvaar, te plaas. Wat
is vir my belangrik? My lewenswyse
is onveranderlik - vraagteken. My
prioriteite is in orde - vraagteken. Ek
doen my beste vir my gesin en doen
alles tot hulle voordeel - vraagteken.
Maar let nou op die eerlike
mens, kyk na die opregte: die
regskape man, vir hom is daar
‘n toekoms. – Psalm 37:37
En daar is my onsekere sekerte.
Daar is ‘n toekoms. Dit lyk dalk nie
soos ek gedink het nie, maar dit is
seker. Wanneer ek hierdie jaar sê
geseënde Kersfees en voorspoedige
nuwejaar, is ek doodseker dat
hierdie nuwe jaar ook maar onseker
gaan wees. Vanselfsprekend.

ooit in my lewe het ek
gedink dat die einde
van een jaar en die
begin van ‘n nuwe jaar
my so ontstig sou laat
voel nie. COVID-dom
noem Coreen dit, baie gepas. Ek voel
ook COVID-dom. Die totale verligting
dat hierdie jaar nou uiteindelik einde se
kant toe staan, dat ons ‘n nuwe blaadjie
kan omslaan en van voor af begin. Ja,
ek wil regtig nou bietjie ‘n nuwe jaar
hê, met nuwe dinge! Ek is keelvol vir
‘n bril wat toewasem en wil met helder
glase na die nuwe jaar kan kyk.
2020 het groot oppe en groot affe
gehad. Ons het ‘n buitengewone
hoeveelheid gesinstyd spandeer, maar
besighede het die een na die ander
toegemaak. Armoede en werkloosheid
het toegeneem, maar mense het hul
hande en harte oopgemaak. Berigte
van misdaad en korrupsie vier hoogty,
maar die gewone mens mobiliseer
hulself tot ‘n een miljoen burgermag.
Die afsondering en sosiale afstand het
my afgestomp. Ek het besef ek sal nie
werklik ‘n rare kluisenaar-kunstannie kan
word nie - daarvoor is ek veels te lief vir
mense en geselskap. Skielik het mense
meer vir mekaar begin omgee en ‘n “hoe
gaan dit met jou” word werklik bedoel.
Maar dié jaar is nou amper op ‘n
einde en volgende jaar gaan dinge
anders wees. Of gaan dit? Eintlik het
niks nog verander nie. Ons het nog
nie ‘n entstof of teenmiddel teen die
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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

Groete

Elphi Taljaard

Redakteur vir die Uitgawe
Heléne Richter
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