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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe

Hartsvriendin
’n Nuwejaarseënwens wat
ek vir 2021 ontvang het,
het my meer as genoeg
vrede en volop “waters
waar rus is” toegebid.
Vir my vergestalt die woorde
van lied 519 uit die Liedboek
van die Kerk hierdie vrede:

“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek spreek, en wind en golwe bedaar,
Ek sal ook jou getrou bewaar.
“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.
Ek is by jou, Ek gee jou krag.
“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Kom bring na My jou kommer en vrees.
Ek sal vir jou ‘n toevlug wees.
“Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Bly waak en bid; volhard in geloof.
Ek is by jou soos Ek beloof.”

B

y die aanhoor van
hierdie lied laat
dit my telkens met
hoop en ‘n innerlike
vrede. Mag dit ook
vir jou laat veilig
voel in die wete dat Hý in beheer
is. God vereis slegs dat ons stil
word, dat ons waak en bid en ons
kommer en vrees na Hom bring.
Dan kan ons voortgaan met ons
daaglikse werk en ons toewy aan
omgee, uitreik en terugploeg. En
kan lewe in dankbaarheid.
Op onlangse vérpadritte
het die jubeling van die natuur
oor milde reëns my opgeval.
Die somerveldgrasse wuif ruig,
mielie-oeste staan lowergroen en
belowend op die lande, vee is
spekvet en selfs in dele van die
Karoo staan plasse water. Die
Oranjerivier loop breed en die
Gariepdam loop dawerend oor.
Niks anders kan dankbaarheid
beter wys as die natuur na die
oorvloedige seën van reën nie.
Mag elkeen van ons vanjaar in
dankbaarheid leef en dit laat
gestalte vind in alles wat ons
doen, dink en praat. Uitbundig en
jubelend - soos die natuur.
Hartsgroete

Elphi
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BRIEF VAN DIE PRESIDENT
Die swakste yster in jou
gholfsak kan jou brein wees.
Sodra jy jou greep op ‘n goeie
houding verloor, gaan jy jou
greep op die spel, op jou
verhoudings en op jou lewe
verloor. Jou ingesteldheid
gaan die rigtingaanwyser vir
2021 wees. Dit gaan bepaal
of jy ‘n goeie spel of ‘n uitstekende spel
gaan speel.
Aan die einde van ons lewens maak dit
egter nie saak of ons die spel gewen of
verloor het nie. Wat wel saakmaak, is hoe
ons die spel gespeel het en dat ons dit
geniet het.
My wens aan Die Dameskring is om
doelgerig en positief te fokus op dit
waar ons ‘n verskil kan maak, om nuwe
geleenthede te ontdek en om uitvinders
van die toekoms te wees.
Moenie jou gordyne toetrek nie! Hou
jou vinger op die pols deur vergaderings by
te woon, ondersteun ons organisasie wat
namens jou ‘n invloed uitoefen en BLY ‘n
POSITIEWE “reisiger na môre”.

UIT DIE PEN VAN DIE

President

D
Liewe Leser

ie jaar 2020 sal altyd onthou
word. Ongenooid het ‘n
pandemie ons jaar oorheers.
Nuwe woorde het deel geword van ons woordeskat en
afsondering was deel van hierdie jaar. Dit
maak my versigtig om ’n nuwejaarsvoorneme te maak. 2020 het ons geleer dat
alles in ‘n oogwink kan verander. Soms
het dit vir my gevoel of my fokus totaal
belemmer is en ek het met tye gesukkel om
gemotiveerd en gedrewe te wees.
Dit het my laat dink dat die lewe soos ‘n
gholfspel is. ‘n Potjie gholf kan ‘n lewensles
inhou. Ons kan inderdaad daaruit leer hoe
God wil hê dat ons die spel van die lewe
moet speel.
Gholf verg konsentrasie. Met allerhande
gedagtes in jou kop, kan jy nie die
gholfswaai suksesvol doen nie. Jy moet
slegs op een ding fokus en dit is om soliede
kontak met die bal te behou. ‘n Suksesvolle
gholfspeler moet sy kop afwaarts hou en
net op die bal konsentreer. ‘n Mens is tog
so geneig om jou kop op te tel om te sien
hoe ver die bal gaan trek.
In die lewe moet ons ook fokus op dit
wat saakmaak. Nietighede kan ons ons
fokus laat verloor. Doen alles deeglik en
met volharding.
Wat is jou fokus vir hierdie jaar? Is
dit ‘n droom, ‘n besluit of dalk ‘n nuwe
rigting wat jy wil inslaan? Bly gefokus op
jou ideaal en moenie probeer sien wat en
wanneer die uitkoms gaan wees nie. Leef
in die oomblik, want in die oomblik is die
uitkoms opgesluit.

“May the ball lie in green pastures...
And not in still waters“
Besluit hoe jy die spel van die lewe
gedurende 2021 gaan speel.

“It is almost impossible to remember
how tragic a place this world is when one
is playing golf”. – Robert Lynd
Mag ons op 31 Desember 2021 vir mekaar
sê dat hierdie gholfspel uitstekend, genotvol en, wie weet, dalk ‘n “hole in one” was!
Liefde

Coreen
Here, my aandag word so dikwels van
U afgetrek en op ander dinge gefokus.
Trek my terug na U weë en leer my
wat die belangrikste is.
Amen

“There are two things you can do with
your head down - play golf and pray”.
Lee Treviro
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SIELSKOS: MAART

Respek

Bydrae: Heléne Richter

“Kinders, wees in alles aan julle ouers
gehoorsaam, want die Here verlang dit van
kinders wat in Hom glo. Vaders, moenie
gedurig by julle kinders fout soek dat hulle
moedeloos word nie. Slawe, wees in alles
gehoorsaam aan julle eienaars hier op
aarde. Moenie net werk om deur hulle
raakgesien te word en so in mense se guns
te kom nie, maar werk met ‘n opregte hart
uit eerbied vir die Here.” 		
Kol 3 : 20 – 22

D

ie woord respekteer kom van
die Latynse woord respectus
en dit beteken “aandag” of
“oorweging”. Volgens die
woordeboek van die Koninklike
Spaanse Akademie hou respek verband
met die eerbied of nakoming daarvan wat
aan iemand betoon word. Respek sluit
bedagsaamheid en agting in.
Respek is ‘n waarde waarmee die mens
die eienskappe van ander erken, aanvaar en
waardeer. Dit is ook die erkenning van jou
eie waarde en van die regte van individue
en die samelewing. Dit laat die samelewing
toe om in vrede te leef in ‘n gesonde
naasbestaan gebaseer op norme en
instellings. Dit impliseer die erkenning van
die regte en verpligtinge van ‘n persoon
self en van ander. Vandaar die uitdrukking
“Moenie aan ander doen wat jy nie wil hê
dat hulle aan jou moet doen nie”.
Die teendeel is ook waar. Wanneer
iets of iemand nie met respek behandel
word nie, dan is dit disrespek. Dit
genereer geweld en konfrontasies. So
‘n oortreding wat nie ooreenstem met ‘n
reël of ‘n wet nie, word op formele vlak
gestraf. Slegte opvoeding, die gebrek
aan verdraagsaamheid ten opsigte van
idees of lewensvorme van die naaste, die
afwesigheid van waardes, arrogansie en
egosentrisme is enkele van die elemente
wat meer gereeld uit hierdie disrespek
ontstaan.
Respek het ook te doen met
vriendelikheid, geduld, met ‘n goeie
glimlag, met ‘n warm handdruk, met ‘n

sagtheid van taal en groet, met ‘n eerbied
in houding, soms met min praat, met baie
luister en met erkenning. Dit het soms met
heel eenvoudige dinge te doen, soos om
iemand toe te laat om voor jou by die deur
in te stap of soos om nie onwettig op die
parkeerplek van ‘n gestremde te parkeer
nie. Eerbied vir ander en hulle waardigheid
beteken ook om jou woorde te tel, om sensitief te wees vir die een wat agterbly, asook
vir die een wat arm, gestremd of oud is.
Sonder die eienskap van nederigheid
kan ons ook nie respek aan ander betoon
nie. Nederigheid is die agste vrug van
die Gees (Gal 5: 22, 23). Dit is om jou nie
bo ander te stel nie. Dit is om minder as
ander te wees. As ‘n mens aan ‘n nederige
persoon dink, dan kom die woorde
toegeeflikheid, bedaardheid en kalmte by
jou op. Dit is die persoon wat die gawes
wat God vir haar gegee het, uitleef en
gebruik. Dit is iemand wat met vreugde
toekyk hoe iemand anders haar gawes
van God uitleef en gebruik en nie jaloers
daarop is nie. Nederigheid en respek was
een van die grootste karaktereienskappe
van Jesus. Hy het met alle klasse van die
samelewing bemoeienis gemaak en hulle
met respek behandel. So moet ons ook
wees.
Gebed:

“Here, leer my om dikwels te lag en
lief te hê. Ook om die respek en die
liefde van kinders te wen, om skoonheid
te waardeer, om van myself te gee,
om met geesdrif te speel, te lag en
te sing. Maak my bewus van my eie
nietigheid sodat ek beter sal besef hoe
afhanklik ek van U is en ek my hoop sal
kan vasknoop aan die grootheid van U
genade. Amen.”
BRONNELYS:
1. www.rooirose.co.za/kweek-so-respekraad-hoe-om
2. www.the-saltoftheearth.com
3. www.leefvirvandag.blogspot.com
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GESPREKSARTIKEL: MAART

KINDERHANDEL &

VROUEMISHANDELING
Bydrae: Heléne Richter

S

Kinderhandel
lawerny is in 1834 in SuidAfrika verban en die openlike
koop en verkoop van mense
om dwangarbeid te verrig is
dus teen die wet. Tog beteken
verbode nie verby nie. Die
praktyk blyk voort te leef in die verskynsel
wat ons ken as mensehandel. Veral kinders
word weens hul kwesbaarheid as ‘n maklik
verhandelbare en sukkelvrye kommoditeit
beskou. Die kinderhandelbedryf gedy
wêreldwyd, ook in Suid-Afrika. Die meeste
slagoffers van mensehandel is vroue tussen
die ouderdomme van 14 en 30 jaar oud.
Volgens die Global Slavery Index is
daar tans ongeveer 45,8 miljoen mense
wêreldwyd in mensehandel vasgevang.
In 2014 was Suid-Afrika 126ste uit 167
lande op die ranglys met ‘n beraamde
106 000 mense vasgevang as slagoffers
van mensehandel. In 2016 is Suid-Afrika

egter al 27ste op die ranglys met ‘n
beraamde 248 700 slagoffers. Suid-Afrika
staan bekend as ‘n bron-, transito- en
eindbestemmingsland. Slagoffers is
gevind in Malawi, Venezuela en Brasilië.
Suid-Afrikaners word ook gesmokkel
na Europa en die Midde-Ooste vir
dwangarbeid en prostitusie. Een uit elke
vyf slagoffers is seuns. Seuns word gevang
deur vals beloftes van sportkontrakte
en goeie werk - net om ontnugter te
word en as arbeiders gebruik te word
of vermoor te word vir hul ledemate en
organe. Inligting, statistiek en navorsing
oor vermiste kinders in Suid-Afrika bly
ongerapporteer en onaangeteken. Dit is
te wyte aan verskeie sake wat nie aan die
betrokke owerhede gerapporteer word
nie. Kinders is die kwesbaarste slagoffers
van geslagsgebaseerde geweld. Daarom
gaan sake van vermiste kinders gepaard
met geweld. Kinders wat vermis word,
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word meestal gesien as kinders wat
“wegloop” of as probleemkinders, wat op
hul eie sal terugkeer. Die moontlikheid van
mensehandel moet nooit uitgesluit word
nie. Moenie net aanvaar dat ‘n kind self sal
terugkom nie. Indien die omstandighede
tuis swak is en daar dalk heelwat geweld
is, kan hierdie scenario’s daartoe lei dat
kinders meer kwesbaar vir ontvoering en
mensehandel is.
Die meeste vermiste kinders kom van ‘n
disfunksionele en ongesonde gesinsagtergrond waar hulle juis blootgestel is aan
verskillende vorme van geweld, seksuele
mishandeling deur die ouers en/of ander
familielede en waar hulle blootgestel word
aan drank- en dwelmmisbruik. ‘n Gebrek
aan noodsaaklike liefde en dissipline is ook
in sekere gevalle die oorsaak dat die kind
haarself oorgee aan kinderhandel.

dikwels verskeie ander vorme van
misdadige optrede. Oortreders het
‘n magdom slenters waarmee hulle
slagoffers na ‘n bepaalde werkplek
of opleidingsinstansie lok, en reis- en
verblyfkostes word gewoonlik voorgeskiet.
Handelaars buit slagoffers uit deur hul skuld
op allerhande slinkse maniere buitensporig
te verhoog en hulle vir sogenaamde
swak dienslewering te beboet, bv. as ‘n
slagoffer siek was of ‘n kliënt nie tevrede
was met dienste gelewer nie. Gevolglik kan
slagoffers nooit hul skuld afwerk nie.
Ander misdadige optredes sluit
beslaglegging op buitelandse slagoffers
se paspoorte en ander reisdokumente
in, sodat hulle nie ander werk kan
bekom nie en as ongedokumenteerde
persone gedeporteer kan word. Geboue,
waar hierdie transaksies kan plaasvind,
word dikwels beskikbaar gestel. Die
naamlose individue aan die hoof van
die mensehandelhiërargie is meestal nie
persoonlik by die hantering van slagoffers
betrokke nie, maar by die organisasie,
beheer of finansiering van die bedryf.
Die vindingrykheid waarmee
oortreders hul slagoffers uitbuit, is dikwels
verstommend. Rolspelers in die stryd
teen mensehandel moet dus voortdurend
bedag wees op nuwe en vreemde vorms
van uitbuiting. Mensehandel, en veral
kinderhandel, is ‘n weersinwekkende
misdaad. Doeltreffende wetgewing is
onontbeerlik om suksesvolle vervolging
moontlik te maak. Die Wet op
Mensehandel wat Suid-Afrika na die
bekragtiging van die Mensehandelprotokol
uitgevaardig het, voldoen grotendeels
aan internasionale standaarde. Dit is
daarom verblydend dat die wetsraamwerk
doeltreffend gebruik word om te keer dat
kinderhandel ongestraf geskied.

Kinders word meestal vir die volgende
misdrywe gebruik:
• Seksuele misdrywe
• Gedwonge arbeid
• Onwettige aannemings
• Vroeë en gedwonge huwelike
• Handel in organe
• Slawerny
• Kwaadwillige mediese praktyke
• Pornografie
• Prostitusie
• Bevrugting van vroue met die doel om
die baba te verkoop
Ongeveer 35% van Suid-Afrika se bevolking
is kinders. ‘n Kind word elke 60 uur vermis.
16 000 kinders is die afgelope 18 jaar as
vermis aangemeld, waarvan 25% nooit
gevind is nie. Slegs 2% van vermiste
kinders word dood of vermoor aangetref.
Die meeste kinders word in Gauteng en die
Wes-Kaap as vermis aangegee. Heelwat
van die gevalle word nie aangemeld nie.
Die redes daarvoor is omkopery, afpersing,
intimidasie, armoede asook die gebrek
aan kennis oor hoe en wanneer die saak
aangemeld moet word.
Die proses van mensehandel behels

Vrouemishandeling
Die Wet op Gesinsgeweld (Wet Nr. 116
van 1998) onderskei tussen verskeie vorms
van gesinsgeweld - fisies, seksueel,
emosioneel, verbaal, sielkundig, ekonomies
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asook intimidasie, teistering, agtervolging,
beskadiging van eiendom, betreding van
woning sonder toestemming en enige
ander oorheersende of mishandelende
gedrag teenoor ‘n klaer waar die optrede
die veiligheid, gesondheid of welstand
van die klaer skaad of dreigende leed ten
opsigte van die veiligheid, gesondheid of
welstand van die klaer kan meebring. Die
meeste slagoffers van hierdie tipes geweld
is vrouens.
Die oorgrote meerderheid SuidAfrikaners is bekend hiermee - of jy self
deurgeloop het, tans onder die ewig
dreigende swaard leef, of iemand ken
wie daagliks op eiers loop in ‘n meestal
vrugtelose poging om konfrontasie te
probeer vermy. Dit bly ‘n unieke hartseer
epidemie. Die grendeltyd waarin ons
tans leef, tesame met die ekonomiese
onsekerhede en meegaande spanning
en vrees vir die onbekende, dra sekerlik
negatief tot reeds gewelddadige en
onbeheerbare gemoedere by.
Die eens algehele verbod op
die verkope van alkohol is deur baie
verwelkom. Alkoholmisbruik verhoog
ongetwyfeld die kanse op geweld.
Daarteenoor kan ‘n tekort aan alkohol vir
‘n geweldenaar wie gewoond is aan sy/
haar gereelde sopie, lei tot meer frustrasie
en daarmee saam tot irrasionele en meer
gewelddadige optrede.
In die lig van die huidige inperking
is die realiteit van geweld teenoor vroue
‘n selfs groter Goliat om te verslaan.
Die geweldenaar is meerendeels die
broodwinner en dus is die slagoffer
finansieel afhanklik van die geweldenaar.
Die nasionale inperking blyk dus ‘n
situasie te skep vir slagoffers van geweld
wie ‘n gemeenskaplike woning met
‘n geweldenaar moet deel, met geen

ander vooruitsigte nie. Terwyl dit onder
normale omstandighede alreeds moeilik
of onmoontlik is vir ‘n slagoffer om die
geweldenaar se woedebuie en verwante
optrede vry te spring, skep die huidige
inperking ‘n hele verskeidenheid nuwe
unieke scenario’s, struikelblokke en
uitdagings. Daarom is dit nodig dat
geweld gerapporteer moet word, gevolg
deur hulpverlening deur middel van
effektiewe wetstoepassing. Geweld is
geensins beperk tot enige spesifieke
ras, ouderdom, vlak van geletterdheid of
finansiële vermoë nie. Daar blyk soms
selfs ‘n stigma te kleef aan slagoffers van
gesinsgeweld - asof hulle onvermoë of
oënskynlike onwilligheid om die geweld
teen te staan of te rapporteer negatief op
die slagoffer as persoon se waardigheid
en sosiale aanvaarbaarheid reflekteer. Die
samelewing se gesonde ingesteldheid
teenoor, erkenning van en simpatie met
werklike slagoffers, is dus van kardinale
belang.
‘n Mens sou dink dat praktyke soos
mensehandel (veral kinderhandel) en
geweld teen vroue en kinders uit ‘n
vorige barbaarse era kom en geen plek
in ‘n moderne samelewing het nie. Tog
is dit nog steeds een van die grootste
probleme in ons samelewing. My wens
aan elke jong kind en vrou in ons dierbare
land en ook rondom die wêreld is dat
ons in hierdie tyd die onskatbare waarde
en onvervangbaarheid van ons geliefdes
daagliks, nee uurliks, meer en meer sal
besef.
BRONNELYS:
1. www.litnet.co.za
2. www.find-it.co.za
3. www.ditsem.net
4. www.parysgazette.co.za
5. Mike Bolhuis

GEBORG DEUR

BELVILLE WELGEMOED
ROOIPYPIE-TAK

Rus, want grond wat gerus het lewer ‘n goeie oes. (Ovidius)
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ONS GESELS MET...

Jak
Priester
In gesprek met

de

Bydrae: Elphi Taljaard

“Ek is MAL oor Jak!”

“Jak de Priester se solokonsert is aangrypend.”
“Jak het vir my dogter se sestiende verjaardag
kom konsert hou in ons tuin.”

J

“Ons het Jannie Moolman se ‘Hier staan ons’konsert só geniet - dit was ‘n voorreg. Ek dink
hulle skep Afrikana.”
ouers woon steeds in Parys en ek kom
gereeld daar. Dis waar my wortels is - deur
die jare het ek geleer dat juis dít ‘n reuse
invloed op jou lewe het. (Alhoewel ek met
hul 75ste verjaarsdag vir die Blou Bulle op
Loftus gesing het, én ek al vir hulle ’n liedjie
geskryf het, bly ek in my hart ‘n Cheetahondersteuner!)

ak het duidelik ‘n groot
aanhang en dit vra vir ‘n
gesels met een van die
groot name in Afrikaanse
musiek. Terwyl Jak en
sy gesin ‘n week lank in
Pretoria gekuier het, gaan
ek per Zoom op reis met
Jak!
Hulle het onlangs Kaap toe verhuis en
sedert Januarie 2021 is hulle inwoners van
Somerset-Wes. Die Kaap bied tans ander
geleenthede in die kunste wat Jak wil
ondersoek.

Hoe het jou paadjie na matriek geloop?
Op skool het ek aan kunswedstryde, revues
en toneel deelgeneem. In matriek skryf ek
die teks vir die skool se ATKV tienertoneel
en wen daarmee die prys vir die beste teks
en beste tienerspel. Dit inspireer my om
BA Drama by Tukkies te studeer. Ek wou
akteur word. My droom was om in iets soos
“Orkney snork nie” te speel.
My broer, toe ‘n derdejaarstudent by
Potchefstroom, is in my eerstejaar met
melanoomkanker gediagnoseer. Ek het
daardie jaar – toe hy oorlede is – baie
tyd op Parys en Potchefstroom saam met
hom deurgebring. Sodoende mis ek die
praktiese dramaklasse by Tukkies en besluit

Vertel van jou agtergrond, waar jy
vandaan kom.
Ek het grootgeword in Parys in die Vrystaat.
My pa het vir veevoermaatskappye tussen
die boere in die Vrystaat en Noord-Wes
gewerk. Ek voltooi my skoolloopbaan
in die destydse klein dorpie, voor dit so
ontpop het. Ek was een van vier kinders.
My ouer broer is oorlede, my twee jonger
sussies woon in Pretoria en die Kaap. My
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om aan te gaan met ‘n gewone BA-graad,
met vakke soos Duits, Afrikaans, Filmkunde,
Drama en Kriminologie.
Reeds tydens my studentejare begin
ek konserte hou en van die professore
het ook kom luister. Ek het Kriminologie
baie geniet en besluit toe om Honneurs
in dié vak te doen. Tydens ons eerste
klas het prof.Theron, wat van my konserte
bygewoon het, my gevra om agter te bly.
Alhoewel hy bly was om my in sy klas te
hê, het hy my gevra waarheen ek op pad
was met my loopbaan - wou ek dalk in
die polisie eindig? Dit het my laat besef
dat ek eerder ‘n onderwysdiploma moes
kry, sodat ek kon gaan skoolhou. Ek dink
die wêreld van ‘n onderwyser is dié van
entertainment! Ek kon só ook betrokke
wees by skooltoneelstukke. Dit was ‘n
stepping stone en geleentheid om te kon
groei in my toekomstige loopbaan.
Hoe het jy jou deurbraak as
liedjieskrywer gemaak?
Hoe ek my plek in die Suid-Afrikaanse
musiekwêreld gemaak het, was ‘n sameloop
van omstandighede. In 2002 skryf ek in vir
die ATKV se Crescendo-kompetisie en wen
die prys van R50 000. Daarmee kon ek my
eerste CD opneem, met onder andere die
immergewilde “Sally Williams”-liedjie. Dit
handel oor my meisie, Michelle (deesdae
my vrou), wat terugkeer Engeland toe. ‘n
Mens wen egter nie blootstelling nie.
Daarna neem ek deel aan die
Huisgenoot Skouspel. Skielik was ek oornag
bekend. In 2005 tree ek saam met Nataniël
in die Royal Albert Hall in Londen op. (Daar
woon duisende jong Afrikaanssprekendes in
Engeland.) Dit het my ook die geleentheid
gebied om in Engelse pubs te sing.
Die TV-reeks Binnelanders het ‘n
klomp nuwe liedjieskrywers genader om
‘n temaliedjie daarvoor te skryf. Ek het toe
in ‘n agt vierkantemeter tuinwoonstel reg
oorkant die ZAR-hospitaal gewoon, omring
deur Jakarandabome. Dit was my inspirasie
en die liewe Here het die liedjie vir my
gegee. Ek het dit in omtrent vyf minute

geskryf. Vyftien jaar later speel dit steeds
op TV. Dis groot goed waaraan ek my naam
kon koppel.
Wat is jou regte naam en waar kom die
naam Jak de Priester vandaan?
Op my identiteitsdokument staan Jako
Roux. My verhoognaam is geïnspireer deur
Johannes Kerkorrel en ons het die naam
Jak de Priester uitgedink. Soms dink ek
natuurlik ek moes ‘n makliker naam gekies
het!
Die impak van ‘n verhoognaam is
interessant. Toe ek in 2001 teruggekom
het uit Engeland het ek as Jako Roux
ingeskryf vir Crescendo en nêrens gekom
nie. Ek het later dieselfde liedjie ingeskryf
as Jak de Priester en toe gewen. Branding
is belangrik. Die mense het gewonder
oor hierdie Jak - wie is dit en waar kom hy
vandaan? Maar iemand met die naam Jako
Roux klink nie of hy bekend moet word nie.
Watter rol
speel jou
gesin in jou
lewe?
Ons het
drie kinders
- Jamie, ‘n
seun van tien
jaar oud, ons
dogtertjie
Mija is nege en ons jongste, Mika, ‘n
seun van vyf. Ek en Michelle ken mekaar
al van universiteitsdae af en het ‘n lang
geskiedenis saam. Ons troue was by Elsabé
Zietsman se restaurant, Zietsies. Ons het
baie herinneringe van oraloor waar ons
gewoon en saam gereis het. Gedurende
Covid-19 kon ons lekker na al hierdie foto’s
kyk. Ons het ons lewe saam opgebou en
spandeer baie tyd saam met die kinders.
Dis ‘n groot verantwoordelikheid om jou
gesin te kan versorg. In ‘n tweede lewe sal
ek seker weer ‘n groot gesin wou hê, maar
dalk sal ek dan iets soos ‘n geoktrooieerde
rekenmeester word.
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Ons bure oorkant die straat se huis het
afgebrand en ek wonder daaroor. As alles
weg is - wie is jy dan?

Jy en jou gesin is deur ‘n moeilike tyd ná ‘n
motorongeluk. Wat het jy daaruit geleer?
Die ongeluk het aan my bevestig wat
genade is. My geloof het sterker geword.
Ek het weer besef dat die lewe kort is en
hoe belangrik my familie vir my is. Ek sou
enigiets doen om Michelle se pyn te verlig
en het besef dat ek eerder sal sterf, sodat
my kinders kan leef. Ek hoop nie dis iets
waardeur ek ooit weer hoef te gaan nie.

Verduidelik die proses van liedjieskryf skryf jy eerste die musiek of eerste die
woorde?
Dis nie altyd dieselfde nie. Ek het altyd ‘n
klomp idees en ‘n klompie rowwe werk
waaraan ek aanhou werk van tyd tot tyd.
Dit vra groot dissipline om ‘n liedjie van
voor tot agter klaar te maak. Ek gaan sit
gereeld voor die klavier. Jy oefen, berei
voor vir ‘n konsert. Partykeer ontwikkel
daar dan weer iets nuuts daaruit. Dan is
dit soos ‘n kunswerk wat jy met ‘n kwas sit
en klaarmaak. Soms is dit vinnig. Ander
keer weer sit ek en werk aan iets tot ek
gaan slaap. Wanneer ek dan opstaan, gaan
ek reguit terug - dis asof dit onmiddellik
terugkom. As jy ‘n kunstenaarskrywer
is wat jou hart volg, is daar nie ‘n resep
vir liedjieskryf nie. Daar is wel ‘n resep
vir trefferliedjies wat rondom ‘n tema
en akkoorde werk, maar dan raak dit
kommersieel.

Wie is jou gunsteling sangers en watter
invloed het hul op jou sang gehad?
Laurika Rauch, Coenie de Villiers, Koos
Kombuis se manier van skryf, David
Kramer met sy eie manier van storievertel,
Johannes Kerkorrel, Amanda Strydom se
vertolkings.
Wat oorsese sangers betref, hou ek van
vrouestemme: Amy Winehouse se talent,
Whitney Houston - hoe kan ‘n mens so
mooi sing! Ek hou van kreatiewe skrywers
soos Ed Sheeran wat liedjies ontwikkel.
Dan hou ek van musicals se musiek. Ek dink
Moulin Rouge het van die heel mooiste
musiek ooit. Ek voel ’n mens behoort
sangers aan te hang vir hul werk en nie vir
hoe hulle lyk nie. Vir my gaan dit oor die
kuns en die stem is die belangrikste. Ek leer
graag by hierdie mense en wil hul beslis nie
namaak nie.

Is dit vir jou belangrik om in
Afrikaans te skryf?
Dis vir my baie belangrik. Die mense wat
na my luister en my mark wat my volg,
hou van my stories en hoe ek dink. Ek is
kultuurgebonde. Ek ken die Afrikaner. Ek
ken my mense. Soms skryf ek wel ‘n liedjie
in Engels. Maar dit sou oppervlakkig wees
as ek byvoorbeeld vir die Amerikaanse of
Engelse mark wou skryf, want ek ken nie hul
kultuur so goed om regtig iets te kan skryf
wat hulle hartsnare sal roer nie. Afrikaans
is ‘n mooi taal en ek het van die begin af
verlief geraak daarop as gevolg van onder
andere Antjie Krog en Johannes Kerkorrel.
Ek kan dinge in Afrikaans sê wat ek nie
in Engels kan nie. Ek is ‘n kampvegter vir
Afrikaans!

Wat inspireer jou?
Alles om my. Ek het ‘n boekie waarin ek
notas maak en deesdae los ek sommer ‘n
nota op my selfoon wanneer ek iets sien
wat my ‘n idee gee. Dit kan enigiets wees
- ‘n persoon wat oor die pad stap, politici
wat baklei, verlange na my kinders, kommer
oor Suid-Arika. Die dinge wat my pla en
bekommer is presies dieselfde as dié van
die persone wat na my luister.
Na 12 jaar se gelukkig getroud wees
is dit moeiliker om liefdesliedjies te skryf
- dan kyk ek na ‘n foto en dink terug aan
die moment en hoe dit gevoel het om net
verlief te wees en niks anders saak maak
nie. Dan kry ek natuurlik ook uit Covid-19
inspirasie - wat as alles tot ’n einde kom?

Wat is jou groot droom?
Ek wil graag iets groots skryf. Ek skryf
baie, meestal kortverhale. Ek het ook ‘n
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blog: Koppieteefontein. Ek skryf ook baie
liedjies. Ek is ver geskryf aan ‘n storieboek
wat ek graag wil publiseer. Dan moet dit
omskep word in ‘n Engelse fliek. Ek wil nie
‘n Engelse sanger wees nie, maar wil graag
hierdie storie van my met die wêreld deel.
Wie is jou mentor?
Ek het verskillende mentors op verskillende
vlakke. In die musiekwêreld sou ek sê
Nataniël is my mentor. Ons is al baie jare
lank vriende. Hy het my geleer van sy
werkwyse, sy manier van doen: om jou eie
mens te wees en nie te veel deel van ‘n
groep nie. Dis belangrik om jou uniekheid
te behou. My Hollandse kunstenaarsvriend,
Petro Marais, is al 82 jaar oud, ‘n afgetrede
dominee. Hy was 30 jaar oud toe hy SuidAfrika verlaat het en reis die wêreld vol. Hy
leer my van die waarde van geskiedenis
en verskillende lande. My buurman hier in
Pretoria is ‘n solid ou wat enigiets kan doen,
goed kan regmaak. Hy is ‘n voorbeeld van
hoe om ‘n “regte man” te wees. Ek luister
graag na ons huisvriend Whitey Basson
rakende finansies. En op geestelike terrein
is daar ‘n jong dominee wat geestelike
dinge op ‘n ander vlak aanspreek.
Jy was aanbieder by die Voortrekkermonument-konserte, ook die skakel tussen die kunstenaars en die wydverspreide
virtuele gehoor. Beskryf jou belewenis
hiervan, en die unieke atmosfeer.
Die Voortrekkermonument is majestueus!
Daar waar dit in die ooptes op die koppie
staan, kry jy dieselfde gevoel as wanneer
jy by ander “grotes”, byvoorbeeld die
Eiffeltoring, staan. Daar is nog nooit
vantevore musiekkonserte by die
Voortrekkermonument gehou nie, want dit
was amper soos heilige grond.
Dit was vir my lekker om iets soos ‘n
reis na gister met talentvolle mense te
doen. Wanneer ‘n Nianell daar bó staan en
begin sing en jy kyk van ver na hierdie klein
mensie op hierdie groot gebou met die
hele Pretoria om jou, en haar stem trek ver
– sjoe, dit was ‘n ongelooflike gevoel! Ek is

trots op elkeen van
daardie konserte.
Aanlynkonserte
is seker nou iets
van die verlede,
omdat mense
weer kan uitgaan,
maar vir daardie
spesifieke tyd was
die “Hier staan
ons”-konserte
ongelooflik
suksesvol en iets
heeltemal anders! Dit was my breinkind.
Om deel te kon wees van die VTM-konserte
was lewensveranderend.
Jak, het jy ‘n “geheim” om met ons te
deel, iets wat min mense van jou weet?
Miskien weet sommige mense dat ek ook
abstrakte kunswerke verf. Ek het al twee
uitstallings gehou. Die eerste een was
uitverkoop en die tweede een het ook baie
goed gedoen. Ek het ‘n passie vir kleure en
patrone en om dit visueel uit te druk.
Ek het ook ‘n groot passie vir tennis
en is besig met ‘n skeidsregterskursus.
My droom is om eendag wanneer ek in
my vyftigs is en my kinders groot is by
Wimbledom ‘n professionele umpire te
wees. Dan sal julle my hoor sê “15 - love”.
Dit is op my bucket list om in een jaar al
die groot grand slams by te woon: eers
die Australiese Ope, dan die Franse Ope
op Roland Garros,
Wimbledon
en laaste die
Amerikaanse Ope.
Ek wou dit graag in
my veertigs beleef
het, maar Covid-19
het ‘n stokkie
daarvoor gesteek!
Musiek, liedjieskryf, skrywer wees, TVprogramme, kuns - dié veelsydige man
maak sy merk in die Afrikaanse kreatiewe
wêreld. Hy kan verseker wees van talle
Granaatlesers se lojale ondersteuning.
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SIELSKOS: APRIL

RAAK RUSTIG BY GOD SE VOETE

E

Bydrae: Natasha Muller

k was skuldig daaraan dat ek
rus as verkwiste tyd beskou.
‘n Vroeë aandjie in die bed
of ‘n Sondagmiddagslapie
is ure wat konstruktief
gebruik kon word. En dan
die lang toue by die bank of winkel waar
ek moet staan! Dit laat my so magteloos,
gefrustreerd en nie in beheer voel nie. Al
waaraan ek op daardie oomblik dink is: ek
kon al dít en dít en dít gedoen het!
Ongelukkig het my kinders ook al
hierdie haastigheid van my aangeleer. Ons
was onlangs gestrand met die motor en
moes byna twee ure wag vir iemand om ons
te kom haal. Natuurlik het dit ‘n rimpeleffek
op die hele dag gehad: ons was laat vir
ons afsprake en sommiges, waarvoor ons
spesiaal honderde kilometers stad toe gery
het, moes gekanselleer word. Gevolglik het
irritasie, honger en humeure hoog geloop.
Na ‘n oomblik van stilte vra een my toe:
“Mamma, is ons nie nou besig om tyd te
mors nie?” Natuurlik wou ek uit frustrasie
hard skreeu: JAAAA, NATUURLIK MORS
ONS TYD!
Toe besef ek: my antwoord hang baie
af van hoe ek na die situasie kyk. Eerstens
het God dalk hierdie situasie toegelaat om
my te laat besef HY is in beheer. Tweedens
besef ek toe dat geen tyd ooit verkwiste
tyd is nie, want daar kry ek toe onbeplan
twee kosbare ure met my kinders. En HET
ons gesels!
Na hierdie insident lees ek die aand
van Moses. Hy was vir veertig jaar van sy
volk geskei terwyl hy in ‘n Egiptiese paleis
gewoon het. Daarna het hy veertig jaar vir
sy skoonpa skape in die woestyn opgepas.
Let wel: die woestyn. Hy moes veertig jaar
lank rondswerf na die rand van ‘n belofte.
SY planne was nou lank uitgestel! Hy het
‘n leeftyd se vertragings gehad. ‘n Mens
kan maklik die fout maak om te dink sy
lewe was ‘n mors van tyd. Nogtans was
hy God se vriend, wat sonder sandale
op heilige grond gestaan het, sy staf bo

oopgekloofde waters gehou het en die
Here se heerlikheid gesien totdat sy gesig
geskitter het.
Ek besef al hoe meer dat die Here deur
al die oponthoude, soos die Coronavirus
die afgelope jaar en motors wat breek,
ons kom roep om stil te word by Hom. Ek
lees Jesaja 30:15 raak wat sê: “Eers as
julle na my draai en tot rus kom, sal julle
gered word.” En Efesiërs 5:16 moedig ons
aan: “Benut elke geskikte geleentheid.”
Ons vyand, Satan, veg ook om ons tyd
- ons rustyd! Hy wil hê ons moet elke dag
gejaagd wees, ‘n supermens wat tog so
baie gedoen kry elke dag, sodat ons nie tyd
het vir God, ons familie of medemens nie.
Christelike skrywer en spreker, Elisabeth
Elliot, het oor haar siekte (demensie)
gesê dat sy nie daardeur lamgelê is nie,
net geroep om stil te raak. Wanneer
ons planne nie uitwerk nie en daar
teleurstellings of vertragings is, is dit eintlik
God se manier om dinge in ons hart te
bewerk wat nie sal posvat terwyl ons in die
malle gejaag van die lewe vasgevang is
nie. Kom ons raak hierdie Paastyd rustig
by God se voete, in plaas daarvan om vir
Paasnaweek na verskillende bestemmings
te jaag. Kom ons probeer die gewoonte
aanleer om die volgende vertraging wat
oor ons pad kom, te sien as ‘n geleentheid
om te rus, tyd met mekaar deur te bring en
om te bid.
GEBED:

Here, ek weet U moet ‘n rede hê
waarom U my drome soms laat luier,
of toelaat dat my dag soms uitrafel.
U is nooit stadig of vergeetagtig
nie, U is altyd presies op tyd. Help
my om rus te verwelkom as iets wat
noodsaaklik is om rustigheid en krag
te gee. Help my om die geleenthede
in elke tydgleuf raak te sien, al is
hulle ongeskeduleer. Amen.
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GESPREKSARTIKEL: APRIL

Hoe is almal se lewens in 2020
deur die pandemie geraak?

DIE IMPAK VAN

COVID-19

OP VERSKILLENDE
STRUKTURE VAN DIE
SAMELEWING
Bydrae: Irma Prinsloo

daaraan, besef en beleef. Die toegewing
om na ‘n paar weke op straat uit te kom
en te oefen was ook ‘n belewenis. Oud
en jonk, met of sonder hond, was almal op
straat. Amper soos ‘n “skelm uitbreek” uit
die huis! Stokperdjies het floreer en baie
het dit waarvoor hulle nooit tyd gehad het
nie, ontwikkel en geniet.

Nooit het ons kon dink dat die jaar
2020 so ‘n effek op ons lewens sou
hê nie! Elke mens op aarde, ryk of
arm, geletterd of ongeletterd het die
impak daarvan gevoel. Hoewel 2020
agter die rug is, is die pandemie nog
nie iets van die verlede nie. Al word
‘n inentingstof hierdie jaar vrygestel,
gaan die impak van COVID-19
op verskillende strukture van die
samelewing ons lewens vir nog ‘n
hele paar jaar beïnvloed.

Impak op skole
Die gevolge van die inperking op ons
opvoedingstelsel sal eers in die volgende
jaar of drie volledig bekend word. Die
negatiewe aspek was dat kinders wat nie
toegang tot WiFi het nie, nie onderrig kon
ontvang nie. Daarteenoor moes kinders
en hul ouers in huise met WiFi, baie vinnig
leer om aanlyn onderrig te ontvang. Ons
hys in dié opsig ‘n vlaggie vir alle ouers,
maar veral vir mammas, wat saam met hul
werk ook grootliks die tuisonderrig van
hul kinders moes hanteer. Ons vroue is
definitief sterker na Covid.

Eerste vyf weke
Die Vlak 5-inperking is deur almal van ons
met onsekerheid, vrees vir die onbekende
en ‘n gevoel van verlies aan vryheid ervaar.
Die teendeel is ook waar. Baie mense het
hulself, hul gesinne, hul wonings en tuine
en dié wat minder bevoorreg is, die gebrek
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maak. Die kinders het lank reeds uitgesien
om uit die huis te wees en skielik is die
meeste van hulle terug in die huis onder
pa en ma se oë. Studente moes met
geweldige selfdissipline en aanlynonderrig
die mas opkom. Daar is geen twyfel dat
hierdie jongmense wat die wa deur die drif
kon trek, sterker uit die pandemie gaan
kom nie.
Finalejaar en nagraadse studente moes
ook baie diep delf om suksesvol te kon
wees. Groepsklasse en vakke waar ‘n groot
mate van praktiese werk vereis word, was
baie moeilik. Die grootste impak was egter
die feit dat hierdie jongmense nie sosiaal
kon verkeer nie. Vir hulle was dit ‘n baie
lang en vervelige jaar. Ons vertrou dat
dit alles help bou het aan ‘n nuwe geslag
van vasbyters wat ons so nodig het in ons
mooie land.

Onderwysers het ‘n baie moeilike taak,
wat nog lank nie verby is nie. Onderwysers
in die meeste skole het baie hard gewerk.
Eers met aanlynonderrig gedurende Vlak
5 en 4 en daarna terug skool toe met die
helfte van die kinders wat die een dag skool
bywoon en die volgende dag die ander
helfte. Hulle was dus onder geweldige
druk en moes baie langer ure werk om van
die jaar se onderrig ‘n sukses te maak. Ons
salueer hulle ook. Daarteenoor was daar in
sekere skole onderwysers wat glad nie hulle
kant gebring het nie. Dit is geen geheim
dat baie leerlinge as gevolg daarvan nie na
die 2020-skooljaar op standaard is nie.
Die oopmaak van skole het te laat
plaasgevind en veral die graad R-, 1-, 2en 11-leerlinge het die meeste hierdeur
verloor. Privaatskole het, ten spyte van
meer gegoede ouers, ook finansieel swaar
gekry omdat ouers se salarisse gesny is,
hulle afgedank is of hulle eie besighede
finansieel onder groot druk was. Dit is
veral goedkoper privaatskole wat tussen
die duur privaatskole en die voorheen
Model C-skole opereer, wat die meeste
daaronder gely het. Baie ouers kon glad
nie die skoolfooie betaal nie en sodoende
kon eienaars van dié skole nie hul finansiële
verantwoordelikheid teenoor die banke
nakom nie. Die grootste nadeel is egter
dat die skool- en universiteitskalenders vir
2021 steeds ontwrig sal wees.

Impak op winkelsentrums en restaurante
Winkelsentrums is veral baie swaar
getref deur die pandemie. Tydens
die eerste vlakke van inperking kon
net die kruidenierswinkels, mediesverwante winkels en winkels wat absoluut
noodsaaklike kinder- en wintersklere
verkoop oop wees. Dit het meegebring
dat alle kleinhandelaars vir maande
nie kon handel dryf nie. In die bedryf
het die meeste eiendomseienaars met
elke kleinhandelaar onderhandel vir
verminderde huur. Beide moes na die tafel
kom om die kostes te probeer balanseer.
Indien die sentrumeienaar nie huur
ontvang nie, kan hulle nie hul lening by
die bank delg nie. In die meeste gevalle
is huur opgeskort vir drie tot vier maande
en daarna op ‘n glyskaalbasis aangepas
volgens die vermoë van die kleinhandelaar.
Restaurante, wat in elk geval ‘n riskante
bedryf is, is die swaarste getref omdat hulle
so laat eers weer kon oopmaak. Hulle
gaan egter nog steeds gebuk onder baie
lae omsette, wat tot gevolg kan hê dat
baie restaurante nie die mas gaan opkom
nie. Dit is hartseer omdat dit baie keer die

Impak op universiteite
Eerstejaars wat skaars ‘n paar weke op
universiteit was, moes groot aanpassings
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verkope vir goedkoper klere is gedryf deur
die feit dat mense minder luuks gekoop
het en diegene wat van ‘n staatstoelaag
afhanklik is, steeds spandeer het. Mense
in die hoër inkomstegroepe het nie groot
winkelsentrums besoek nie, maar wou
ook nie te veel spandeer in ‘n ekonomies
onseker tyd nie.

kleiner interessante restaurante is wat dit
nie gaan maak nie. Kettingrestaurante is
effens beter daaraan toe, omdat daar meer
kapitaal in die groep beskikbaar is. Die
restaurantbedryf is tans weer aan die gang,
maar ontvang nie die volumes mense wat
nodig is om wins te maak nie, want mense
bly maar versigtig.

Werksverliese
Ons land het geweldig werksverliese
ondervind, in byna elke sektor van die
ekonomie. Baie mense het byna van
honger omgekom, omdat mense wat
daglone verdien vir die eerste vlakke
van inperking nie kon gaan werk nie.
Daarby het private kosskemas rompslomp
ondervind met die tydelike verbod op
kosafleweringsinisiatiewe.
‘n Positiewe aspek in dié verband
is die toename van afleweringsdienste.
Baie werkloses het daar geholpe geraak
om met meestal motorfietse aflewerings
te doen. Goeie voorbeelde hiervan
is die aflewering van aanlynaankope,
apteke, kruidenierswinkels en in besonder
Checkers, met sy “Checkers 60” wat binne
sestig minute jou bestelling by jou huis
aflewer. Dit is voorwaar innoverend.

Daar was en is nog steeds baie
interessante kooppatrone. Mense met
‘n hoër sosio-ekonomiese profiel het
groot winkelsentrums vermy en het óf
aanlyn gekoop óf na die naaste beste
geriefsentrum gegaan vir aankope.
Daarteenoor het winkelsentrums in die
woonbuurte baie goed gedoen omdat
mense nie werk toe gereis het nie en hul
geld binne hul areas spandeer het.
Winkels wat die swaarste getref is, is
hoë-orde goedere en klere. In daardie
kategorieë is baie minder geld spandeer
omdat kopers wat dit kan bekostig, nie
winkelsentrums besoek het nie. Hulle was
bang en onseker oor wat hul ekonomiese
situasie sou wees vir die duur van Covid
en daarna. Hierdie groep het ook baie
meer aanlyn gekoop, wat vir altyd daardie
tendens vir ons kleinhandelsektor verander
het. Dit word voorsien dat aanlynverkope
in die toekoms gaan aanhou styg, omdat
hierdie huishoudings die gerief van
aanlynkoop ontdek het en nie geheel en
al sal terugval in hul vroeëre patroon van
inkopies doen nie.
Kleinhandelaars wat die beste presteer
het, is kruidenierswinkels, goedkoper
klere- en huiswarewinkels. Die goeie

Impak op hospitale en mediese gebied
Op mediese gebied was daar ‘n geweldige
impak. Dokters en spesialiste het byna
geen pasiënte gesien nie. Mense het uit
vrees alle nie-dringende operasies uitgestel
en roetine-ondersoeke gestaak vir daardie
periodes. Baie hospitale is gereserveer vir
Covid met ‘n verbod op gewone operasies.
Dit het dus nie net die mediese personeel
geraak nie, maar ook alle verwante
bedrywe wat mediese toerusting vervaardig
en aflewer.
Baie pasiënte met chroniese siektes
soos kanker, diabetes, hartvatsiektes en
diegene wat operasies moes ondergaan,
kon weens COVID-inperkings nie behandel
word nie. Dit kan in die toekoms tot lang
waglyste en selfs tot onnodige en hoër
sterftesyfers aanleiding gee. Alles in ag
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genome het ons mediese personeel wat
op die voorpunt teen die virus geveg het,
‘n wonderlike diens gelewer. Ons salueer
hulle!
Families wat in hierdie tyd geliefdes
gehad het wat gehospitaliseer moes
word, het ook die impak gevoel. Die
byna onmenslike verwagting om die
sorg van ouer persone, kinders of enige
familielid wat siek was net in die hande
van verpleegpersoneel te laat, het ‘n
diep indruk gemaak. So ook vir diegene
wat hierdie familielede aan die dood
moes afstaan sonder die geleentheid om
behoorlik en persoonlik afskeid te neem.

nie, het gesinslede laat besef hoe hard
huishulpe gewoonlik werk, maar het ook
meegebring dat gesinne saam dinge moes
doen wat verhoudings kon bou of vernietig.
Impak op samelewing en
geestesgesondheid
Baie mense het ‘n moeilike emosionele
pad geloop wat wissel van onsekerheid,
moedeloosheid, moegheid en ook
frustrasie. Op baie terreine van ons
samelewing ervaar mense ook ‘n
verslaenheid. Baie mense het die
stryd verloor om geestelik deur hierdie
pandemie te kom en volgens sielkundiges,
lewensafrigters en psigiaters is daar ‘n
geweldige toename in mense wat dringend
hulp en berading nodig het. Daar is ook
‘n toename in selfdood, selfs deur jong
mense, wat kommerwekkend is. Die
geestesgesondheid van ons bejaardes is
ook tot die uiterste beproef, deurdat hulle
in tehuise nie besoek van hul geliefdes kon
ontvang nie. Dit het gelei tot drastiese
vereensaming onder ons ouer bevolking.
Die belangrike feit is dat die krisis nie oor is
nie en niemand weet wat hierdie jaar gaan
gebeur nie.

Impak op kerke
Kerke moes innoverend optree om
aanlyndienste, inry-kerke en deurry-basaars
aan te bied. Talentvolle predikante het
uit hul pad gegaan om die geleentheid te
gebruik om gesinne te kon bedien met die
Woord. Dit is wonderlik dat gemeentes
so bedien kon word en hierdie inisiatiewe
kan moontlik gedeeltelik behoue bly
vir die toekoms. Die negatief daarvan
was dat mense eensaam geraak het en
werklik persoonlike kontak gemis het. Die
omgee-arm van kerke het egter sterker na
vore gekom, want in dié tyd is geweldig
uitgereik na medegelowiges, siekes en
bejaardes.

Die positiewe is egter dat ‘n samelewing
wat so ‘n krisis beleef, planne maak om
dit te oorkom en sodoende sterker uitkom
daarna. Ons sien uit na 2021 en hoop dat
die mate waarin ons almal in 2020 geslyp is,
vir ons lewenswysheid sal gee om krisisse in
die toekoms beter te kan hanteer. Dit is my
oortuiging dat dit die geval is met ons DKlede en hul gesinne en ek GLO in ‘n nuwe
blink toekoms vir ons almal!

Impak op gesinne
Veral met die Vlak 5-inperking het gesinne
mekaar baie beter leer ken en moes daar
ook ernstig gewerk word om mekaar te
verdra en op te hef. Die feit dat die meeste
huishoudings nie ‘n huishulp gehad het

*Irma Prinsloo is betrokke by navorsing vir winkelsentrums, en konsentreer op die
menslike aspek daarvan - wat kliënte ervaar, inkopievoorkeure en -gedrag.

GEBORG DEUR

KLEINMOND-TAK

Kom ons gaan op ons knieë en wees dankbaar teenoor
die Vader vir wat Die Dameskring vir ons beteken
en bly vol hoop vir 2021.
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Afrikaans
OP REIS MET

v a n 2 02 1 ‘ n
ie taal om
Gebruik ons moo
te maak.
is na Môre
e
R
K
D
e
g
i
t
t
e
r
p
Bydrae: Elphi Taljaard

Gesegdes en uitdrukkings
VIR HIERDIE JAAR

(spreekwoorde is die speserye van ‘n taal)

Op

dink stukkejou
wees
Op jou voete
nie waag nie
ie
W
Op
nie

jou tande byt

In die teenwoordigheid van hoop
word geloof gebore

sal nie wen

Woorde wek maak
voorbeelde trek

’n Praktiese kompetisie-oefening vir die takvergadering:
– Twee-twee lede in ’n span met pen en papier.
– Twee minute om ’n (sinvolle!) paragraaf te skryf waarin so
veel as moontlik van bo- en/of onderstaande uitdrukkings
aangewend word.
• Moenie dat jou moed jou
begewe nie, maar pak die
bul by die horings.
• Moenie jou boeglam skrik
vir 2021 nie, maar wys
die jaar waar Dawid die
wortels gegrawe het deur
hare op die tande te hê!
• Die Beraad gaan deur
mense van heinde en ver
bygewoon word.
• Slaan die hand aan die
wiel, terwyl jy ewe hoog
en droog sit en wag dat
Covid verby gaan en die
Kaap weer Hollands is.

• Bly so koel soos ‘n komkommer en moenie vol
kwinte en kwale wees nie.
• Begin met ‘n skoon lei.
• Kom die mas op en maak
korte mette van dinge wat
soos meulstene om jou
nek hang.
• Erken die meetsnoere het
vir jou op lieflike plekke
geval.
• Hou ‘n ogie in die seil.
• Verkneukel jou in dinge
rondom jou.
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LEKKER
OP DIE
TONGWOORDE
makietie
fluit-fluit
mankoliekig
jolig
vrolik
loslit
feesvier
flambojant

Interessante

SPELFEIT
Alle woorde wat
met Kersfees te
doen het word met
hoofletters gespel bv.
Kersboom, Kersvader,
Kersliedere

ALLEDAAGSE

Alternatiewe vir

AWESOME
en
STUNNING
lieflik
mooi
verrassend
pragtig
uitstaande
opwindend
beeldskoon
manjifiek
hartstogtelik
fantasties
smaakvol
meesterlik
spesiaal
jolig

baldadig
vreedsaam
oordadig
bedwelmend
uitmuntend
asembenewend
delikaat
fenomenaal
aangenaam
behaaglik
uitstekend
kleurvol
heerlik
wonderlik

HELP DINK
AAN ‘N
WOORD

W

anneer ’n
voëlkyker vir die
eerste keer ooit ’n
sekere soort voëltjie sien,
noem hulle dit ’n “lifer”.
Skep ’n splinternuwe
lekkersê woord vir “lifer”
en stuur jou voorstel na die
Granaatredaksie by:
11i@tortilis.co.za
Die skepper van die lekkerste
sê-woord kan ’n boekprys
wen.

foute
*
*
*
*
*
*
*
*

*

nie “oppad” iewers heen nie,
“op pad” is die korrekte spelling
“huidiglik” bestaan nie, gebruik
“tans”, “nou”, “op die oomblik”
“weer eens” én “weereens”
word deesdae aanvaar
jy gaan met vakansie (op ‘n
donkie!)
een begrip = een woord bv.
bemarkingskomitee in plaas van
bemarkings komitee
ek gaan vir seker vanjaar jubel
en sing - nié verseker nie
Tydens ‘n “werkwinkel” leer ons
iets nuut, maar jou motor is by
die “werkswinkel”
hoofletters is slegs vir die begin
van ‘n sin en vir eiename, dit
sluit in: byname, handelsname,
maand- en dagname,
wetenskaplike name en
dies meer
Alhoewel dit algemene gebruik
is om uit respek hoofletters te
gebruik by die volgende is die
korrekte reëls:
- Wanneer jy direk van God,
ons Here, Jesus Christus of
die Heilige Gees praat word
die naam en persoonlike
voornaamwoord met ‘n
hoofletter geskryf. (God het
ons lief, Hy sorg vir ons.)
- Besitlike voornaamwoorde
wat na God, Christus, die
Gees verwys, word met ‘n
kleinletter geskryf. (Ons glo
in sy Gees, sy liefde vir sy
kinders. Maar: ons is Syne.)

19

SIELSKOS: MEI

Integriteit
Integriteit is om die regte ding te doen selfs as niemand jou sien nie. – C.S. Lewis

V

Bydrae: Freda De Coning

eronderstel dit wat jy nou
dink of doen word op die
voorblad van die koerant
gepubliseer. Hoe sal jy
daaroor voel – tevrede of
verleë? In die film “What
women want” met die akteurs Mel Gibson
en Helen Hunt, kry hy die vermoë om te
hoor wat vrouens dink met allerhande
interessante en humoristiese uitkomste.
Stel jou voor hoe dit sal wees as alles wat
jy nou dink dadelik op Facebook of Twitter
sou verskyn, met prentjies, vir almal om te
sien....
Daar is baie sinonieme wat integriteit
beskryf: volledigheid, suiwerheid,
onkreukbaarheid, eerbaarheid, eerlikheid,
regskapenheid, onomkoopbaar,
beginselvas, deursigtigheid, en nog vele
meer. Soveel woorde, tog nie een wat
presies dieselfde betekenis dra as integriteit

nie. Is dit omdat dit ‘n moeilike begrip is,
of is dit omdat dit so moeilik is om met
integriteit te lewe?
Die woord integriteit het ontstaan uit
die Latynse woorde integritas en integer,
wat in Afrikaans vertaal kan word as volledig
of heel. In wiskunde is dit ‘n heelgetal
sonder desimale. As ons die begrip sou
deurtrek na ons lewenswyse, is dit nie
moontlik vir ‘n persoon met integriteit om
half eerlik of twee-derdes getrou te wees
nie. Integriteit kan dan beteken dat jy ‘n
volledige karakter het - daar is nie gapings
in jou karakter nie. Jy is onkreukbaar: daar is
geen voue of kreukels in jou karakter nie en
geen konflik tussen jou dink en doen nie.
As jy ‘n persoon met integriteit is, is jy te
alle tye betroubaar en eerlik en doen onder
alle omstandighede die regte ding, al word
jy self daardeur benadeel. Jy bedoel wat jy
sê, doen wat jy sê en kies eerder dit wat reg
is as dit wat op ‘n gegewe oomblik gerieflik
is. Salomo se wysheid hieroor in Spreuke
10:9 stel dit so: “Wie opreg leef, leef
sonder vrees; wie krom paaie loop, word
uitgevind.”
Hoe krommer die pad is wat jy loop,
hoe makliker kan jy halwe waarhede en
leuens daarin versteek. Dink net hoe
spanningsvol dit moet wees? Jy moet
voortdurend op jou hoede wees dat jou
leuens nie uitgevind word nie. Die Franse
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filosoof Blaise Pascal het gesê dat hy nie
verwag om meer as drie eerlike mense in sy
leeftyd te ontmoet nie! Integriteit verhoed
dat jy nie afdraaipaaie neem nie.
‘n Vliegtuig laat ‘n dampspoor wat
gewoonlik onsigbaar is, maar soms wel
gesien kan word as ‘n wit streep in die lug
as die bo-lug baie koud is. Jou integriteit
laat ook ‘n dampspoor, soms sigbaar, maar
meestal onsigbaar. Dit is nie iets wat jy
aan ander wys of mee kan spog nie, dit is
hoe jy is wanneer niemand sien nie. Jy is
wat jy doen, nie wat jy sê jy doen nie. Jou
woorde en dade het ‘n invloed op almal
rondom jou: jou gesin, jou gemeenskap en
jou omgewing. Jou integriteit, of gebrek
daaraan, het ‘n invloed op jou keuses. Die
keuses wat jy maak, openbaar die ware
aard van jou karakter. Daar is ‘n gesegde:
“Die sondes van die verlede gooi ‘n lang
skaduwee” waarop Salomo in Spreuke
20:7 antwoord: “Wie in sy regskapenheid
wandel as ŉ regverdige — gelukkig is sy
kinders ná hom.”
Maar integriteit se wortels lê nog
dieper as dit. Hoe eerlik is jy met jouself?
Hoe regverdig jy jou optrede vir jouself?
‘n Persoon het honderde fotostate op
haar werkgewer se masjien gemaak en
toe sy daarmee gekonfronteer word, as
verdediging aangevoer dat dit vir die kerk
is. ‘n Soort van regverdiging soortgelyk aan
Robin Hood wat by die rykes gesteel het
om aan die armes te gee? As ons verkeerd
doen, regverdig ons dit vir onsself. Soos
wanneer jy die spoedgrens oorskry, nie ‘n
masker dra nie, of baie ander sulke “klein”
oortredinkies, wat ons weet onwettig is.
Aan verskonings om ons gewete te sus,
kom ons nie kort nie. Daar is dus maar altyd
‘n stryd tussen die gewete en regverdiging

van wat verkeerd is. Die stelling hierbo kan
dan word: “jy is wie jy is, nie wie jy sê jy is
nie”.
Nou kan mens jouself onwillekeurig
afvra: hoeveel desimale is daar by jou
integriteit? Doen jy wat jy sê jy gaan doen?
Is jou ja jou ja, en jou nee jou nee? Staan jy
op vir die waarheid, of bly jy eerder stil? Het
jy respek vir ander se tyd? Neem jy krediet
vir ander se werk? Gebruik jy jou werkgewer
se tyd en fasiliteite vir privaatgebruik? Bly jy
te alle tye binne die wet? Hoe tree jy op as
niemand jou sien nie?
Besprekingsvrae:
1. Jy vind uit dat ‘n vriend van jou
kind vir sy ouers gesê dat hy by
julle huis oorgeslaap het, terwyl dit
nie so was nie. Hoe nou gemaak?
2. Jy is bewus daarvan dat jou
vriendin se man ontrou is. Moet jy
haar daarvan sê?
3. Wanneer is dit beter om nie die
waarheid te praat nie?
4. Kan jy iemand vertrou as daar ‘n
vraagteken oor sy integriteit hang?
5. Is daar ‘n plek vir integriteit in ons
regstelsel en politiek?
Bronne:
1. http://www.outeniqua.co.za/wp-content/
uploads/2018/04/Integriteit.pdf
2. https://mannatydskrif.wordpress.
com/2010/10/20/beginsels-van-integriteit/
3. https://www.vrouekeur.co.za/leefstyl/51888
4. https://solidariteit.co.za/lewe-met-integriteit/
5. https://www.mindtools.com/pages/article/
integrity.htm
6. https://www.etymonline.com/
search?q=integrity

GEBORG DEUR

PRETORIA FAERIE GLEN-TAK

Hou op om bang te wees vir wat verkeerd mag gaan.
Begin opgewonde raak oor dit wat reg kan verloop.
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GESPREKSARTIKEL: MEI

Wets-

gehoorsaamheid
Bydrae: Francisca Wessels

Wetsgehoorsaamheid is ‘n begrip wat dikwels
debat uitlok. Dit is in die omgang bekend dat
mense in baie ander lande baie meer wetsgehoorsaam
is en hulle landsreëls en regulasies ten alle tye tot
op die letter nakom. Orde in hierdie lande word
bewonder en as voorbeeld gestel. In Suid-Afrika is
wetsgehoorsaamheid ‘n meer vloeibare begrip.

B

nie. My doen en late (of eerder die gebrek
daaraan) is skielik deur die wetgewer vir my
bepaal, gekommunikeer deur die president
en daarna in die staatskoerant gepubliseer.
Op pad het twee goed in my
kop gedraai: my twaalfjarige seun se
opgewondenheid om net by die see te
kom om te swem en die stygende COVIDinfeksies in die Tuinroete-area. Ek het
vermoed dat die risiko vlak een regulasies
nie meer weerstand sou kon bied teen
die groeiende uitdagings nie. Min het ek
verwag dat ek vir my opgewonde seun
sou moes verduidelik dat hy tydens sy
seevakansie nie in die branders of op die
strand sou kon baljaar nie. Gewoonlik is
gesprekke oor die navolg van reëls maklik
– daar is mos reg en verkeerd. Maar wat
gemaak as die reg nou so verkeerd en
onregverdig voel?

aie van ons stel orde
hoog op prys, maar skop
vas teen sekere reëls of
oortree dit so ongemerk.
Wetsgehoorsaamheid is ook
omstrede sodra die toepassing daarvan
plaasvind deur ‘n instansie of regering
waarmee jy dalk nie saamstem nie. Is jou
wetsgehoorsaamheid dus gekoppel aan
jou politieke siening of jou interpretasie
van billikheid en logika? Hoe moet jy as
verantwoordelike landsburger hieroor dink?
Francisca Wessels, prokureur en notaris
van Johannesburg, gebruik die afgelope
Desember se Covid-inperkingsmaatreëls
as voorbeeld om meer lig op hierdie saak
te werp.
Ek het lanklaas so uitgesien na ‘n
vakansie soos na die afgelope Desembervakansie. Die relatiewe vryheid van vlak een
van die inperkingsregulasies (COVID-19
regulasies) het my spreekwoordelike vlerke
gegee om van Johannesburg na Jongensfontein in die Suid-Kaap te reis. Dit is
sekerlik te verstane, omdat ek sedert Maart
2020 soos baie ander Suid-Afrikaners van
die huis af gewerk het en niks meer vooruit
kon beplan nie. Ek het gedurende die jaar
nie werklik iets gehad om na uit te sien

Gehoorsaamheid:
wit en swart of ‘n grys gebied?
Op die vyftiende Desember sit ek met
my slimfoon op die strand en doen
internetsoeke na die definisie van strand
in plaas daarvan om die laaste dag
op die strand te geniet. Ek het enige
uitweg gesoek om te regverdig dat
ons steeds tussen die rotspoele voor
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Moet alle wette ten alle tye
gehoorsaam word?
Wat beteken die onafhanklikheid van
die regsbank (howe) dan as rigiede en
oënskynlik onregverdige reëls en regulasies
onbuigbaar deur die howe toegepas word?
Die Grondwet van die Republiek van SuidAfrika, 1996, is die oppergesag in ons
land. Artikel 165 van die Grondwet verleen
aan die howe hul mag en bepaal ook die
grense waarbinne die mag toegepas moet
word. Dit bepaal dat howe onafhanklik
is, maar steeds onderhewig is aan die
Grondwet en die reg (wat wetgewing en
regulasies insluit) wat hul onpartydig en
sonder vrees, bevoordeling of benadeling
moet toepas. Daarvolgens kan die howe
dus nie ‘n verbod wat die wetgewer in
wetgewing bepaal (byvoorbeeld die verbod
op interprovinsiale reis), goedkeur nie.
Dit sou daarop neerkom dat die howe
kriminele gedrag toelaat of goedkeur.
Niemand (selfs nie die howe nie) is bo die
reg verhewe nie.
Steeds het ek gesukkel om wetsgehoorsaamheid te regverdig, omdat die rasionaliteit van die strand- en swemverbod my
en soveel ander Suid-Afrikaners bly ontwyk
het. Waar kry ‘n mens nou meer natuurlike
ventilasie, geleentheid vir die handhawing
van sosiale afstand en beperking van
nabye kontak as op ‘n wye, oop strand?
Die feit dat die wetgewer ook aanvanklik
toegang tot strande, maar nie riviere en
riviermondings, beperk het nie, het die
debat oor die rasionaliteit van wetgewing
soos ‘n veldbrand aangehits. My innerlike
rebel is uitgelok en ek kon identifiseer
met die mense wat ongestoord met hul
Desembervakansie voortgegaan het. Ek
het met skok en afgryse gekyk na foto‘s
op sosiale media van ‘n paartjie wat op
Nuwejaarsdag druipnat in hul swemklere in
‘n polisievangwa na ‘n vroegoggendswem
in Plettenbergbaai gedruk is. Saam met
baie ander het ek myself afgevra of
dit werklik nodig is om mense vir so ‘n
oënskynlike onskuldige plesier te arresteer?
Wetsgehoorsaamheid in Desember
het ‘n hoogs belaaide en emosionele

ons vakansiehuis kon swem. Tegnies is
daar mos ‘n verskil tussen die strand en
rotse. Toe besef ek dat ek besig is om
‘n skuiwergat te soek en daardeur die
bedoeling van die wetgewing te probeer
ontwyk. As ‘n regspraktisyn was dit juis tóé
nodig om vir my seun die voorbeeld van
wetsgehoorsaamheid te stel. Te oordeel
aan hoe besig die strand (en die rotspoele)
steeds na die sestiende Desember
was, is ek oortuig daarvan dat nie alle
vakansiegangers my gewetensuitdaging
oor wetsgehoorsaamheid gedeel het nie.
Dit het my laat terugdink aan die eerste
hofuitspraak in Maart 2020, ‘n paar dae na
die aankondiging van die eerste vlak vyf
grendeltydperkregulasies. Karel Willem van
Heerden, toe woonagtig in Mpumalanga,
se oupa is oorlede in Hofmeyer in die
Oos-Kaap. Die regulasies het op daardie
stadium wel die hou en bywoon van
begrafnisse toegelaat, maar interprovinsiale
reis verbied en sodanige reis ‘n kriminele
oortreding gemaak. Karel wou sy ma met
die begrafnisreëlings bystaan en het, eerder
as om ‘n kans te vat of bloot die reëls te
ignoreer, die hof genader om hom wettig
toe te laat om vir die doel te reis. Hy het
geldig en gemotiveerd aangevoer dat sy
reis om menslikheidsredes geregverdig was
en nie ‘n verspreidingsrisiko van die virus
sou inhou nie. Die regter se sentimente
oor die onreg van die regulasies teenoor
Karel en sy familie was duidelik uit sy
onderstaande woorde:
“The circumstances of this application are
extremely upsetting. It shows in the crudest
manner the crude effects of the final lock down
regulations upon a family.”
Ten spyte van Karel se pleidooi het die hof
sy aansoek geweier en beklemtoon dat die
reëls en regulasies vir almal geld, Karel se
spesifieke omstandighede ten spyt:
“I have extreme sympathy for the applicant
but I must uphold the law. Unfortunately,
presently, the law prohibits that which the
applicant wants to do however urgent and
deserving.”
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aangeleentheid geword. Hoewel ek my by
die rebelle wou skaar, het beredeneerde
kommentaar van Brett Heron, ‘n plaaslike
politikus, vir my ‘n wekroep ingehou:

Ek het tot die slotsom gekom dat
wetsgehoorsaamheid nie ‘n keuse is nie.
Ek aanvaar dat die bedoeling van die
wetgewer is om reëls en regulasies wat in
die openbare belang is, daar te stel. Ek
het verder tot die gevolgtrekking gekom
dat wetsgehoorsaamheid in die wiele gery
word, omdat dit in die publieke opiniehof
nie altyd redelik en billik is nie. Bowenal is
my belewenis dat mense tans regulasie- en
navolgingsvoos is te midde van COVID. Die
vraag kan gevra word of Winston Churchill
dus ‘n punt beet het as hy sê:

“The arrests are necessary. It‘s called the
rule of law. If we’re to have any prospect
of beginning the recovery in 2021 we need
everyone to suck up the small inconvenience
of compliance. Let’s not encourage or suggest
there are blurred lines. The law must apply to
us all to succeed.”
Die staat en burgers se verantwoordelikheid
Die standpunt strook met wat my seun in
graad ses oor die doel van wette geleer
het, naamlik dat dit daar is om orde te
skep en te verseker dat almal regverdig
behandel word. Juis daarom stem ek saam
met Thuli Madonsela se sin vir billikheid
in haar ope brief in Junie 2020 aan die
president. Sy haal aan uit "Die Klein
Prinsie" om haar standpunt dat reëls en
regulasies redelik moet wees, veral in die
openbare opiniehof, te onderstreep.

“If you have ten thousand regulations you
destroy all respect for the law”.
Besprekingsvrae:
1. 	Is jy ’n wetsgehoorsame burger en
volg jy normaalweg die reëls? (Covid
of nie-Covid) Wat is jou motivering?
2. 	Watter wette volg jy na en watter nie?
3. 	Waarom het party mense hande
geklap vir swartmarkverkopers wat
eintlik mense wat nie sonder drank
of sigarette kon uithou nie, uitgebuit
het?
4. 	Reëls en wette is veronderstel om
goeie orde in ’n gemeenskap te
handhaaf. Stem jy saam dat, indien
jy dit nie navolg nie, jy gesien kan
word as ‘n anargis?
5. 	Is dit ooit geregverdig om nie ’n wet
of reël na te kom nie?
6. Kan wetstoepassers ’n blinde oog
draai vir wetsoortreders wat oënskynlike onskuldige handelinge uitvoer wat nie noodwendig nadelige
gevolge vir ander inhou nie?

“In Antoine de Saint-Exupéry’s classic The
Little Prince, the prince narrates the story
of a king he met on a tiny planet far away.
Speaking of authority and public obedience,
the king opined: 'Authority rests first of all
on reason. If you command your subjects to
go and throw themselves into the sea, there
will be a revolution. I have a right to demand
obedience because my orders are reasonable.‘”
Artikel 33 van die Grondwet bepaal
dat elkeen van ons die reg het op
administratiewe aksies (wat die bepaling en
neerlê van wetgewing insluit) wat wettig,
redelik en prosedureel billik is. Dit beteken
egter nie dat ons die reëls en regulasies kan
ignoreer of oortree as ons dit as onredelik
of onbillik beskou nie. Sulke wetgewing
hou wel onbedoelde gevolge in, soos Thuli
Madonsela waarsku:

Bronnelys:
•
•

“People’s resistance to colonial and apartheid
laws has taught me that when the law is
unjust, violating it is not only justified as
legitimate, it is exalted as heroic.”

•
•
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Grondwet van die Republiek van Suid Afrika,
108 van 1996
Ex Parte Application of Karel Willem van
Heerden in the High Court if South Africa,
Mpumalanga Division, case number 1079/2020
“It’s an emotive issue – Pictures of Plett beach
arrests cause a stir online” 2 January 2021 on
www.capetalk.co.za
An open letter to Cyril Rhamaposa from Thuli
Madonsela in the Financial Mail on 4 June
2020 on www.businesslive.co.za

ONTMOET ‘N DK-VRIENDIN:

Jacqui
January

Om met Jacqui te gesels
is ‘n groot lekkerte - sy
praat in juweeltjies en skets
visuele prentjies soos net
‘n radiojoernalis kan.
Jacqui vertel ....
Bydrae: Elphi Taljaard

E
My grootword

My geloof
Geloof is gevoel. Maya Angelou het
gepraat van ‘n “truth reading” - ‘n wekroep:
Matt 22:37-40 “Jy moet die Here jou
God liefhê met jou hele hart en met jou
hele siel, en met jou hele verstand. Dit is
die grootste en die eerste gebod. En die
tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet
jou naaste liefhê soos jouself.” Dit was vir
my ‘n openbaring - God is in my, ek moet
Hom liefhê. Ons is so krities oor onsself, so
ontevrede met onsself, so ondankbaar oor
dit wat ons het en wie ons is. As jy vrede
gemaak het met jouself en met wie jy is
en jy het jouself lief, is dit soveel makliker
om jou naaste lief te hê soos jouself. Glo
onbeskaamd soos ‘n kind. Daar moenie
‘n sweempie van twyfel wees nie - anders
verklaar jy jou geloof tot niet.

k het grootgeword
in Nababeep in die
Namakwaland - omring
deur klipkoppies wat lyk
soos ‘n maanlandskap.
Die klippe óm ons was
alles - my eerste pop was ‘n klip waarvoor
ek doekies aangesit het en vierkanterige
klippe was my broers se karretjies. Ons het
wonderlike kinderjare daar gehad. Ek het
lekker herinneringe waar ons jongklomp
in die strate loop en sing met Kersfees
en Nuwejaar. Na die reën het die rivier
afgekom en het ons kinders die bogrond
afgekrap en die mineraalryke klei geëet.
Dalk is dit waarom ons Namakwalanders nie
eintlik siek word nie en vir ewig lewe.
Ek en my pa het ‘n baie mooi,
diep verhouding gehad. Ek het sy rooi
metaaltrommeltjie geërf, ‘n kleinood vir
my. Ek het geglo my Pa kon alles uitsorteer
en regmaak. My pa het dit vir my maklik
gemaak om in ‘n onsigbare Vader God te
glo.

My loopbaan
Ek het heel toevallig by die uitsaaidiens
beland. My neef het my eendag gevra
hoekom ek nie aansoek doen by die
SAUK nie - ek was vermoënd in Afrikaans
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en Engels en het goed geskryf. Ek het ‘n
stemtoets gaan doen en beland toe in die
pragtige nuuskantoor van die SAUK in Seepunt,
met ‘n uitsig oor Tafelbaai. Tydens ‘n KKNKfees het Sarel Myburgh my gehoor uitsaai
- ek was die regisseur en uitgewer van die
skeidingsprogram, Fokus. Hy het my toe gevra
of ek nie in Johannesburg wil kom werk nie iets wat nie toe vir my ‘n opsie was nie. Die
werksaanbod het egter soos ‘n kurkprop weer
en weer opgekom. Die Here het my gelei om
wel die skuif te maak. Dit het die wêreld vir my
oopgemaak. Natuurlik was daar baie uitdagings,
maar ons lewe hier was só geseënd. Ek het baie
lief geword vir Johannesburg.
My eggenoot
Charles, ’n toegewyde mens, het goed
fietsgery, nege Comrades-maratons voltooi en
was ‘n muurbalkampioen in sy vriendekring. Hy
het baie gesond gelewe! Toe word hy op 58
met fase-4 nierkanker gediagnoseer. Sy nier is
binne twee weke verwyder, maar kanker is ‘n
bogger en dit het na ander sagte weefsel en sy
longe versprei. ‘n Stuk van sy long is verwyder
en die dokter het gesê sy longkapasiteit is
goed genoeg vir nog ‘n Comrades. Omdat
nierkanker baie skaars is, was die behandeling
eksperimenteel. Die mediese fonds wou nie
daarvoor betaal nie.
Vier jaar later het Charles in my arms gesterf.
Covid-19 het my weer laat besef dat dit ‘n groot
genade was - anders as in die grendeltyd kon
ek by my geliefde wees en behoorlik afskeid
neem. Dit was ‘n baie mooi tyd saam met hom,
alhoewel hy reeds begin doodgaan het toe
hy die diagnose gekry het. Dis baie sleg om
iemand te sien wat wag vir die dood. Hy was die
laaste ruk iemand anders, nie die man wat ek
geken het nie. Sy vriende het hom die laaste ruk
nie besoek nie. Wanneer mense ‘n sterk ou daar
sien lê, aanskou hulle hul eie kwesbaarheid. ’n
Mens wil nie daarmee gekonfronteer word nie.
Ek wil léwe!
Na Charles se dood het ek sulke sagte doeke
om my gevou, so asof ek myself wou beskerm.
Op ‘n dag het ek net besluit: dis nou klaar.
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Ek het amper té lank aanhou rou. Deur
berading te ontvang, deur daaroor te lees,
deur met mense te praat, het ek besef ek
het nog te veel in my lewe oor. Ek het besef
ek wil weer LEWE, weer iemand ontmoet,
weer gelukkig wees, glammy wees - ‘n
glamorous grandma vir my pragtige
kleinkinders. Ek doen ook saam met ander
sterk, pragtige vroue spirituele danse.
Hiervoor dra ons sulke vol wit rompe - as
jy die soom oplig lyk jy soos ‘n engel. Ek
makietie en tiekiedraai graag saam met my
kleindogter in haar ballerinarokkie. Dan sê
sy: “Ouma, you really are so cute.”
Nadat ek my kinders sonder ‘n oupa
en ouma grootgemaak het, het ek ‘n
wilsbesluit geneem om betrokke te wees in
my kleinkinders se lewens. Hul ouers doen
die opvoedingsproses op hul manier en dit
laat my toe om net die verstoutwerk
te doen!
Ek het in 2019 die Caminopelgrimsroete in Spanje gaan stap.
Ek het met ’n verwagting gegaan en
was teleurgesteld dat ek nie daar ‘n
“openbaring” beleef het nie. Nou, na
‘n jaar, het ek die ondervinding verteer
en word dit duidelik waarom ek die tog
moes onderneem. Ek besef nou dit was
‘n wonderlike ervaring en groot voorreg
waaruit ek vandag die vrede en vreugde
kan put. Ek bid en ek glo. Ek as gelowige
vrou het ‘n onregverdige voorsprong,
omdat ek die troefkaart hou om te kan glo
soos ‘n kind. Dit is my behoud. Ek is nie
‘n hopelose mens nie. Partykeer moet jy
jouself daaraan herinner dat jy glo. Net
soos wat jy kies om goeie gedagtes hê, dan
word dit jou werklikheid.

DK-tak. Na die tyd vertrek ek met die
mooiste orgidieë …en ‘n Dameskringlidmaatskapskaartjie!
Ek beleef Die Dameskring soos familie
saam met wie jy grootgeword het, van
wie jy weggetrek het en wat jy herontdek.
Johannesburg is groot, ‘n mens kan
weggevoer en ingesluk raak. DK is soos
‘n veilige hawe waar ek omring voel van
’n kultuur van omgee. Vriendinne bel
mekaar met verjaarsdae, of wanneer dit
swaar gaan. Ons deel ons pragtige taal,
Afrikaans, kultuur, godsdiens, gesinslewe.
DK -vriendinne laat jou toe in hul
binnekring wanneer hul hul huise oopstel vir
vergaderings, tee bedien uit mooi koppies
en die lekkerste watookal voorsit. Jy kry
so baie, en alles kom uit die hart. Jy word
voorgestel aan ‘n ander leefstyl, ons leer
lesse by mekaar, elkeen het unieke swaar,
unieke lekkertes. Die wete dat hierdie
groepie vroue agter jou staan, jou dra op ‘n
manier wat net ‘n vrou verstaan, is kosbaar.
Dit het niks met inkomste, hare of adres
te make nie. Met elke vergadering dink jy
hierdie een was die beste! Binne DK vind
ek ‘n versameling vroue wat jou aanvaar,
wat dink jy is spesiaal, mense wat jou tot
orde en kreatiwiteit roep. Hier kry almal ‘n
kans om ‘n bydrae te lewer. Tussen hulle
manifesteer jou reg om meer van jouself te
wees. DK beteken vir my ontsettend baie.
My “per ongeluk”-aansluiting was vir my
beplan.
‘n Paar interessante feite oor Jacqui:
• Sy het geite oor goeie wors.
• Sy drink graag goeie koffie en is eintlik
‘n koffiesnob.
• Sy het ‘n bidgat onder haar huis.
• Haar lewensleuse is om te blom waar sy
geplant is.

My DK-belewenis
Ek het een aand opgetree as gasspreker
by die maandvergadering van Aasvoëlkop

GEBORG DEUR

KURUMAN DIE OOG-TAK

“Meer dinge is te danke aan gebed as wat ons ons in ons
wildste drome kan voorstel.” – Al Tynnyson
27

SIELSKOS: JUNIE

Jeugdag

dissipline, depressie, groepsdruk, druk
om te presteer, eiegeregtigheid, selfsug,
gevolge van afwesige ouers. As ons kinders
heel daar uitkom, is dit ‘n wonderwerk!
In Suid-Afrika glo ons aan wonderwerke.
Jongmense se geesdrif en positiewe gesindheid is vir ons almal ‘n voorbeeld. Hulle
is “born free”, gewoond aan ‘n nuwe bedeling. Hulle is kreatief genoeg om oplossings
uit te dink - as hulle net die geleentheid
gegun word. Hulle kan die vredemakers en
ligdraers van ‘n nuwe nasie wees - as ons
hulle nie met bagasie oorlaai nie.
Wat staan ons as Dameskringlede te
doen op hierdie Jeugdag? Eerstens, laat
jou stem hoor. Spreek jou uit teen die
mishandeling van kinders. Spreek jou uit
teenoor onderwysers wat hulle plig versuim
of kinders wat ongedissiplineerd ander
se onderrig ontwrig. Praat met ouers oor
die belang van opvoeding en hoe om hul
kinders ‘n prioriteit te maak. Tweedens,
doen jou beskeie deeltjie. Raak betrokke by
instansies wat kinders se welstand bevorder.
Doen moeite met jou kinders of kleinkinders
en vertel hulle van ons agtergrond en
ons stories, langs die stories van ons
medelandsburgers. Laat hulle trots wees op
waar hulle vandaan kom, maar nog trotser
om deel te wees van die hele Suid-Afrika.
Moenie negatiewe praatjies maak voor jou
kinders nie. Moenie jou frustrasie oor wat
verkeerd gaan in ons land, deel van hulle
bagasie maak nie - hulle gaan eendag
genoeg van hulle eie hê.
Laastens, maar nie die minste nie, bid
vir elke kind en jongmens in ons land. Hulle
besluite en gesindheid gaan in ‘n groot
mate ‘n vredevolle toekoms verseker. Deur
gebed kan ons hulle toerus vir die toekoms.

O

Bydrae: Marinda Schutte

penbare vakansiedae in
Suid-Afrika was dikwels
omstrede uit die aard van
ons geskiedenis. Na die
demokratiese verkiesing
van 1994 is daar talle
kompromieë getref sodat ons as een nasie
kon aanbeweeg. Openbare vakansiedae
was een van daardie sake wat ons land kon
saamsnoer of verdeel.
‘n Openbare vakansiedag ontstaan
omdat ‘n sekere datum of gebeurtenis vir ‘n
sekere groep mense besondere betekenis
inhou en hulle dit van geslag tot geslag wil
herdenk. Dit is dus verstaanbaar dat sekere
openbare vakansiedae vir sekere groepe
in ons land belangrik is en ander dae dalk
onaanvaarbaar. Deur die demokratiese
verkiesing het ons deur hierdie kompromieë
nou ‘n groep gedenksgeleenthede wat dalk
vir ons as Afrikaanse vroue vreemd is of nie
so belangrik geag word nie. Dit is egter ons
as positiewe landsburgers se plig om onsself
oor hierdie dae te onderrig en empatie
met ons medeburgers vir dít wat vir hulle
belangrik is, te hê.
Jeugdag is een van hierdie omstrede
vakansiedae wat gewortel is in ons
geskiedenis van diskriminasie en geweld.
Hoewel die geskiedenis dalk met die tyd
kan vervaag, mag ons as Suid-Afrikaners
nooit die beginsel van hierdie dag
verontagsaam of negeer nie. Jeugdag
is die dag waarop die jeug van SuidAfrika hulle stem laat hoor. Ons het talle
probleme wat ons jeug in die gesig staar:
ontoereikende onderwys, werkloosheid,
armoede, mishandeling, verwaarlosing,
diskriminasie. Aan die ander kant is daar
emosionele struikelblokke: gebrek aan

“Jy wat jonk is, moet vreugde
vind in jou jeug en jou jong dae ten
volle geniet. Doen wat jy goedvind
en waarvan jy hou, maar moenie
vergeet dat God van jou sal
rekenskap eis oor alles nie.”
- Prediker 11:9
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GESPREKSARTIKEL: JUNIE

P
Sons kinders
EEL nog?
GESTRUKTUREERDE VERSUS ONGESTRUKTUREERDE SPEL

Bydrae: Marinda Schutte

E

k het meer as twintig jaar
terug, toe my kinders klein
was, ‘n boek aangeskaf oor
tradisionele kinderspeletjies.
Ek was verstom oor die
afname in kennis en spel
van geslag tot geslag: van my grootouers
af (wat amper alles geken het) na my
ouers, myself en my kinders (wat bitter
min geken het en vir baie daarvan nuwe
reëls gehad het). Kinderspel is dus iets
wat baie met die tyd verander. Tog is daar
speletjies wat deur honderde jare behoue
bly en van geslag tot geslag oorgedra
word. Wat beïnvloed kinders se spel en
hoe het dit deur die jare verander? ‘n
Ander belangrike vraag is ook watter effek
hierdie veranderinge op kinders se fisiese,
emosionele en geestelike welstand het?
Die grootste debat hieroor die afgelope
tien jaar het gehandel oor gestruktureerde
versus ongestruktureerde spel. Dit is
al baie bespreek, maar na 2020, waar

ouers self in ‘n groot mate vir hul kinders
se formele en informele opvoeding
verantwoordelik was, is dit ‘n onderwerp
wat weer op die voorgrond gedwing
is. Yolanda Huijsamer, ’n NoordwesUniversiteit M-student, het onder leiding
van Issie Jacobs, verbonde aan die Sentrum
vir Kinder-, Jeug- en Familiestudies
in Wellington, ’n studie gedoen oor
kinders se ontwikkeling en meen speel
is die belangrikste faktor in ’n kleuter se
ontwikkeling.
Wat is gestruktureerde en
ongestruktureerde spel?
Gestruktureerde aktiwiteite stel voorskoolse
kinders bloot aan ervaringe waar reëls
nie self deur die voorskoolse kinders
vasgestel word nie en waarby volwassenes
betrokke is. Voorbeelde hiervan
is gimnastiek, Playball, Monkeynastix,
drama, moderne danse, Experimaatjies,
ballet, afrondingsklasse, stoei, karate,

29

musiek en kuns. Hierdie definisie kan
ook uitgebrei word na ouer kinders, soos
laerskoolleerders. Dit is dus spel waar
sekere vasgestelde reëls geld en waar daar
toesig oor die korrekte toepassing van
hierdie reëls is.
Ongestruktureerde spel word beskryf
as speelaktiwiteite wat plaasvind wanneer
voorskoolse kinders kies wat hulle wil doen,
hoe hulle dit wil doen en wanneer hulle
spel wil staak en ’n ander speelaktiwiteit
wil probeer. Dit sluit byvoorbeeld
simboliese spel of fantasiespel, soos
onder meer om huis-huis te speel, in. Dit
het geen eksterne doelwitte wat deur
volwassenes vasgestel word nie en hoewel
volwassenes gewoonlik die omgewing en
hulpmiddels vir ongestruktureerde spel
voorsien, neem voorskoolse kinders self die
leiding. Ouer kinders kombineer dikwels
bestaande gestruktureerde aktiwiteite met
ongestruktureerde spel en maak hulle eie
reëls vir die betrokke spel op.

Grootmotoriese vaardighede
ontwikkel veral tydens liggaamlike
aktiwiteitspel, soos stoei, deurmekaar
rondhardloop en hardloopspeletjies.
Vanaf die ouderdom van vier jaar
is die speletjies ook meer agressief
en vind ‘n gestampery en fisiese
kontak meer plaas. Dit is normaal
en kinders ontwikkel in die proses
ook hulle probleemoplossings- en
onderhandelingsvaardighede.
Gestruktureerde spel is by uitstek
geskik vir die ontwikkeling van hierdie
groot- en fynmotoriese vaardighede
en dus voordelig vir die liggaamlike
ontwikkeling. Die nadeel is egter dat,
veral by klein kinders, die toepassing
van streng spelreëls, wat hulle dalk
nog nie kan gehoorsaam nie, hulle vrye
bewegings inperk en hul liggaamlike
ontwikkeling strem.

2. Kognitiewe ontwikkeling
Voorskoolse kinders ontwikkel
die vermoë tot simboliese denke,
verbeelding en die verwerwing van
taalvaardighede. Dit gebeur alles deur
die interaksie met hulle leefwêreld,
wat hoofsaaklik deur speel plaasvind.
Ongestruktureerde spel bied aan
voorskoolse kinders die geleentheid
om hulle kommunikasievaardighede
te ontwikkel, kennis te verwerf en
leerervaringe te integreer. Dit stel hulle
ook in staat om ’n positiewe selfkonsep
en ’n gevoel van bekwaamheid te
ontwikkel. Gestruktureerde aktiwiteite
bied aan voorskoolse kinders die
geleentheid om te leer hoe om
binne spanverband saam te werk en
instruksies te volg.

Voordele en nadele
Die vroeë kinderjare, tussen ongeveer twee
en ses jaar, word beskou as die belangrikste
vir speel. Jong kinders bring die grootste
gedeelte van hulle dag met speel deur en
ontwikkel terselfdertyd die vaardighede,
idees en waardes wat belangrik is vir
grootword en die normale funksionering in
die wêreld. Hoe kinders speel, is dus uiters
belangrik. “Spel is ’n weerspieëling van
die self en bemagtig voorskoolse kinders
met ’n mate van onafhanklikheid, deurdat
dit geleenthede skep om die betekenis
van hulle ervarings aan die wêreld te
kommunikeer.” Die gesonde balans tussen
gestruktureerde en ongestruktureerde spel
is noodsaaklik vir die ontwikkeling van die
kind.

3. Sosiale ontwikkeling
Sosialisering is ‘n noodsaaklike proses
waardeur kinders leer watter gedrag
aanvaarbaar binne verskeie situasies is.
Voorskoolse kinders se sosialisering vind
deur spel plaas. Deur ongestruk-

1. Liggaamlike ontwikkeling
Die ontwikkeling van groot- en
fynmotoriese vaardighede op
verskillende stadiums van die
voorskoolse kind, is baie belangrik.
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tureerde spel ontwikkel kinders se
sosiale interaksie, omdat hulle ’n oplossing vir ‘n sosiale probleem moet vind,
byvoorbeeld die keuse van die speletjie
wat gespeel gaan word, wanneer spel
begin en wanneer dit gestaak gaan
word en watter reëls tydens die speletjie gevolg gaan word. Dit help kinders
ook om bewus te word van hulleself
en om vriendskappe te vorm. Sosiale
ontwikkeling vind die beste spontaan
binne die ouderdomsgroep plaas en
gestruktureerde spel bied nie genoeg
geleentheid hiervoor nie.

Redes waarom ouers gestruktureerde spel
verkies:
1. Ontwikkel selfdissipline
Kognitiewe ontwikkeling word
toenemend deur ouers vooropgestel.
Skoolstelsels en die toenemende
druk op kinders om te presteer ten
einde beter naskoolse opleiding te
ontvang, het alreeds ‘n invloed op
die ontwikkelingsaktiwiteite waaraan
klein kinders blootgestel word. Ouers
verkies aktiwiteite wat kinders se
kognitiewe ontwikkeling bevorder
en waar vordering gemeet kan word.
Ouers beskou ook hierdie tipe spel as
‘n manier om selfdissipline te ontwikkel,
wat deesdae as ‘n belangrike aspek van
sukses gesien word. Die ontwikkeling
van logiese denke en die klem op
spesifieke vaardighede (soos wiskunde)
geniet ook hoë prioriteit.

4. Emosionele ontwikkeling
“Emosionele ontwikkeling verwys na
die proses waartydens individue leer
om hulle emosies te erken en te beheer
om sodoende op ’n aanvaarbare wyse
binne hulle omgewing op te tree.”
Kinders se speelomgewing moet veilig
genoeg wees dat hulle geleentheid
kry om hierdie emosies uit druk.
Verbeeldingspeletjies en nabootsing
is ‘n belangrike voertuig vir kinders se
emosionele uitdrukkingsvermoë en
hulle moet dit op ‘n aanvaarbare wyse
kan uitdruk. Gestruktureerde spel kan
baie daartoe bydra om aan kinders ‘n
voorbeeld te stel van aanvaarbare en
onaanvaarbare emosionele gedrag.

2. Groepsdruk
Onderlinge kompetisie tussen ouers en
groepsdruk is nie ‘n nuwe konsep nie
- gaan sit maar net langs enige skool se
sportvelde! Groepsdruk kom verbasend
genoeg die meeste onder ouers voor
tydens hulle kinders se voorskoolse
fase. Die druk om die perfekte ouer
te wees en die beste moontlike
geleenthede aan jou kind te bied, begin
by die alombekende spreekwoord van
buig die boompie terwyl hy nog jonk is.
Ouers plaas geweldig druk op hulleself
om perfek te wees en jou kinders is
dikwels ‘n aanduiding van jou sukses
as ouer. Jong ouers het ook nog nie
die lewenservaring om baie van hierdie
dinge in perspektief te sien nie en doen
wat hulle dink die grootpad na sukses
vir hul kind is.

Hedendaagse spel
In hierdie artikel is daar bepaal dat
ongestruktureerde spel ‘n noodsaaklike
deel van ‘n voorskoolse kind se
ontwikkelingstadium uitmaak. Navorsing
die afgelope paar jare bewys egter dat
ouers toenemend verkies om hulle kinders
bitter min aan ongestruktureerde spel bloot
te stel en gestruktureerde aktiwiteite vir hul
kinders verkies. Dit is ook opvallend hoe
jong ouers dikwels “ingryp” tydens kinders
se spel en op hul manier beheer daaroor wil
uitoefen. Dit word met goeie bedoelings
gedoen, maar hoeveel belemmer ouers hul
kinders se natuurlike ontwikkeling?

3. Onveilige omgewing
Dit is die kruis van ons samelewing.
Geweld en misdaad skep ‘n omgewing
waarin kinders anders grootword. Dit
is nie meer veilig vir kinders om oor
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en ongestruktureerd te speel en hul
verbeelding te ontwikkel.

die pad te loop om by ‘n maatjie te
gaan speel nie en selfs ouers voel nie
veilig om met kinders in openbare
parke te gaan speel nie. Die gevolg is
dat kinders se spel toenemend binne
gekontroleerde, bewaakte, veilige
omgewings moet plaasvind.

Die realiteit is egter dat tye verander en
kinders definitief nie dieselfde speletjies as
hul oupas en oumas gaan speel nie. Hulle
omgewing en opvoedingsvereistes lyk
anders. In hierdie opsig is gestruktureerde
spel van onskatbare waarde. Dit berei die
kind voor vir die vereistes van sy tyd en sy
omgewing. Dit bied ook aan die ouer ‘n
geleentheid om rustig, binne vasgestelde
tye en reëls, met die kind te kommunikeer.
Bowendien verbreed dit die kind se
leefwêreld en kom hy/sy in aanraking met
verskillende soorte mense, ontwikkel hulle
van kleins af verskillende talente en leer
hulle wat aanvaarbare gedrag binne hulle
leefwêreld is.

4. Gejaagde lewe
Ons moderne lewe is so ‘n gejaag dat
‘n mens skaars tyd het vir aansit vir
ete. Elke liewe aktiwiteit van ouers
en kinders moet binne geskeduleerde
tydsgleuwe plaasvind en daar is letterlik
nie tyd vir enige spontane aktiwiteit
nie. Dit is dus vir die ouers makliker om
kinders by gestruktureerde aktiwiteite te
laat inskakel om hul behoefte aan speel
te bevredig.
5. Tegnologie
Tegnologie het baie van die tradisionele
speletjies vervang. Dit is vermaaklik en
‘n maklike kinderoppasser. Dit het egter
‘n baie groot invloed op kinders se
verbeeldingswêreld, ongestruktureerde
spel en totale ontwikkeling. Die
beperking van skermtyd vir kinders is
nie ‘n nuwe onderwerp nie, maar is ‘n
bespreking op sy eie - ons sal dit hier
net as ‘n faktor noem.

“Die skepping van iets nuut word nie
bereik deur die inspanning van die
intellek nie, maar deur die instink om
te speel.” - Carl Jung
Besprekingsvrae
1. Wat is die gunstelingspeletjies wat
julle as kinders gespeel het?
2. Speel jou kinders /kleinkinders
nog dieselfde speletjies?
3. Wat is jou gunsteling bordspeletjie
en hoekom?
4. Wat is jou gunsteling
“opvoedkundige” speletjie?
5. Watter speletjies van die kinders
vandag maak jou jaloers dat jy nie
meer ‘n kind is nie?

Die ideale situasie
Soos met talle ander dinge in die lewe,
is dit ook in hierdie geval ‘n kwessie
van balans. Die noodsaaklikheid van
ongestruktureerde spel vir voorskoolse
kinders is onomwonde deur navorsing
bewys. Jong ouers (en oumas en oupas)
is goed opgelei en die internet stel baie
inligting tot hul beskikking. Dit is belangrik
om daarop ag te slaan. Ouers moet
besef dat “jagentjies” op die grasperk
speel net so opvoedkundig soos die
wiskunde-speelgroep kan wees. Hierdie
aktiwiteite kan ook nie in ‘n kwaliteittyd-oomblik ingepas word nie. Kinders
het kwantiteit tyd nodig om net te wees

Bronnelys
• www.welstand.solidariteit.com/speel-diebelangrikste-vir-kleuterontwikkeling. Karen van
den Berg. 24 Junie 2016.
• www.litnet.co.za/ouers-se-motivering-omgestruktureerde-spel-bo-ongestruktureerde-spelte-verkies. Yolanda Huijsamer, Issie Jacobs.
14 Julie 2020.
• www.yourtherapysource.com/to-remind-us-whyplay-is-so-important. 6 Junie 2019.
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2021 DK
BEURSHOUERS

Ons dank Ons Hemelse Vader, elke individuele lid
en elke tak wat bygedra het tot Die Dameskring
Beursfonds van 2021. Dit is regtig vir Die Dameskring
’n groot riem onder die hart dat ons ten spyte van ’n
baie moeilike finansiële jaar, asook uiters buitengewone
omstandighede, drie wonderlike studente kan help om
hulle drome in 2021 te laat waar word.

ANNEKE VAN ROOY /BSc Honneurs/Universiteit van Pretoria
Moeder: Me. Valerie van Rooy (lidnommer 6979)
Ek is 22 en woon in Port Elizabeth saam met my ouers en broer.
Ek is ‘n natuurbewonderaar en gaande daaroor om dinge op
‘n molekulêre/atomiese vlak te bestudeer. Ek het ‘n BSc in
Chemie en Biochemie en beoog om in 2021 BSc Honneurs in
Formuleringswetenskap aan te pak. Met ‘n PhD in Chemie in die
oog, wil ek die chemie-navorsingsveld help bevorder. My studies
word deur ‘n studielening befonds - hierdie beurs is dus ‘n
seëning waarvoor ek opreg dankbaar is teenoor Die Dameskring
waarvan my ma, Valerie van Rooy, ‘n lid is.
NAUDINE BOOYENS /BCom 2de jaar/Universiteit van die Vrystaat
Ek is Naudine Booyens. Ek woon op my eie in Bloemfontein. Ek is
die oudste van drie kinders en het ŉ jonger boetie en sussie. Ek is ŉ
dipleeg en is afhanklik van my rolstoel. Ek is besig met my BComstudies omdat ek ŉ groot passie het vir die besigheidswêreld. Ek
wou nog altyd gaan studeer, maar ek het nie geweet of ek genoeg
fondse daarvoor sou hê nie. Sonder hierdie beurs sou ek nie my
droom kon bewaarheid nie. Ek wil graag eendag ŉ groot sukses
maak van my lewe.
MARIKE KRITZINGER /BSc Honneurs Farmakologie/Universiteit
van Pretoria / Ouma: Jo Viljoen (lidnommer 1469)
Ek bly tans by my ouers op ‘n plaas in die Langkloof. My pa boer
met vrugte en heuningbostee. My ma is die plaas se boekhouer,
maar sy spring gereeld in waar ook al iets gedoen moet word –
van omgewingsbewaringoudits tot die plaas se winkeltjie! My
sussie is twee en ‘n half jaar ouer as ek en is ‘n arbeidsterapeut in
Bloemfontein. Dan is daar nog die twee jonger boeties – hulle hou
almal op hulle tone! Die ouer een van die twee werk op die plaas
terwyl die jongste Megatroniese Ingenieurswese studeer. Die gesin
sluit natuurlik ook die drie honde, twee perde en vyf hoenders in. Dit
is te danke aan my ouma Jo Viljoen dat ek van Die Dameskring weet
en kon aansoek doen vir die beurs. Ek het in 2020 my BSc Menslike Fisiologie, Sielkunde
en Genetika graad klaargemaak en studeer in 2021 verder deur ‘n Honneursgraad in
Farmakologie te doen. Hierdie rigting gee vir my die geleentheid om my liefde vir mense
te kombineer met my liefde vir die natuur. My doelwit is om volhoubare verbeteringe in
mense se lewensgehalte te bring. Dit was vir my belangrik om vir die beurs aansoek te
doen, aangesien ek graag dieselfde geleenthede vir my boeties en sussie wil gun sonder
dat dit ekstra finansiële druk op my ouers plaas.
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– GRANATUS –
(Latyns vir pitterig, korrelrig)

Wat is in ‘n naam?

N

a ‘n insiggewende
Bybelstudie saam met
DK-vriendinne oor die
(naaste) betekenisse van
ons onderskeie name,
het ek gewonder oor
hierdie unieke menslike verskynsel: benoeming. Die dramatiese monoloog van
die arme Juliet oor Romeo wie se naam,
ongelukkig dié van hul aartsvyande, nie ‘n
verskil aan sy karakter en hul liefde maak
nie, is welbekend. Ons weet ook almal
daardie naam het toe ‘n verskil gemaak.
Jou naam is een van die fasette
van jou identiteit. Dit kategoriseer ook
jou gesin, familie en geslagsregister.
Modename is dikwels ‘n aanduiding van
die tydsgees en belangrike gebeure
en persone in daardie spesifieke tyd
- hoewel ek hoop dat ons nie enige
Coronias sal ontmoet nie. Ek verwonder
my dikwels aan mense se name - en
die gewone name met onkonvensionele
spelling! Ek vra myself af: watter
betekenis heg ek aan my naam?
As getroude vrou het ek dikwels
‘n bietjie op die draad gesit oor die
gewoonte om jou man se van aan
te neem. Dit het aanvanklik nie vir
my soveel saak gemaak nie, maar as
jy vir besigheidsdoeleindes of iets
eenvoudig - soos om ‘n selfoon te
koop en te registreer - vir alle praktiese
doeleindes nie bestaan nie (want die
bewys-van-verblyf-rekeninge is aan jou
man geadresseer), gryp die irritasie en
irrasionele opstandigheid my vas. Ek
gebruik vir jare lank in my grootwordstad
my nooiensvan - dis net makliker vir
kontak met persone wat my al die jare
ken. Die verandering van my van het dus
ook vir my ‘n identiteitskopskuif geword.
Hierdie van-dilemma word dikwels

Bydrae:
Marinda Schutte

gedeel deur vriendinne wat byvoorbeeld
geskei is. Neem jy jou “eie” van terug
- met ‘n ongelooflike hoeveelheid
moeite en papierwerk - of behou jy jou
getroude van ter wille van jou kinders of
net om al die schlep te vermy?
Toe my kinders gebore is, het ek ‘n
nuwe naam en identiteit bygekry: ma.
Skielik het my naam in die huis verdwyn.
Ek was ma, mamma, mams, moeks,
moeder. Die benaming en stemtoon het
afgehang of een van die drie na my soek,
ongeduldig is, iets van my wou vra, in
die moeilikheid was, ‘n kans wou vat of ‘n
stywe liefdesdruk gee. Binnekort gaan ek
nog ‘n naam bykry - skoonma. Ek moet
erken ek is ‘n bietjie angstig hieroor,
veral aangesien hierdie benaming in
die volksmond net so goed soos ‘n
vloekwoord is. Ek troos myself daaraan
dat ek die goeie voorbeeld van my eie
ma en skoonma het, so geen probleem
nie, ek kan dit doen! Deur die jare sal
nog name bykom. Ouma, sien ek by baie
vriendinne, is ingrypend.
Vroue leef met baie name en identiteite - dogter, vrou, ma, ouma. Maar as
ek in die aand in die bed klim en my oë
toemaak, is ek nog maar net ek. Ek is op
die ou end alleen, my eie mens met my
eie gedagtes, behoeftes en liefdes. Ek
alleen is vir my ek verantwoordelik. En
ek hou van my ek! Ek kan saam met Stef
Bos en Amanda Strydom sing: Ek het
my spieëlbeeld sien val, ek lê aan skerwe
op die grond. Ek het myself leer ken as
heldin en as ‘n hond. Daar’s nou so min
oor van al my woede en geweld, want
ek ken nou ook my donker kant - ek het
vrede met myself.
Ek het eintlik net een naam en dit is
die hele ek.
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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
REDAKSIESPAN

Lewer ‘n bydrae

Elphi Taljaard

Marinda Schutte

Groete

Elphi Taljaard

Redakteur vir die Uitgawe
Heléne Richter
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