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Reisigers na môre

•

Dinee / Beraad

Die Dameskring Beraad gaan
beslis voort in 2021.

Aktuele sake

•

Facebook vriendinne
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Ek nooi jou uit:

UIT DIE PEN VAN DIE PRESIDENT
Liewe Vriendinne,
My allermooiste wense vir 2021 word julle toegebid.
Miskien
was
jy
ook
versigtig
om
nuwejaarsvoornemens te maak, maar mag hierdie jaar
se reis vir elkeen onvergeetlike lekker herinneringe
inhou. Ek besef al hoe meer dat dit net my eie
gesindheid gaan wees wat sal bepaal hoe my reis gaan
verloop.
Hierdie jaar blyk weer eens ‘n jaar te wees wat
uitdagings vir ons organisasie gaan inhou, maar ek glo
met die uitleef van ons erekode, sal ons dit ook ‘n
spesiale jaar maak.
“Omgee is die hart van leierskap.
Ware leiers gee om vir iets wat baie groter is as
hulleself en hulle volgelinge. Leiers rig hulle hart
daarop om ‘n verskil te maak in die wêreld.”
James Kouzes en Barry Posner
“‘n Leier is iemand wat méér sien as wat ander sien,
wat vérder sien as wat ander sien, en wat sien vóór
ander sien.”
Ek wil ‘n versoek rig dat wanneer omstandighede dit
toelaat, takke weer sal vergader - natuurlik met die
toepassing van Covid-maatreëls. Intussen moet ons
sover moontlik gebruik maak van die virtuele
hulpmiddels tot ons beskikking. Maak dit jou
uitdaging hierdie jaar om jouself te bemagtig met die
kennis om elektronika te kan gebruik, soos bv. om
d.m.v. Zoom te kommunikeer. Dit gaan so nodig wees
om mekaar aan te spoor en aan te moedig. Ek vind dat
aansporing myself so baie help om net weer voluit te
kan gee. Op ons eie kan geen mens onbepaald voluit
wees wie en wat jy behoort te wees nie. Ons almal het
geleer om terug te trek, daarom gaan aansporing dalk
op ‘n knoppie druk wat ons nie meer in staat is om op
ons eie aan te skakel nie. Dit sal inderdaad help dat ek
weer my doel ten volle sal kan uitleef en bereik. Om
iemand aan te moedig, sien jy moontlikhede in daardie
persoon raak waarvan syself miskien nie meer bewus
is nie.

Kom ons sweef soos ‘n arend in die Here se krag,
want:
“Saam is ons alles, leef ons uitbundig, in dit wat
bedoel is.
Gee ons ons beste, niks kan ons keer, want Hy’s in
beheer, Hy’s ons Leidsman, Stuurman, Weerman….
Sy Liefde dra ons hoog…”
My hart gaan uit na elkeen wat getref is en was deur
Covid. My innige simpatie, namens ons almal, aan
diegene wat geliefdes en vriende verloor het. Sterkte,
vrede en vertroosting aan elkeen van julle toegebid.
My hart loop oor van dankbaarheid dat ek hierdie
moeilike geskiedenishoofstuk
saam met DKvriendinne kan skryf. Sonder julle sou dit baie moeilik
gewees het.
Kyk mooi na jouself en kom ons bly bid vir ‘n
wonderwerk!
Liefde en drukkies

Coreen
NS: U gemeenskap het u bitter nodig. Reik uit na
ander, al is dit hoe klein. Dit gaan ‘n groot verskil
maak.
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REISIGERS NA MôRE

Deel jou môres

Môre is nie meer wat ons gedink het môre gaan wees
nie. In pessimiste se tonnel is daar geen lig nie, vir
optimiste is alle ellendes tydelik. ‘n Glimlag word onder
‘n masker weggesteek en die internet is soms ons
enigste lewenslyn met die buitewêreld. Ander skarrel
in vullissakke in ‘n poging om te oorleef.
Vir selfs die optimiste is die lig in die tonnel te dof, te
ver. Negatiewe situasies laat ons terugdeins zenofobie,
korrupsie,
skreiende
armoede,
werkloosheid. Politici is in interne gevegte verstrik, die
wêreld is behep met klimaatsverandering en
mensehandel - ‘n skynbaar onoplosbare probleem.
Wie en wat is die ware vyand?
Sosialisme,
kommunisme, BLM, ISIS? Is dit nie dalk ons blindheid
om nie die ware vyand raak te sien nie? Vergeet ons
van die groter Lig, die Een wat gesê het as Hy vir ons
is, wie kan teen ons wees?
Wie sal op die reis na môre ons hand vashou? Op wie
is ons hoop gevestig? Sal ons hoop op die herstel van
vertroue in een of ander politieke stelsel? ‘n Leier wat
vir ons die pad aandui, ‘n De la Rey wat die boere kom
lei?

Christine Barkhuizen le Roux, outeur van
romans soos Padmaker, Drieklawerblaar en Getuie,
skryf oor die versengende droogte in die Klein-Karoo
en die dag toe die reën kom …
Die Suidwestelike Distrikte, en veral die Klein-Karoo, se
droogte duur al jare. Die rivier op Kleindoornrivier het vyf
jaar laas geloop. Die aarde huil; boervroue huil met trane;
die boere huil in hul hart. Niemand wil werkers afdank nie,
maar dit têre, soos ons mense sê....
Al die veld is vygies. Bottergeel blom die bietou, blou in
die blom. Môre is hier....

Jesus is op die berg saam met Moses, Elia en Petrus.
Terwyl Petrus planne maak, oordek ‘n wolk hulle
meteens en ‘n stem sê: Dit is my geliefde Seun. En toe
die ander hulle oë opslaan, sien hulle niemand
behalwe Jesus alleen. Laat ons op die reis na ‘n
onbekende môre niemand anders sien as Jesus
alleen.

Christine Barkhuizen le Roux is November
2020 in die ouderdom van 61 oorlede. Rus in
vrede.
Lees verder deur op onderstaande skakel te kliek.
Taalgenoot is vir jonk en oud; vir mense wat in Afrikaans
leef, liefhet en werk. Besoek http://bit.ly/Taalgenoot2021
of https://atkv.org.za/taalgenoot
en lees die tydskrif nou aanlyn of laai die PDF-weergawe
af.
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Om verder te lees kliek op die skakel hieronder:

BERAAD NUUS

Die Covid-pandemie het Die Dameskring se Beraadjaar vir
2020 gepootjie, maar hierdie vroue laat hulle nie onderkry
nie. Ons kon nie Beraad hou nie, maar die oomblik wat die
bestuur die geleentheid gesien het, het ons ‘n Dinee beplan
vir Desember. DK se Vrou van Formaat kon darem nie nog
‘n jaar wag voor sy haar toekenning ontvang nie. En so was
‘n baie suksesvolle Dinee aangebied, gedurende Desember
naby Mosselbaai.

https://www.mosselbayadvertiser.com/News/Article/General/dokterroodt-is-vrou-van-formaat-2020-202012100934

Fotogalery: Dr. Roodt Vrou van Fotmaat
https://www.mosselbayadvertiser.com/Galleries/Gallery/Special%20Events/drroodt-vrou-van-formaat-2020-202012110802

In die Mosselbaai Nuus van 11 Desember 2020 verskyn
hierdie artikel:
MOSSELBAAI NUUS - Vroue-organisasie, Die Dameskring
het op Saterdag, 5 Desember tydens 'n aandoenlike
byeenkoms by Sinksabrug, George hulde gebring aan dr
Liana Roodt, die stukrag agter Project Flamingo.
Roodt het dié nie-winsgewende organisasie in 2010 tot
stand gebring vanweë haar passie vir borschirurgie. Die
organisasie spreek die uitdagings van borskankerpasiënte
in die openbare gesondheidsektor aan.
Roodt is vanjaar aangewys as Die Dameskring se Vrou van
Formaat 2020.
Nypende tekort
Roodt se vertrekpunt was vanuit die staanspoor dat
pasiënte wat met borskanker gediagnoseer word, ongeag
sosio-ekonomiese omstandighede, effektiewe en tydige
toegang tot mediese sorg moet ontvang.
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DIE DAMESKRING – EERSTELINGTAK

TAKNUUS
Op 68 jaar behaal sy ‘n Orrellisensiaat!

Een van die lede van ons Nelspruit gemeenskap, Linda
Venter, het die volgende uitgestuur:
Ons tak het besluit om hierop te reageer en het R1000
geskenk aan die projek. Daarmee kon 30 pakkies verpak
word om aan ons Gesondheidswerkers uit te deel.

Gedurende die jare wat sy die skoolsekretaresse van die
Hoërskool Brackenfell was, het sy orrelles geneem by me
Marian Steyl en orreleksamens afgelê tot by UNISA
Kerkorrelfinaal. Die droom om ‘n kerkorrellisensiaat af te lê,
het toe vanjaar gerealiseer in spanningsvolle
omstandighede. Streng voorvereistes moes gevolg word die eksamen is met video opgeneem en daarná na Trinity
gestuur. Dit bring egter ook mee dat nuwe wêrelde voor
jou oopgaan en nuwe ervarings beleef word.

BAIE DANKIE!
THANK YOU!

‘n DK-lid van Simfonietak in die Wes-Kaap, René Ferreira,
het gedurende die 2020-grendeltyd die ATCL (Associate
Trinity College Licenciate)-kerkorreleksamen deur Trinity in
Londen geslaag. Dit was een van die doelwitte wat sy vir
haarself gestel het vir ná haar aftrede.

“Die Here sorg vir my soos n herder
wat sy skape oppas; ek het niks
meer nodig nie. Hy gee vir my die
heel beste van alles: kos, veiligheid
en vrede. Omdat die Here by my is,
bekommer ek my nie!”
Ps 23 uit Boodskap Bybel
Opregte waardering van
Dameskring en elke mens in SA vir die onbaatsugtige
diens gelewer aan elke siek mens!

René is die afgelope 25 jaar reeds die orrelis by die NG Kerk
Kuilsrivier-De Eike en as gevolg van die streng oefenprogram
en aflê van die eksamen, het haar orrelmentor ook
aanbeveel dat sy inskryf vir ‘n SAKOV (SA
Kerkorrelistevereniging)-beurs. Sy was toe ook bevoorreg
om ‘n beurs te verwerf vanjaar.
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Mag D. J. Opperman my vergewe…

… om maar net ‘n paar te noem.

My 2020 gedig – deur Ilze Lammers

Ons blink uit as voorlopers, verskilmakers
en vroue wat inspireer!

My Nooi was in haar eie ‘flat’, my Ouma vasgeslot,
Daar’s niemand… niemand buite hul plot.
Ons vra wie kan die virus keer?
Hou dop my Heer is in beheer!
***
Ons skop Februarie 2020 met baie lekker
lag oefeninge af!
Die oumense het altyd gesê van lekker lag
kom lekker huil… Ai, sou ons weet watter
trane ons nog sou stort!
Ons gaan nie vir mekaar jok nie. 2020 was
en is steeds ‘n riller van ‘n jaar!
Hier sou ek my brief kon afsluit, heellaas
sou dit ‘n halwe waarheid wees. 2020 het
vir ons baie meer as net nagmerries, trane
en verdriet gebring.
In Maart ‘twenty plenty’ raak ons tak 3
hartsvriendinne ryker. Ons groei nie net in
getalle nie, maar as individue. Ons leer die
jaar om stil te word by Sy voete, nederig en
in absolute afhanklikheid van Sy Genade.
Ons raak opnuut bewus van ons seëninge
wat ons net as vanselfsprekend aanvaar en
groei selfs nader aan mekaar as taklede &
vriendinne!

Jou teenwoordigheid die jaar as lid van
Durbanville Bergsig 193 het my opnuut
bewus gemaak van ons doel in hierdie
organisasie!
Om mekaar te erken as geesgenote,
Bedagsaam, simpatiek en verdraagsaam te
wees. Mekaar te waardeer en by te staan.
Te waak oor mekaar en in mekaar se
lewens te deel, mekaar te vertrou,
diensbaar te wees, met selfdissipline op te
tree. Vas te glo in die albestier van Goddrie-enig.
Volgende jaar se TEMA is #Dankbaarheid.
Ek voel dit heel gepas.
Ek sluit af met ‘n dankbare hart vir een en
elke vriendin om hierdie tafel vandag. Die
in vlees en in gees.
Totweersiens in 2021

Na die besef dat ons jaarlikse funksie nie
sal kan plaasvind nie, laat dit ons krone op
ons koppe ietwat gekantel… halfpad aan
die afgeval! Ons beur voort en dans as
oorwinnaars met ons krone uit 2020!
Ons het ook talle internet vriendinne ryker
geraak:
Sannie Tuis Bly!
Bessie Oosthuizen @ Oos-Wes, Tuis-Bes
Smartie Huisamen @ Huis is waar jou hart
is
Hannie Haakdoring @ Lammervangerlaan
Sue Oorditt @ Laastelaan
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HOE OM DEMENSIE TO VOORKOM OF HOE OM DIE
SIMPTOME VAN DEMENSIE OM TE DRAAI
•
Demensie is aan die toeneem in Suid-Afrika en
beïnvloed die lewens van duisende mense uiters •
nadelig. (Vir elke 3 persone wat Alzheimer se siekte kry,
die mees gevorderde toestand van Demensie, is 2
vrouens.)
Demensie word beskryf as ‘n groep simptome wat
insluit ‘n toenemende gebrek aan geheue, brein
vaagheid en verwarring, asook die onvermoë om te
kommunikeer, te redeneer, navigeer, probleme op te
los, te beplan en te organiseer. As sodanig beïnvloed
dit die lewensgehalte van ‘n persoon wat hieraan ly tot
so ‘n mate dat ‘n normale lewe nie meer moontlik is
nie.
Tradisionele medisyne-sorg glo dat Demensie nie
suksesvol behandel kan word of voorkom kan word nie,
omdat die pille wat beskikbaar is minder as 1%
suksesvol is. As sodanig word dit beskou as ‘n
progressiewe toestand wat net vererger namate die
persoon ouer word. Huidiglik is die lewensduur van
iemand wat met Alzheimer’s gediagnoseer word tussen
3 en 11 jaar vandat die diagnose gemaak is.
Gelukkig is die huidige “donker” beskouing van
Demensie nie meer geldig nie. Dit is te danke aan die
30 jaar se navorsing van Dr. Dale Bredesen. Hy het
bewys dat, indien die dieperliggende oorsake van
Demensie vasgestel kan word, die simptome
omgedraai kan word en as sodanig voorkom kan word,
omdat ‘n persoon se risiko daavoor vasgestel kan word.
Hy het 36 moontlike oorsake van Demensie vasgestel
wat soos volg opgesom kan word:
•

•
•
•

gifstowwe wat ons inkry deur voedsel, die lug wat ons
inasem en die water wat ons drink.
* Vaskulêre hartsiektes en gevolglik onvoldoende
bloedvloei na die brein.
* Kopbeserings soos harsingskudding en ander
breinbeserings.
Volgens Dr. Bredesen is daar geen meriete om slegs vir
‘n persoon mee te deel dat hy/sy aan Demensie ly
sonder om vas te stel wat die oorsake daarvan is nie.
Slegs wanneer die “hoekom” van simptome vasgestel
kan word, kan dit omgedraai word want op elkeen van
die 36 moontlike oorsake is daar al vir jare mediese
oplossings.
Dr. Bredesen se benadering verskaf nie net hoop vir
diegene wat Demensie as risiko het, omdat dit in hul
familie voorkom of wat demensie reeds onder lede het
nie, maar ook praktiese oplossings om dit te voorkom
of om te draai.
Brain Fit in samewerking met Apollo Health sal toesien
dat ‘n voldoende aantal dokters en gesondheidmentors opgelei word om die publiek in Suid-Afrika te
bedien.
Vir
meer
inligting
kyk
gerus
na
www.apollohealthco.com of www.brain-fit.net
Dr Willem Mostert
E-pos: willem@brain-fit.net

* Kroniese inflammasie, hetsy as gevolg van infeksie,
lekkende ingewande membraan, swak dieët of verskeie
ander oorsake.
* Suiker toksisiteit wat inflammasie, diabetes 2 en
insulin weerstandigheid veroorsaak.
* Gebrek aan hormone, vitamiene en voedingsware
asook breinsel groei faktore.
* Gifstowwe soos kwik vergifting, plaagdoders en huis
vorm (“black mold” op plafonne) en vele ander
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WES-KAAP 1
vriendinne kuier heerlik saam by die Dinee.

BAIE DANKIE vir:
Interressante idees vir takvergaderings

Sprankie wysheid vir die dag
“wees dapper genoeg om jou nuwe
werklikheid met oop oë en ’n oop hart
binne te stap- hoe opwindend”. –
Elmarie van Joy Studio

• Plaas boodskappe en aktuele onderwerpe
op youtube, waar taklede daarna kan
gaan kyk.
• Kry sprekers of jou predikant om ‘n
boodskap op video te plaas en stuur aan
taklede.
• RSG het oulike potgooi stories en
onderhoude wat gebruik kan word.
• Bergsigtak beplan ‘n taalmoment, waar
elke lid ‘n kans kry om ‘n storie te kom
deel of ‘n taalfeit of enige iets wat met
taal te doen het.
• Kreatiewe kuiergeleenthede – stuur
foto’s van julle handvaardighede.
• Gebruik lede se talente en leer bymekaar.
• Gebruik jul kennisse om verhale te deel –
leersaam, opbouend, of sommer net vir
‘n lekkerte.
• Speel speletjies oor en weer per
whatsapp.
• Raak betrokke by ‘n kleuterskool, skool,
hospitaal, ouetehuis, kinderhuis. Reik uit
en maak ‘n verskil in jou gemeeskap.
• Pretstap vir ‘n fondsinsameling.
• Koop Waardeboeke en gee uit by
kleuterskole, Sondagskole, vir
verjaarsdagmaatjies in die familie of vir
vriende, gee vir doopouers in jou
gemeente.
• Vra DK stigterslede om te vertel hoe en
waar DK begin het.
• WAT MAAK JOU OPGEWONDE VIR 2021?
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P.E.Olienhouttak

het afgeskop met ‘n heerlike
Pretstap. Ander taklede het die gesellige geleentheid
meegemaak. Die fondse hieruit het net so vir die
Bybelgenootskap gegaan.

P.E. Carpe Diemtak het ook in November ‘n
uitreik gehad na die Blanke Plakkerskamp in
Groenbossies. Hulle het bymekaargekom en die
produkte wat hulle saamgebring/ingesamel het,
in emmertjies verpak om te gaan uitdeel. Dit
was vir hulle ‘n aangename, maar ook hartseer
ervaring.

Elize Muller en twee ander DK lede het die
Bybelfees in Grahamstad bygewoon. Hierdie
geleentheid is deur die PE Kultuurnetwerk
gereël. By hierdie fees was ook ‘n Boomplant
geleentheid. As verteenwoordiger van DIE
DAMESKRING, het Elize die spekboom
namens die DK geplant.

By dieselfde geleentheid het die FAK ook ‘n
toekenning gemaak vir “Inspirasie Vrou”. DIE
DAMESKRING is trots om te sê dat twee van
die dames in ons geledere, Lise Volschenk en
Brenda van Rooyen, hierdie toekenning
ontvang het.
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‘n Paar takke in PE het regtig moeite gedoen
met hulle afsluitingsete. Daar is op temas
besluit en groot gegaan om van hierdie laaste en
een van fisiese bymekaarkom geleenthede iets
moois te maak.

Kaapenaars vergader op die strand. Ander
takke vergader in parke, tuine of op plase,
waar veiligheid soveel makliker is in die
natuur.

Die
Olienhouttak het ook, in samewerking met
Bybel-media, uitgereik na ‘n Kliniek
in Sunridgepark.

Noord-Kaap

se doelwitte vir 2021: Om
“tweezer” vroue te wees – om raak te kan vat,
mooi te kan maak en dorings te kan uithaal. Om
nie weer in afsondering te verval nie en sover
moontlik “normaal’ te kan aangaan, maar met
maskers en die nodige voorsorgmaatreëls. Die
tegnologie-brug sal ons oorsteek as ons daar kom
….as dit nodig is.
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NUWE LEDE
7529 - Marie Joseph,
Noord-Kaap, Virtuele lid (Kamieskroon)
356 - Rina Jacobs
Noordwes, Stellatak (Heringestel)
7530 - Hester Hougaard
Gauteng-Suid, Alberton Olienhouttak
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PROJEKTE

BEURSFONDS

GRANAAT
Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry op 'n
deurlopende basis geleentheid om 'n bladsy van die Granaat
te borg. Die volgende uitgawe sal binnekort uitgestuur
word aan takke.

… aan al die takke wat in hierdie moeilike tyd
bydraes tot die Beursfonds gemaak het!

BEURSFONDS 2021
Dit is vir ons hartseer dat slegs drie studente
hierdie jaar deur Die DK Beursfonds ondersteun
kan word. Ons benodig egter nog heelwat
bydraes om hulle te kan help, soos ons graag
wil.
In ons eerste 2021 uitgawe van die Granaat sal u
meer kan lees oor ons drie Beursstudente.

Dames, julle maak beslis ’n verskil in van
ons lede, hulle kinders of kleinkinders se
lewens in 2021!

Granaat Volume 25 – Maart 2021

Baie dankie aan elke tak wat borgskappe gegee het. Dit help
om hierdie projek te kan loods.

HELP DINK AAN ‘N WOORD

Vir ‘n bedrag van R150.00 kan ‘n bladsy in die Granaat
geborg word. ‘n Advertensie kan dan geplaas word óf ‘n tak
of individu kan ‘n spesiale lyninskrywing maak met ‘n mooi
boodskap of gedagte.
Die lyninskrywing (boodskap of gedagte of advertensie)
moet nie langer as 30 woorde wees nie.
Bewys van betaling moet die borg se besonderhede (Naam
en telefoonnommer & dorp) en lyninskrywing vergesel en
na admin@dameskring.co.za gestuur word.

Wanneer ’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:

Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik
takvergaderings.

van die

11i@tortilis.co.za
Die skepper van die lekkerste sê-woord kan
’n boekprys wen.

Granaattemas in jul
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WAARDEPROJEK
beskikbaar by Die Dameskring Kantoor,
admin@dameskring.co.za
vir slegs R70.00

GELDSAKE
ok.com/ATKVSA/ideos/9121562614350/

Takheffing
1 Maart 2021 tot 28 Februarie 2022

‘n Skrywe sal binnekort aan alle
lede uitgestuur word in verband
met ledegeld en beraad fooie.

BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Rekeningnaam: Die Dameskring
Bank: ABSA Brooklyn Square,
Takkode: 632 005
Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/
Taknaam/Taknommer
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Skoleondersteuningsentrum SOS
KANTOORSAKE

op die
Alle nuwe goedgekeurde vorms het ‘n
watermerk op.

Korrekte Prosedure
Voltooi die nodige T-vorm volledig met alle
korrekte inligting.
Takvoorsitter kontroleer en teken saam met
belanghebbendes.
Stuur aan UB-lid vir haar verslag.
UB-lid stuur dit aan die kantoor.

BETALINGS
Alle betalings word in die DK rekening
inbetaal, deur die taktesourier.
Indien lede individuele betalings doen is die
verwysing uiters belangrik om fondse korrek te
allokeer.
Verwysing: Naam en van, lidnommer,
waarvoor die deposito is, bv.
Ledegeld/Waardeboek/ Beursfonds/Borg ‘n
bladsy

Februarie is Moedertaalmaand en ons en
Maroela Media
wil dit deeglik vier! Vertel ons wat Afrikaans vir
jou beteken en wen groot pryse daarmee! Lees
meer op www.skole.co.za/opstel
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BOEKRESENSIES
Daar was ongelukkig geen inskrywings vir Desember
se boekkompetisie nie – dus geen boekpryswenner
nie.
Die Covid-pandemie het almal in ’n mindere of ’n
meerdere mate negatief geraak. CUM-boeke en NBuitgewers sal ongelukkig nie vir 2021 enige boekpryse
kan aanbied nie. Ons is baie dankbaar vir die
ondersteuning wat hulle aan ons gegee het in die
verlede en vertrou dat ons weer in die toekoms sal
kan saamwerk.
GOEIE NUUS ….
is egter dat ons in DK-geledere ’n skrywer het wat
hierdie maand aan ons ’n boek beskikbaar stel.
BAIE DANKIE

Hier is Quarta, saam met haar kleinkinders, Jason en sy
tweelingsussie.
Quarta du Toit is in die Oos-Vrystaat gebore. Haar eerste
maats en taal was Zulu waar sy ‘n idiliese eerste 7 jaar in
die Drakensberge gesluit het, waar feëtjies en geeste ’n
werklikheid was en Sondae die misterie van ‘n kerk. Sy
bring haar laerskooljare in Vrede deur en matrikuleer aan
Helpmekaar Hoër Meisieskool. Sy studeer aan
verskillende Universiteite en behaal haar doktors graad
aan UCT waar sy vir 20 jaar senior lektor aan die
Universiteit van Kaapstad se Departement psigiatrie
was. Hier werk sy veral met Neurosjirurgiese en
Onkologiese pasiënte en hul families. Sy neem
vervroegde pensioen en word parlementslid en na
aftrede weer raadslid van die stad Kaapstad. Haar
stokperdjies is naaldwerk, kook, skilder en skryf, meestal
vakliteratuur. Sy het 4 kinders, 8 kleinkinders en 2
agterkleinkinders vir wie sy al jare haar eie stories
vertel. Op 83 gaan sit sy, hinke pink, maar die brein werk
nog.
Dr. Quarta du Toit
Belville Welgemoed Rooipypietak
quartadt@gmail.com

Kom ontmoet die klein rakker Slaap Vakie, Klaas Vakie
se stout klein boetie.
Slaap Vakie is ‘n nuwe karaktertjie in die Afrikaanse
Sprokieswêreld.
Het jy al gewonder hoekom kinders soms nie luister
nie, soms in die klas sit en droom of nagmerries kry?
Dan is jy op die regte plek, want in die boek sal jy Slaap
Vakie en sy maatjie ontmoet en in hulle avonture deel.

BOEKKOMPETISIE
Om Quarta se boek te wen, stuur jou antwoord saam
met jou naam en van, afleweringsadres, e-pos en
selnommer na:
admin@dameskring.co.za
Kompetisie vraag:
Wie is die illustreerder van die boek en hoe oud is hy?
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VRIENDE EN VENNOTE

Ten spyte daarvan dat ons inderhaas weens nuwe
COVID-regulasies die reëlings vir 16 Desember
moes verander, was daar gelukkig nog heelwat
besoekers op die VTM-terrein na afloop van die
virtuele kerkdiens.

Soos 1992 vir die Britse koningin ʼn annus horribilis
was, is dit vanjaar seer sekerlik weer so, maar die
SBA het egter gepoog om 2020 ʼn annus mirabilis te
maak. Projekte is herskeduleer, die Storiesopnames
van vergete mense en plekke het voortgegaan,
inkleurboeke is uitgedeel om juis tuisbly vir die
kleintjies aangenamer te maak en baie Zoë-voorlese
het
selfs
buite
met
goeie
ventilasie
plaasgevind. Waaroor ons veral opgewonde trots is,
is die verklanking van ons kinderboeke – Robbie die
Rowwe Rot, Die Kokerboom en Fatima – in al hul
verskeie tale, Arabies, Kiswahili en Khoekhoegowab
ingesluit, sowel as ons twee Eerste Nasie boeke, Die
Griekwa is Nog en Kalahari-Waarheid. Besoek gerus
ons ons webtuiste www.sbafrikaans.co.za om na
die stories te luister en selfs saam te lees.

ONS IS OOP VIR BESOEKERS
Die Monument is oop vir besoekers.
Toegangskaartjies is nog net tot einde Februarie
2021 halfprys.
HERBOU DIE MONUMENT
Danksy die Herbou-projek, die TERS-fonds en die
verkoop van nisse, kon die Monument verlede jaar
oorleef sonder om drastiese stappe te neem.
Ongelukkig het ons nog R5 miljoen aan verlore
inkomste nodig om die volgende 6 maande aan te
pak totdat sekere aksies in werking tree. Indien ons
nie hierdie bedrag kan insamel nie, is daar 'n
beduidende kans dat van ons personeel afgelê sal
moet word, of dat die Monument sal moet sluit.
Daar is nog duisende granietstene en heelwat
ander items te 'koop' in ons Herbou-projek. Die
volledige lys van items kan op
www.voortrekkermonument.co.za gesien word.

Net so is die eerste hoofstuk van 2021 reeds
geskryf, en soos altyd, lééf Afrikaans. Hierdie
maand vertel ons jou van ‘n opwindende
aanbod binne die Afrikaanse leefwêreld.
Gaan loer gerus op ons webblad vir meer
interressante inligting.
https://afrikaans.com/

VRIENDE EN VENNOTE
ATKV
VRA
ACWW
FAK
LIG
CUM Boeke
Die Voortrekkers

Maroela Media
Afrikaanse Taalraad
NB Uitgewers
Voortrekkermonument
Erfenisstigting
Afrikaans.com
Solidariteit – Helpende Hand

Afriforum
Rapportryersbeweging
Afrikanerbond
Tiaan van Dyk
Stafie Pelser
Marekyn Kruger-Evert
Johan van Zyl
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Woeker saam met die ATKV
Vir die laaste 90 jaar trap die ATKV diep spore in
die Suid-Afrikaanse taal- en kultuurlandskap.
Om volhoubare ondersteuning te bied aan
projekte wat erfenis vier, lees bevorder en kinders
met hul voorskoolse ontwikkeling bystaan, het
ons jou hulp nodig.
Gemeenskappe bly die spil waarom die ATKV se
doen en late draai en dit is vir ons belangrik om ’n
blywende nalatenskap agter te laat.
Daarom het die organisasie besluit om die ATKVWoekerfonds te stig.
“Die publiek se bydrae – klein of groot – gaan
help om ons lewende erfenis uit te bou en te
beskerm, die wêreld van woorde en stories aan
kinders bekendstel en vir kleuters die geleentheid
gee om die fondament te lê vir ’n beter toekoms,”
sê Sonél Brits, besturende direkteur van die
ATKV-MSW.
Bereidwilliges kan by die volgende inisiatiewe
betrokke raak: LEES (VVA se
boektrommelsprojek), LEER (AbbAsorg) en LEEF
(Erfenis).
Deur die LEES-fokus van die Woekerfonds te
ondersteun kan jy help om Suid-Afrika se kinders
aan die lees te kry.
Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van
die Vriende van Afrikaans (VVA), beklemtoon dat
voorlees vir kinders kardinaal tot hulle
ontwikkeling is.
“Daar moet ’n leeskultuur geskep word en kinders
moet in ’n woordryke omgewing grootword.”

Met dié projek word boektrommels met tussen 90
en 110 boeke by verdienstelike, goed bestuurde
kleuterskole afgelewer.
Dan kan jy ook bydra tot die ATKV se sosiaalmaatskaplike verantwoordelikheidsprogram,
AbbAsorg, deur skenkings te maak tot die LEERfokus.
AbbAsorg-sentrums regoor die land doen
daagliks wonderlike werk onder kinders en het ten
doel om ’n veilige omgewing te skep waar kinders
gehalteopvoeding en -versorging kan ontvang.
“AbbAsorg fokus op die voorskoolse ontwikkeling
van kleuters – spesifiek die geaffekteerde
voorskoolse kind in die ouderdom van 3 tot 6 jaar
oud,” sê Jerome Steenkamp, bestuurder: ATKVAbbAsorg.
Dit sluit kinders in wat deur deur armoede,
MIV/VIGS en ander maatskaplike probleme
geaffekteer word.
In AbbAsorg-sentrums word ’n volwaardige
akademiese program gevolg om skoolgereedheid
en uiteindelike akademiese sukses te verseker.
Ons jong mense het soveel om te baat by die
rykheid en verskeidenheid van ons Afrikaanse
erfenisse.
Om te weet wie jy is en waar jy vandaan kom, is
kernbelangrik om die toekoms met selfvertroue
tegemoet te stap.
Die ATKV-Woekerfonds het ook ten doel om deur
die LEEF-fokus ons Afrikaanse (lewende) erfenis
uit te bou en te beskerm.
Klik hier en maak vandag ’n blywende verskil.

Jy kan ’n blywende verskil maak deur ’n skenking
aan die Vriende van Afrikaans se
boektrommelprojek.
Die boektrommels gee vir kinders die geleentheid
om boeke te ontvang waar daar miskien nie ’n
biblioteek of boeke by die huis beskikbaar is nie,”
sê Chareldine.
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Pretoria, 0075
Tel: 012 301 1761 / 079 515 0873
Faks: 086 416 4782
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Raak deel van die
Facebook vriendinne!

Besoek asseblief ons
Sosiale Media bladsye.
Hou van ons,
deel ons met jou vriendinne
en hou die spasies dop.

Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00

Vrydae – 8h00 tot 14h00

U ontvang hierdie e-pos omdat u
geregistreer is as ‘n lid op
Die Dameskring databasis. Indien u
dit nie wil ontvang nie, e-pos
asseblief
‘Kanselleer’
na

admin@dameskring.co.za
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