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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe Vriendin
Verjaardag is altyd ‘n vreugdevolle geleentheid. Hoe ouer ‘n mens word, ervaar jy dalk nie meer
die vorige aand se uitsien na die groot dag, of die uitbundige vreugde en opgewondenheid oor die koek, kersies
doodblaas en geskenke oopmaak nie. ‘n Mens kan selfs begin redeneer dat verjaarsdagvieringe oorbodig word as die
jare aanstap. Tog is dit nie waar nie. Dit is nog altyd ‘n feesgeleentheid, want dit is nog ‘n genadejaar wat die Here by jou lewe gevoeg
het. In die woorde van Sadie Robertson: “Your birthday is a reminder that God
gave you life. It gives you a fresh start every year. It symbolizes the fact that
there was something about God’s image that He wanted to create in you and
share with the world.”
nisboer wat met “boere boer” is by uitstek
so ‘n planmaker.
Om gesond te wees en genoeg energie te hê, is ook ‘n genadegawe. Ons kyk
na die energiesteler van ons tyd – slaaploosheid – en gesels in hierdie uitgawe
met die energieke joernalis, skrywer en
voorslagvrou, Elize Parker, oor haar lewenspad en dit wat haar batterye herlaai.
Ons elkeen ken ons geboortedag,
maar jou laaste dag op aarde is nie aan jou
bekend nie. Elke dag kan jou laaste dag
wees. Vier elke dag verjaardag, ‘n nuwe
begin. Deel God se beeld met die wêreld
met liefde en maak van jou lewe ‘n vreugdefees. Die Dameskring is al vir 55 jaar ‘n
bron van inspirasie en bemoediging. Mag
hierdie verjaardagjaar ligvoets veerkragtig
gevier word!

Die Dameskring is Oktobermaand 55
jaar oud. Ek is toevallig een van die uitverkorenes wat presies so oud soos die DK is.
In hierdie uitgawe is die borg-‘n-bladsy in
die vorm van verjaardagwense en het ons
‘n lekker ligte pret-verjaardagmiddelblad.
In dieselfde ligter luim is die artikel oor
seisoene en generasies – Die Dameskring
bestaan juis uit verskillende ouderdomme
en generasies – die verskeidenheid wat vir
ons goud werd is.
Verjaardae is ook die dae wat jou
verplig om terug te kyk oor ‘n jaar wat
verby is en te besin oor die jaar wat voorlê.
My oupa het, as dinge ‘n bietjie swaarmoedig lyk, opgemerk: “Die eindtye is
hier, my kind.” Dit is waar dat ons aarde en
hulpbronne onder druk is, ‘n feit wat ons
verplig om ons verbruikersgewoontes en
leefstyl te herevalueer. Gelukkig is daar ‘n
nuwe geslag wat erns maak met hierdie
probleme en wat vir ons almal ‘n voorbeeld is. Al is daar ook hoeveel probleme,
ons het geleer ‘n boer maak ‘n plan! Die

Lekkerlees-groete

Marinda
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Liewe Hartsvriendin
ie verhaal van Ron Fazio
het my onlangs weer tot
nadenke gestem. Ron was
’n toegewyde familieman en
pa en bekwame bestuurder
van ’n maatskappy in die World Trade
Centre in New York. Sy karakter het op
11 September 2001 nog duideliker na
vore gekom. Toe die eerste vliegtuig
deur die toring bars, het Ron gesorg dat
sy werknemers en ander mense wat op
dieselfde vloer as hy gewerk het, veilig uit
die gebou kom deur die deure vir hulle
oop te hou. Hy het telkemale teruggegaan
om mense aan te moedig om dringend die
gebou te verlaat en ook vir húlle die deur
oopgehou.
’n Kollega, Connie Labetti, het later
geskryf: “Ron het uiteindelik agter ons
aangekom, nadat hy meer van ons kollegas
aangemoedig het om die gebou vinnig te
ontruim en die deure vir hulle oopgehou
het. Ongelukkig was hy nie ver genoeg
van die gebou af toe dit ineengestort
het nie en hy het gesterf. Hierdie soort
karakter is onsterflik en sy gees sal voortleef
deur my. Reg deur die geskiedenis het
tragiese gebeure gewone mense in
buitengewone helde omskep. Ron was
nie ’n brandweerman nie. Hy was nie ’n
polisieman nie. Hy was ‘n dapper man.“
Ron het gelewe deur ander voorop te
stel. So het hy ook sy lewe verloor. Ron
se bedagsaamheid en goeie dade het
’n verskil gemaak in honderde mense se
lewens. Sy familie het ‘n organisasie tot sy
nagedagtenis gestig: Hold the doors for
others Inc. - die naam heel gepas! Die

doel van die organisasie is om mense
wat op een of ander manier verlies ervaar
het, by te staan. Hul slagspreuk is growth
through adversity.
Hierdie mooi, ware storie wil ek graag
op Die Dameskring van toepassing maak.
Behalwe dat die “oophou van ’n deur”
‘n sosiale lekkerte is wanneer jy aan die
ontvangkant is, ontsluit dit op ’n ander
vlak welwillendheid, genadigheid en hope
geleenthede. Kom ons hou die deur oop
vir elke vrou in ons land om aan te sluit by
ons organisasie. So kan vrougenote die
omgee en koestering van DK ervaar, dít wat
ons wêreld ’n beter plek maak. So word
hoop geskep en elkeen van ons geïnspireer
om te bly glo dat die goeie kan oorwin!
Jy en ek beheer dit wat ons kies om te
doen. Kom ons wy ons lewe daaraan om
Jesus te dien. Hou die deur oop! Dit is ’n
praktiese manier om dissipelskap van Jesus
te beskryf. Dit is ’n moderne voorbeeld van
die Bybelse voete-was.
Sodoende kan ons, soos die slagspreuk
van Hold the doors for others Inc.
inspireer, uit moeilike en onaangename
omstandighede ligvoets en veerkragtig
terugbons. Ons kan ’n voorbeeld stel, ’n
verskil maak.
Hartsgroete

Elphi

4

SIELSKOS: JULIE
Ons lees in Jer 29:11 die volgende: Ek
weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here:
voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil
vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting.
Hierdie belofte maak die Here deur sy
profeet aan sy kinders wat in ellendige
omstandighede as ballinge in Babel leef.
Dit het vir Israel na aan die hart gelê. Dit
was hulle vaste oortuiging dat God al sy
beloftes aan sy volk sou nakom. Dit het
hulle met hoop vervul terwyl hulle dag na
dag hul oorlewingstryd in die vreemde
moes voortsit. Die Here het lankal aan hulle
belowe dat Hy hulle sal seën, dat Hy hulle
‘n land sal gee wat aan hulle behoort en dat
Hy hulle vir altyd sal beskerm en versorg.
God hou sy woord teenoor sy wêreld
en sy mense. Dié woord het in Christus
mens geword en onder ons kom woon.
Hedendaagse gelowiges is met reg daarvan
oortuig dat hulle daarop kan aanspraak
maak dat alles wat God belowe het, ook vir
hulle bedoel is.
Ons pad saam met God loop egter nie
‘n wye draai om die seer en swaar in hierdie
wêreld nie. God belowe nie aan ons ‘n
maklike toekoms of ‘n vanselfsprekende
verwagting van vinnige voorspoed nie.
Ons pad saam met God is ook die pad
agter Jesus aan – en dit is ‘n lydensweg.
Paulus sê in Rom 8:35 dat dit deur lyding,
benoudheid, vervolging, honger, naaktheid,
gevaar en die swaard loop. Tog het ons
ook hierdie belofte: ons sal oorwin omdat
Hy oorwin het. Ons sal deur al hierdie
dinge uitkom by die heerlikheid wat God
aan ons en aan sy skepping gee.

God se beloftes

is vir ewig
Bydrae: Heléne Richter

Ek sal my verbond nie versaak
nie, nie een van my beloftes
terugtrek nie. Ps 89:35

D

it troos ons om te weet dat
dieselfde God van Israel
vandag by ons betrokke
is. Hy is die Here wat sy
beloftes volledig nakom
en na ons omsien. Hy
versorg jou en voorsien met sy mag in jou
moeilikste lewensomstandighede, daarom
verdien Hy dat ons Hom met toewyding
dien. Die hoofspoor van die geloof is om
‘n mens se hoop vir die lewe, jou hoop vir
die toekoms, alleen op God en sy beloftes
te bou. Die meeste van ons kies egter die
syspoor van ons eie planne.
God doen altyd sy woord gestand. Hy
jaag ons nie van sy aangesig weg as ons
ons regsaak voor Hom bring nie. Dit is
nooit heeltemal donker nie, selfs al lyk dit
soms so. Wanneer God iets belowe, lê
daar ‘n lang en bitter geveg vir geloof voor,
omdat die rede en die vlees beide meen
dat God se beloftes onmoontlik is. God het
nog nooit ‘n belofte gemaak wat te goed
was om waar te wees nie. God se beloftes
is soos die sterre – hoe donkerder die nag,
hoe helderder vonkel hulle.
Antwoord op gebed hang nie van
ons gevoelens af nie, maar van die
betroubaarheid van die Een wat die
beloftes gemaak het. God is die God wat
sy woord hou. Hy bly by sy beloftes, selfs
wanneer dit onmoontlik is en wanneer
jou huidige omstandighede op presies
die teenoorgestelde dui. Juis dan moet
ons soos sy verteenwoordigers optree.
Christus is die Vervuller en Vervulling van al
die beloftes van God, omdat Hy die kern
daarvan is.

GEBED:
Hier is ek, Here, my hart, my liggaam,
my lewe. Laat u liefde my vul, sodat ek
groot genoeg mag wees om die wêreld
te kan help, maar klein genoeg om een te
wees met U. Amen.
Bronne:
www.lig.co.za
Die Groot Boek van Christelike Aanhalings
- Nina Smit
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GESPREKSARTIKEL: JULIE

Slaaploosheid
- DIE ENERGIESTELER VAN ONS TYD
Bydrae: Heléne Richter

Wat is die slaap
‘n wondersoete ding!
Sag op haar bloue oë
daal die vaak
soos maneskyn
diep waterkuile raak
om daar te droom
in silwer skemering –D.F. Malherbe

die vroeë oggendure kan slaap nie. Een
derde van die wêreld se bevolking ervaar
korttermyn slaapprobleme. Dit duur
gewoonlik net ‘n paar weke. Ongelukkig
vir ‘n sekere persentasie van hierdie
persone kan dit baie langer duur en lei tot
‘n diagnose van slaaploosheid. Hierdie
slaapstoornis word gekenmerk deur
probleme om te begin slaap, deur gereeld
of te vroeg wakker te word en nie weer aan
die slaap te raak nie, of deur ‘n goeie aantal
ure te slaap, maar steeds moeg te voel.

A

lle persone slaap van tyd
tot tyd ‘n nag sleg. Dit is
daardie nagte wanneer
jy ure lank wakker lê,
desperaat probeer om aan
die slaap te raak, maar nie
kan ophou om jou oor môre te bekommer
nie. Dit kan ook gebeur dat jy die hele
nag herhaaldelik wakker word, of nie in

WAT IS SLAAPLOOSHEID?
Daar bestaan twee soorte slaaploosheid:
1. Primêre slaaploosheid
Probleme met slaap verwys nie na ander
mediese of psigiatriese probleme nie.
Slaaploosheid kan egter siektes soos
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•

angs veroorsaak, angs ontwrig die slaap
verder, wat angs verder vererger.
2. Sekondêre slaaploosheid
Hierdie persoon het slaapprobleme
as gevolg van sekere probleme,
byvoorbeeld siekte (depressie, asma,
artritis, kanker, hartsiektes), pyn,
medikasie of middels (alkohol, dwelms).
Simptome en oorsake hiervan kan die
volgende wees:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

‘n Probleem om aan die slaap te raak.
Wakker word gedurende die nag
as gevolg van menopousale warm
gloede of rustelose beensindroom.
Te vroeg wakker word.
Om nie goed uitgerus te voel nie,
selfs al het jy ‘n nagrus gehad.
Moegheid bedags.
Prikkelbaarheid en depressie (selfs
te veel slaap kan slaaploosheid
vererger).
‘n Onvermoë om aandag te gee, te
konsentreer of dinge te onthou.
Voorskrifmedisyne vir onder andere
depressie en hipertensie, stimulante
of kortikosteroïede kan slaappatrone
negatief beïnvloed.
Meer foute word begaan of
ongelukke vind plaas.
Spanning, kommer oor werk,
gesondheid, skool of gesin kan die
gedagtes snags aktief hou en veral
hoofpyn veroorsaak.
Mediese toestande, byvoorbeeld
asemhalingsprobleme, die
noodsaaklikheid om gereeld te
urineer, ooraktiewe skildklier,
Parkinsons of Alzheimers.
Daaglikse angs of ernstige
angsversteurings, soos
posttraumatiese stresversteuring, kan
slaap ontwrig. Indien jy bekommerd
is oor die feit dat jy slaaploos gaan
wees, kan dit die probleem vererger.
Verandering van omgewing of
roetine, byvoorbeeld verhuising of
verandering van skool.

Die gebruik van kafeïen, nikotien
en alkohol. Koffie, tee en drank
wat kafeïen bevat, is stimulante en
kan met slaap inmeng as dit in die
middag geneem word. Nikotien is
ook ‘n stimulant wat slaaploosheid
kan veroorsaak. Alkohol is ‘n
kalmeermiddel, maar dit kan
verhoed dat diep stadiums van slaap
bereik word en kan slaapversteurings
gedurende die nag veroorsaak.
Ouderdom speel ook ‘n belangrike
rol. Ouer persone ly makliker aan
slaaploosheid as jonger persone.
Hul fisiese aktiwiteite neem
af, gevolglik beïnvloed dit die
slaappatroon.

BEHANDELINGS VIR SLAAPLOOSHEID
Verskeie terapieë oor nuwe gedrag,
gewoontes en maniere word gebruik om
die kwaliteit van slaap te verbeter. Dit word
aanbeveel as die eerste behandelingslyn en
is gewoonlik net so effektief as medisyne.
Hier volg ‘n paar voorbeelde daarvan.
Kognitiewe Gedragsterapie (CBT)
Dit fokus op die verbreking van die
kringloop van die onderliggende
gewoontes wat slaap versteur. Swak
gehalte slaap lei tot spanning en angs,
wat slaaploosheid vererger en lei tot meer
spanning en angs. Swak gewoontes, soos
die gebruik van slaappille en alkohol of
die neem van lang ontydige slapies, kan
ontwikkel. CBT het ten doel om gedagtes
en gevoelens oor slaap te verander. Dit
lewer nie onmiddellike resultate nie en verg
geduld en uithouvermoë. Op die lang
duur is dit wel ‘n veiliger en effektiewer
behandeling as medikasie.
Ontspanningstegnieke
Progressiewe spierverslappings- en
asemhalingsoefeninge kan angs teen
slaaptyd verminder. Hierdie tegnieke help
om asemhaling, hartklop, spierspanning en
buie te beheer.
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Slaapbeperking
Dit verminder die tyd wat in die kamer
spandeer word, wat aanvanklik gedeeltelik
‘n slaaptekort veroorsaak en die persoon
die volgende nag moeër laat voel. As die
slaap verbeter, word die tyd in die bed
geleidelik verhoog.

•

ALTERNATIEWE MEDISYNE
Heelwat persone besoek nie ‘n professionele persoon nie en slaag daarin om slaaploosheid alleen te oorkom. Alternatiewe
medisyne, waarvan daar in sommige
gevalle geen navorsing oor veiligheid en
doeltreffendheid is nie, is die volgende:

Paradoksale behandeling
Dit het ten doel om bekommernisse en
angs oor die vermoë om aan die slaap te
raak, te verminder. Probeer eerder om
wakker te bly as om bekommerd te wees
oor die onvermoë om te slaap.

•

Ligterapie
Wanneer ‘n persoon te vroeg aan die slaap
raak en dan weer te vroeg wakker word,
kan ligterapie gebruik word om die “interne
horlosie” te korrigeer.
MEDISYNE
Voorgeskrewe geneesmiddels soos
zolpidem, eszopiclon, zalepton of
ramelteon kan hulpmiddels wees om
aan die slaap te raak. Die gebruik van
slaappille vir meer as ‘n paar weke word nie
aanbeveel nie, alhoewel sommige middels
goedgekeur is vir langtermyngebruik.
Volgens die Amerikaanse Vereniging van
Afgetrede Persone kan die volgende
middels egter slaaploosheid veroorsaak:
•
•
•
•
•

Glukosamien – Dit is voedingsaanvullings wat gebruik word om simptome
van gewrigspyn en inflammasie te
verminder.

•

•

Kortikosteroïede - Dit word gebruik by
pasiënte met allergiese reaksies, lupus,
rumatoïede artritis en vir spierontsteking.
Statiene – Dit word gebruik vir
behandeling van hoë cholesterolvlakke.
Alfa-blokkers – Dit word gebruik vir
die behandeling van hipertensie en
goedaardige prostaathiperplastie.
Selektiewe remmers vir heropname
van serotonien – Dit word gebruik vir
pasiënte met depressie.
Cholinesterase-inhibeerders – Dit word
gebruik om geheueverlies en ander
simptome by pasiënte met demensie te
behandel.

•
•

Melatonien – Die liggaam produseer
natuurlik melatonien wat in die
bloedstroom vrygestel word. Die
vrystelling neem gedurende die aand
toe en neem gedurende die oggend af.
Dit lyk asof ouer mense meer voordele
trek uit melatonienaanvulling, hoewel
daar geen bewyse is dat dit effektief
is nie. Dit word oor die algemeen vir
‘n paar weke as veilig beskou, maar
die langtermynveiligheid daarvan is
onbekend.
Valeriaan – Dit is ‘n aanvulling wat
verkoop word as hulpmiddel om beter
te slaap. Dit het ‘n matige kalmerende
effek.
Akupunktuur – Dit is die plasing van
klein naalde op spesifieke punte op
jou liggaam. Daar is reeds bewyse dat
hierdie metode sommige mense met
slaaploosheid bevoordeel.
Joga – Sommige studies dui daarop dat
dit slaapkwaliteit kan verbeter.
Oordenking – Meditasie, tesame met
konvensionele behandeling, kan die
kwaliteit van slaap verbeter. Dit het ook
ander voordele, soos die vermindering
van spanning of beheer van bloeddruk.

WANNEER IS DIT TYD OM
PROFESSIONELE HULP IN TE WIN?
Wanneer enige van die genoemde
behandelings toegepas is en die slaap jou
nog steeds ontwyk, kan ‘n spesialis se hulp
ingeroep word, veral as slaaploosheid die
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volgende veroorsaak:
• Geen genoemde strategie ‘n oplossing
lewer nie.
• Dit groot probleme tuis, op skool of by
die werk veroorsaak.
• Die pasiënt simptome soos borskaspyn
of ‘n tekort aan asem ervaar.
• Dit elke aand voorkom en vererger.

optimale gesondheid en funksionering.
Sekere funksies vind hoofsaaklik plaas in
die dag en ander snags tydens slaap. Elke
slaapfase het dan ook sy eie funksies.
Die noodsaaklike REM-slaap (rapid eye
movement) het ‘n meer kognitiewe funksie.
Tydens hierdie slaap is die brein besig om
te prosesseer, organiseer en te stoor. ‘n
Tekort aan REM-slaap lei tot geheue- en
konsentrasieprobleme.

KOMPLIKASIES
Slaap is net so belangrik vir ‘n mens se
gesondheid as om ‘n behoorlike dieet te
volg en te oefen. Wat ook al die oorsaak
is, slaaploosheid kan negatiewe gevolge
hê op alle lewensterreine, sowel as op
geestelike en fisiese gesondheid.

Twee jaar sedert die begin van die
pandemie het mense begin gewoond raak
aan die “nuwe normaal”: om maskers te
dra en terug te gaan werk en skool toe,
terwyl COVID nog oor ons koppe hang en
steeds onderliggende angs en spanning
veroorsaak. Daar moet egter “normaal”
aangegaan word. Normaal beteken egter
ook om genoeg gehalteslaap te kry en
as daar nog steeds elke aand tevergeefs
gewag word vir Klaasvakie, is dit tyd om
hulp te kry.

Komplikasies kan wees:
• Laer produktiwiteit by die werk of skool.
• Minder reaksietyd tydens bestuur.
• Psigiatriese probleme, soos angs of
depressie.
• Prikkelbaarheid.
• Groter kanse om siektes of toestande
soos hipertensie, diabetes of hartsiektes
op te doen.
• Middelmisbruik.

GESPREKSVRAE:
1. Wie van die persone in die
groep sukkel om snags te slaap?
2. Wat doen jy as jy nie kan slaap
nie?
3. Watter natuurlike middels
gebruik jy om wel te kan slaap?

SLAAPLOOSHEID EN COVID-19
COVID-19 het ‘n direkte en indirekte
impak op ‘n persoon se slaapgehalte
en het veral ‘n groot neurologiese en
psigiatriese impak op soveel as ‘n derde
van die mense wat siek was, gehad. Die
pandemie is ook besig om mense meer
angstig en depressief te maak. Die liggaam
funksioneer op ‘n 24 uur-siklus, wat die
Circadian Rhythm genoem word. Dit kom
daarop neer dat daar oor ‘n tydperk van
24 uur sekere dinge moet plaasvind vir

BRONNE
1. www.wikiwand.com
2. www.warbletoncouncil.org
3. www.innerself.com
4. Kuier Tydskrif - 3 Maart 2022

GEBORG DEUR

BERGSIG, DURBANVILLE

Liewe Dameskring, baie geluk met jou 55ste verjaardag. Wat ‘n voorreg
om deel van dié uitgelese organisasie te wees.

“Mag die geur van die blomme wat jy weggee, vir altyd
aan jou hande kleef. ” Evita Perron
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ONS GESELS MET

Elize
Parker
IN GESPREK MET

E

Bydrae: Marinda Schutte

lize Parker is bekend as joernalis, skrywer van verskillende genres en natuurlik, vir
jare, die bekende tydskrif,
Huisgenoot, se “troostannie”. Sy het onlangs saam
met haar vriendin van baie jare, Isabella
Niehaus (voormalige moderedakteur van
Sarie en tans bekende TV-kosmaker), ‘n
nuwe projek aangepak. As student het ek
die vrolike en dinamiese vrou leer ken en
het nou, na ‘n paar dekades, die voorreg
om haar aan die Granaatlesers voor te stel.

Wat is jou gunsteling herinnering uit jou
jong jare?
My gunsteling herinnering is hokkie speel.
Ek was geweldig lief vir sport. Ek kom uit ‘n
sporthuis: my pa en my broer het provinsiaal rugby gespeel, my ma was ‘n netbalspeler in die eerste liga tot sy 42 jaar oud
was. Ek was die enigste hokkiespeler, maar
dit was absoluut my liefde. Ek het in standerd twee begin eerste span speel en teen
matriek ophou eerste span speel, dit was
my hele lewe; op Oranje het my lewe om
sport gewentel en die akademie het altyd
‘n bietjie agtergebly, alhoewel ek een van
die min leerders in die Vrystaat was wat ‘n
onderskeiding vir Engels gekry het! Ek was
nooit ‘n besonder goeie speler nie, maar ek
was die een wat die hardste kon skree en
daarom het ek meestal kaptein geword.

Kom ons begin by die begin. Vertel my
meer van jou grootword- en skooljare.
Ek is in Bloemfontein gebore, een van drie
kinders; ‘n verskriklike laatlammetjie – my
suster is twaalf jaar ouer as ek en my broer
tien jaar ouer. Ek het die gelukkie gehad
om skool te gaan waar my ma al die jare
was; ek was twaalf jaar lank op Oranje
Meisieskool.

Hoe lyk jou studie- en vroeë werkjare?
Ek het in Bloemfontein onder die wanindruk
verkeer dat ek ‘n student kan wees en het
vreeslik dapper weggespring met regte,

GEBORG DEUR

VISIEPLUS PRETORIA

“Is daar ‘n groter plesier op aarde as ‘n sirkel van
Christenvroue om ‘n vuur.” C.S. Lewis
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ping. Hoe het jy op hierdie rigting besluit?
Caxton is ‘n wonderlike mediahuis en het
hul omgewingsverslaggewer in Mbombela
in die Laeveld geplaas, sodat die Krugerwildtuin baie van die verslaggewing in
beslag kan neem. Ek was verbonde aan
Laeveld Media en en het vir Caxton geskryf
en die stories is wyd versprei in die Citizen
en die Laeveld se verskeie publikasies.

maar na ses maande gesien al wat in my
guns getel het, was my Latynpunte. Toe
het ek begin as sekretaresse. Ek was lank ‘n
sekretariële assistent vir die burgemeester
van Bloemfontein en het al sy toesprake
geskryf. Na ons Pretoria toe verhuis het, het
ek vir die eerste keer agtergekom ek kan
regtig skryf, het in 1981 my eerste verhaal
publiseer en ek kon toe brood en botter
op die tafel sit met my verhale. Ek het in
daardie tyd ook allerhande diplomas in
die joernalistiek, uitleg en fotografie gekry.
Ek het by Kovsies ingespring as hoof van
skakelwerk en bemarking en het al die publikasies daar uitgegee. Ek is toe raakgesien deur SANLAM en het vir hulle gewerk
as hoof van publikasies en het veral saam
met die advertensiespan gewerk.

Omgewingsjoernalistiek kan baie gevaarlik wees, as ‘n mens net kyk na die
misdaad wat met wildstroping gepaard
gaan. Ek beskou omgewingsjoernaliste
dikwels as soldate eerder as joernaliste.
Was jy ooit in die spervuur?
Omgewingsverslaggewing is ‘n spesifieke
soort ondersoekende joernalistiek en die
verslaggewer moet baie naby wees aan dit
waaroor verslag gedoen word. Jy kan nie ‘n
storie sommer net in ‘n middag doen nie;
jy loop ‘n lang pad met ‘n storie. Met die
stroping het ek ‘n baie lang pad geloop,
veral in terme om te gaan kyk wanneer
word stropers gevang en hoe eindig die
hofsaak. Ek wou alles weet van stroping en
het langs renosterkarkasse gestaan, wat tien
ure gelede net eenvoudig van die horing
en alles gestroop is en die wesie wat daar
wag, wat se rug dalk met ‘n panga ingekap
is. Dit is ‘n brutale soort joernalistiek, veral
as jy oor wildlewemisdaad skryf. Dit het toe
my spesialisveld binne omgewingsjoernalistiek geword.
Dit het nie net ‘n storie oor die stroping
van renosters en olifante geword nie, maar
omvattend oor die wilddiewe, ook die
mense wat die lokvalle uitsit. Die groter
omgewing van wildlewemisdaad spreek
jou hart aan elke keer as jy langs nog ‘n
dier staan. Wat my meer aangespreek het,
was om die pad te volg van die renoster
vandat hy gestroop is – wat die pad van
die horing is. Die polisie was wonderlik en
het my bygestaan. Ons het bepaal dat daar
vyf punte is waar stroping teengewerk kan
word. Daar is eerstens die wat uitgaan in
die veld, gewoonlik drie persone: een dra

Ek het jou as joernalis leer ken. Waar het
jy begin en was dit vir jou ‘n passie, of
‘n manier om die skryflus uit te leef en
betaal te word daarvoor?
Behalwe bogenoemde ervaring met die
universiteit en SANLAM se publikasies,
het ek in 1994 die gelukkie gehad om my
tande by die Sarie te slyp as joernalis. Na
my tweede huwelik het ek ‘n ander belangstelling, naamlik radiojoernalistiek, gekry
en van 1997 af meer spesifiek in radio
spesialiseer. Ek het ‘n program van my eie
op Saterdae en Sondae gehad en was deur
die week van nege tot twaalf, as die kinders
gaan slaap, ‘n regisseur. Toe het ek weer
by Media24 ingeval by Sarie, as boeke- en
fiksieredakteur, wat baie interessant was. In
opdrag van Media24 het ek saam met kollega, Suzette Truter, navorsing gedoen oor
‘n Christelike tydskrif vir vroue en Leef met
hart en siel is toe daaruit gebore, waaraan
ek vir sewe jaar verbonde was. Ek het nog
altyd my joernalistiek en boeke skryf saam
beoefen, met net soms ‘n klemverskuiwing
na aanleiding van omstandighede. Ek het
agterkom ek kan skryf en geld so verdien.
Ek is bewus van jou omgewingsjoernalistiek – veral jou berigte oor renosterstro-
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seker maak dat ons nie net diere red nie,
maar ook dat Suid-Afrika wetgewing het
wat hierdie diere en ons klimaat beskerm.

die geweer, die tweede dra die kos, want
hulle kom dikwels vanoor die grens en is
vir lang tye in die veld; en die derde een
dra die mes om die horing uit te slag (by
‘n dier wat dikwels nog nie dood is nie).
Daardie horing moet dan uitgesmokkel
word, gewoonlik deur ‘n doodgewone
taxi, die koerier. Dan kry jy die derde vlak,
die plaaslike horingbaas, wat alles in die
hande kry, betaal en onderhandel met die
vierde vlak: die persoon wat dit oor die
grens gaan vat, dikwels Maputo, vanwaar
dit na Oliver Tambolughawe gesmokkel
word. Die vyfde vlak is natuurlik die man
in die Ooste wat dit aankoop en versprei.
Dit is ‘n agtienmaande-storie en jy sit agter
die stroper in die hof en hulle kyk jou uit.
Hulle kom dikwels weg, omdat hulle boetes
betaal word. Ja, jy is blootgestel.

Gepraat van tydskrifte: jy was vir jare die
Huisgenoot se “troostannie”. Hoe het dit
gebeur en hoe het jy dit ervaar?
Dit het na my kant toe gekom en dit was
die hoogtepunt van my loopbaan. Die
kolom gaan op Media24 steeds aan en is
die rubriek in Afrikaans wat die hoogste
leserstal nog ooit het – alle eer aan die
Here. Geen boek of storie wat ek geskryf
het, het my soveel genot verskaf soos om ‘n
brief te kry van iemand en ‘n persoon te kan
help nie. Soms kom briewe uit die tronk – ‘n
plek waar niemand jou gaan help nie – en
al wat hy het, is die troostante! Baie briewe
is handgeskrewe, mense wat nie toegang
tot die internet het nie. Daardie lesers lê my
baie naby aan die hart.

Maak dit ‘n mens nie moedeloos nie?
Is daar ‘n oplossing in Suid-Afrika (en
Afrika) vir hierdie misdaad?
Daar is wonderlike dinge wat daaróm
ontstaan, soos die renosterweeshuise waar
wesies gerehabiliteer en hervestig word.
Of die surrogaatma’s vir die wesies in die
Krugerwildtuin. Ek het daarna wegbeweeg
van die stropingsberiggewing en vir drie
jaar my eie ekobulletin wat verslag oor
klimaatsomstandighede gedoen het,
gehad. Daar was wonderlike stories oor
bewaring, wat my passie is.

Het die raadgee vir jou natuurlik gekom?
Het jy uit jou eie lewenservaring geput?
Is jy ‘n “bloeiende hart” of glo jy aan
‘n paar sweepslae ten goede (“tough
love”)?
Ek het dit aangepak soos ‘n joernalis. As ek
nie die antwoord geken het nie, het ek kenners op verskeie terreine gebel. Ek het dit
gekombineer met my eie agtergrond: ek is
twee keer geskei en was lank ‘n enkelouer.
Daar is baie ernstige goed waaroor mense
skryf en ons het probeer om die rubriek
streng te hou by raadgee oor verhoudings
en om nie kundige sake, soos byvoorbeeld
mediese of regskwessies, aan te spreek nie.
Die belangrikste is, jy moet jouself wees:
is dit wat ek regtig hiervan dink en hoe ek
hieroor voel?

Hoe sal jy die impak van omgewingsjoernalistiek op jouself en jou lesers beskryf?
Is dit bloot net bewusmaking of is daar
werklik iets wat gedoen word?
Ek het begin kyk wat is besig om met ons
eie klimaatswetgewing te gebeur. Mei was
die afsnydatum wanneer ons volgende wet
gaan voorkom en wat bepaal wat Suid-Afrika gaan doen in terme van klimaat. Ons
sal teen volgende jaar kan uitsien na nuwe
wetgewing en ons moet ons vergewis van
hierdie veranderings en op hoogte bly
om insette te kan lewer. Ek plaas nou die
klem op en is betrokke by ‘n internasionale
organisasie wat groot katte red. Ons moet

Is daar situasies wat jou meer ontstel het
en hoe hanteer jy dit?
Die mishandeling van vroue en kinders.
Ek het slapelose nagte oor ander mense
se probleme gehad. Waaroor mense die
meeste geskryf het, was seks, skoonma’s en
skuld. Daar is nog baie mense wat verhoudingsprobleme het omdat hulle nie hulle
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is uitgestelde begeerte. So jy skryf nie
waaroor almal dink ‘n hygroman gaan nie.
Jy kom nie in die lakens nie. Dit het ‘n groot
ontploffing met boekverkope veroorsaak.
In 1995 het ons begin met die eksperiment
om die eerste megaromans in Afrikaans
te skryf, daarna het ek familieromans
geskryf en toe vir ‘n Christelike uitgewer
dagstukkieboeke, gebedeboeke en
inspirasiefiksie geskryf. Ek het hier trilogieë
geskryf wat hoofsaaklik gaan oor jou
identiteit in Christus.

seksualiteit verstaan nie. Dis moeilike vrae
en jy het ‘n groot verantwoordelikheid.
Jy is ook baie bekend as skrywer.
Wanneer het jy begin om prosa te skryf?
Ek het op skool al begin skryf, maar het
die heel eerste keer gepubliseer in die
Sarie in 1981, toe ek begin het om my
verhale daarin te publiseer. Ek het lank
aangehou met verhale in die tydskrif
en die joernalistiek, tot my eerste boek
gepubliseer is. Ek aanhou boeke skryf
tussen die joernalistiek deur en na my
tweede egskeiding het ek ernstig begin
boeke skryf om my inkomste aan te vul. Toe
Ruby (my dogter) haar honneurs gaan doen
in Johannesburg, was ek verbonde aan ‘n
groot organisasie om vir hulle ‘n webwinkel
vir boeke te begin. So boeke het toe nou
meer my lewe geword as die joernalistiek.

Hoe belangrik is geestelike gesondheid
vir jou?
Dit is baie belangrik. Ek het baie swaar
gekry tydens COVID, want kerk toe gaan
is vir my uiters belangrik. Ek het geestelike
ondersteuning om my nodig en weet ‘n
mens kan nie alleen die geestelike oorlog
voer nie.

Wanneer is jou eerste boek gepubliseer?
Hoe het dit gevoel?
Ek het in 1994 my heel eerste roman
gepubliseer, die eerste hygroman in Afrikaans. Vroeër was daar baie liefdesverhale
gepubliseer, maar nie verhale waar daar
oor die vrou se seksualiteit geskryf is nie.
Die uitgewers het na my toe gekom met
die voorstel, want ek het so ‘n bietjie begin
om die grense te skuif in die talle verhale
wat ek onder verskeie skuilname geskryf
het. Ek het navorsing oor Engelse verhale
gaan doen en toe die bevrydende boek vir
die Afrikaanse vrou deur ‘n vroue-uitgewer
gepubliseer. Ek het sedertdien reeds 41
boeke geskryf, die volgende boek kom nou
vanjaar uit en ek werk op die oomblik aan
nommer 43.

Jy en Isabella Niehaus, voormalige
moderedakteur van die tydskrif Sarie en
deesdae beroemde TV-kok, het ‘n baie
besondere projek begin, naamlik Bella en
Liesbet se Joernaalskryfkursus. Hoe lank
is julle al vriende en hoe het julle op die
projek besluit?
Ons het by Sarie vriende geword, rondom
‘n gesprek oor boeke. Nadat ons albei by
Sarie weg is, het ons saamgewerk toe sy
privaat as stilis begin werk en die huis op
Langebaan daarvoor gebruik het. Dit word
toe haar huis en sy begin by die Rooi
Tafel in die Duinehuis spesialiseer met gasvryheid en kos. Ek het haar gehelp met ‘n
boek wat sy gepubliseer het, ‘n boek wat in
Frankryk bekroon is met die Gourmand-prys
vir die beste onthaalboek in die wêreld. So
het ons begin beplan om my joernaalskryf
om mense te genees te kombineer met
haar kookterapie. Die eerste deel behels
die voorbereiding van die kos (deeg knie),
dan die joernaalgedeelte terwyl die kos
gaar word. Dan kom die eet en proe; die
ervaring om iets te proe wat jy self gemaak
het en die neerskryf van daardie ervarings.
Rondom die kos en stories het die gene-

Die romans wat jy skryf het in die beginjare redelik opspraak verwek met die
benaming as van die eerste hygromans in
Afrikaans. Hoeveel hyg is daar werklik in?
Of hoe sou jy dit self beskryf?
Die eerste hygroman in Afrikaans - ek
sal seker nooit van daardie titel ontslae
raak nie! En ek het net een hygroman
geskryf. Die basisresep van ‘n hygroman,
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Die vreugde van die Here! Soms ontwyk
dit my, maar ek kry dit elke oggend terug.
As jy net kan sien dat die vreugde van die
Here elke môre tot jou beskikking is. Dit
gaan daaroor om jou seëninge raak te sien.
Ek moet ook sê ek het ‘n gesonde sin vir
humor en my twee dogters is ‘n aansienlike
bron van humor vir my.

sing begin. Ons het bekende aanvaarde
tegnieke gebruik om mense sover te kry om
dinge te deel.
Pas jy dit self elke dag toe? Kan enige
een dit doen of moet ‘n mens kan skryf
en spel? Kan ‘n persoon byvoorbeeld ‘n
digitale joernaal hou of is die skryfproses
noodsaaklik?
Ek hou joernaal soos geen ander mens
op aarde nie en beny kunstige mense wat
plakboeke maak van hul ervarings. Joernale
is van groot nut vir skrywers, want as jy ‘n
tekort aan materiaal het, kan jy jou joernaal oopmaak en daar sal inspirasie wees.
Wat my die beste afgerond het vir daardie
kursus, was die sewe jaar van troostante
wees. Ek moes leer om te skryf om mense
te troos. Joernale gaan eintlik daaroor om
te leer om jouself te troos en om aan te leer
om genade met jouself te hê.

Hoe belangrik dink jy is vroue se rol vir
‘n gesonde samelewing? Wat dink jy
behoort Afrikaanse vroue te doen om ons
land ‘n beter plek vir almal te maak?
Baie belangrik. Hulle moet aangaan om te
doen wat hulle doen, want wat hulle reeds
doen, maak al ‘n groot verskil in ons gemeenskap. My ma het altyd gesê Afrikaanse
vroue het net ‘n waterkraffie en ‘n podium
nodig en hulle begin ‘n vroueorganisasie.
Daarna is dit maklik, want hulle weet hoe
om te organiseer en hulle weet hoe om
mense te mobiliseer en te inspireer. Dit
is die kwaliteit wat hulle moet oordra aan
hulle dogters, aan die volgende geslag. Dis
‘n wonderlike manier wat hulle besit om
bymekaar te kan kom om ‘n probleem te
identifiseer, te organiseer en dan te gaan
koop, bedel of maak wat nodig is om ‘n
gemeenskap te verander.

Die skryfproses is deel van die genesing,
want die brein moet ook gestimuleer word.
Dit kan net gebeur as jy iets fisies doen,
soos met ‘n potlood in die hand neerskryf
wat jy voel, of prentjies plak om assosiasies
te maak. Jy moet leer om jou brein in te
span as jy jou emosioneel wil genees. Digitaal vereis nie soveel inspanning nie en jy
ontneem jou brein die stimulasie. Dis soos
‘n silwer koord tussen die brein en die hart
wat jy verbreek as jy nie iets neerskryf nie.
Jy leer ook om jou gevoelens te verbaliseer.

Elize Parker het al ‘n vol lewe gelei en
soveel avonture aangepak. Sy is ‘n inspirasie as joernalis, omgewingstryder, skrywer
en vrou. Ons kyk uit vir nog baie verryking
uit haar pen wat vir ander tot genesing en
motivering sal dien.

Jy is ‘n vrou met baie talente, wat
ook self met die lewe se swaarder
kant te doen gehad het, maar met ‘n
sonkyn-glimlag ander inspireer. Waar vind
jy jou krag?

GEBORG DEUR

OLIENHOUTTAK ALBERTON
Verjaarsdae is vol van gister se herinneringe, vandag se vreugde en môre se drome. Mag dit
ook so wees vir Dameskring en mag ons nooit ophou droom om ‘n verskil te maak nie. Ons tak
se wens is dat Dameskring van krag tot krag sal gaan, baie nuwe jong lede sal werf en ‘n seën
in die gemeenskap en in elke lid se lewe sal wees. Veels geluk met die 55ste verjaarsdag!
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SIELSKOS: AUGUSTUS

OM ARE OP
TE TEL IS OM
ONDER DIE
HERE SE VLERK
TE SKUIL

van Israel na wie jy gekom het om onder sy
vlerke te skuil”
Omdat Rut haar deur die Here se
genade bekeer en haar rug op alle ander
gode van haar tyd gedraai het, het sy deel
gekry aan God se beskerming onder sy
genadige vlerke.
Omdat Rut in gehoorsaamheid aan
Naomi haar weerloos blootgestel het om
as vreemdeling in Boas se land te gaan are
optel, het sy beskerming onder God se
vlerke gevind en veilig met oorvloed huis
toe gegaan.
Omdat Rut nie by ander jong mans haar
heil in die vreemde land gaan soek het nie,
maar onder God se vlerke geskuil en op
sy plan vertrou het, kon sy veilig by Boas,
Naomi se familielid, hul lossing gaan soek.
Sien jy nou vir Rut, die geliefde kind van
God, raak?
Miskien kan ons ook ŉ lewe van
beskerming en genade uit God se hand
ervaar as ons Rut se voorbeeld volg:
• Vertrou soos Rut op God se vlerke van
beskerming. Moenie die krisisse vermy
nie, maar stap hulle tegemoet, al sien jy
nog nie uitkoms nie.
• Wees gehoorsaam soos Rut. Al weet jy
nie dadelik wat om te doen nie, doen
dan ten minste wat jy weet reg is.
• Maak ‘n plan soos Rut. Moenie op ŉ
hopie gaan sit in selfbejammering nie.
Kyk na jou situasie, dink daaroor, bid om
God se wysheid, maak dan jou planne
en voer dit uit .
• Wag geduldig soos Rut op God se
uitkoms. Toeval bestaan nie, net God
se hand wat jou betyds kalmeer,
aanmoedig, leiding en uitkoms gee.

Bydrae: Dr. G.van Wyk

Het jy al ooit gedink hoe
besonders Rut vir die Here moes
wees dat Hy ŉ hele Bybelboek aan
haar verhaal toewy!

B

esonders? sal jy vra. Rut, ŉ
Moabitiese vrou wat, ten spyte
van haar veilige lewe, omring
deur haar eie mense, saam
met haar skoonmoeder na ŉ
vreemde land met vreemde
mense terugkeer. Sy is ook ŉ vrou wat
met leë hande, sonder enige mansfiguur
wat aan haar legitimiteit kon gee, na haar
skoonma se land van herkoms gaan. Twee
hawelose vroue wat terugkeer na armoede,
spot en afkeur. Dit klink mos nou nie na die
verhaal van ŉ geliefde kind van God nie.
Tog is daar ŉ duidelike goue draad
van verlossing en uitkoms, wat die lig nie
net op Rut laat val nie, maar veel meer op
God. Ons sien in die verhaal die benarde
posisie van vroue in hierdie tyd. Sonder
die beskerming van ŉ manlike familielid
kon hul nie handel dryf, grond besit of
hulself behoorlik verdedig in ŉ regsgeding
nie. Vroue was weerloos en al genade was
dikwels om hulself as slaaf te verkoop en
hul goed te verpand om te oorleef. God
het ŉ radikale stelsel vir sy volk laat inskryf
op die wetboeke. Dit is juis die wetgewing
van die Hebreeuse lossersreg (vgl. Lev.
25:23-55) waarmee God wou verseker dat
daar altyd ‘n genade-sisteem is waardeur sy
kinders se lewens herstel kon word.
So tree Boas as manlike losser van
Naomi en Rut die arena binne. Sy woorde
aan Rut in hoofstuk 2:12 vat die kern van
Rut se storie saam: “Mag jy ‘n welverdiende
beloning ontvang van die Here, die God

Mag ons soos Rut in alle omstandighede en
tye in ons lewens vol geloof ons daaglikse
are optel, veilig in die wete dat Jesus, ons
Losser, ons eens en vir altyd kom verlos het
van die sonde waarvan ons by onmag was
om onsself te verlos. Die verhaal van Rut is
ŉ pragtige vooruitwysing hiervan.
Mag daar ook van jou gesê word dat
jy die welverdiende beloning van die Here
ontvang, omdat jy onder sy vlerke jou
skuiling gevind het.
Dr. Van Wyk is verbonde aan die
Gereformeerde Kerk Rustenburg.
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LIGVOETS MET

Afrikaans
Veerkragtige

Bydrae: Ilze Lammers

LIGVOETS MET VEERKRAGTIGE AFRIKAANS
BLITSIE

DWARS
1 Geesdriftig raak (6)
4 Kook &... (legendariese
resepteboek) (6)
9 Oud en opgebruik (4)
10 In kennis stel (deftig)
(10)
11 Doel (6)
12 Elizabeth van Brittanje,
bv. (8)
13 Uitnodigend (9)
15 Pa se kind (4)
16 Iemand heuning om
die mond smeer (4)
17 Geheim (9)
21 Sukses behaal (8)
22 Versorg (6)
24 Vernaamste werk (10)
25 Dis seer! (4)
26 Preekstoel (6)
27 Kleinsielig (6)

AF
1 Opwaarts (7)
2 Voor sewende (5)
3 By ’n enkele
geleentheid (7)
5 Net ’n bietjie (6)
6 Skimp (9)
7 Oplet dat (7)
8 Wegbly van die skool
of werk (13)

1

2

3

4

5

Blitsie
6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

24

23

25

26

27

Dwars
14
Smarag, bv. (9)
16 1Verkul
(7)
Geesdriftig
raak (6)
18 Tronk (7)
4
Kook
&
.
.
.
resepteboek) (6)
19 Ampsgenoot(legendariese
(7)
20 9’nOud
Bietjie
(6)
en opgebruik
(4)
23 Kaapstad en Parys, bv. (5)
10 In kennis stel (deftig) (10)
11 Doel (6)

16

12 Elizabeth van Brittanje, bv. (8)

Winderige
lente

winderige lente
het jy nie ook sulke verflenterde dae lief nie
wat oorloop net van stilte
en die ruik van wit koejawels?
dit het ingekom van ons eie huisboord buite;
die komme loop oor, die spieëls lê vol;
die dom torre bons teen die ruite
op die ruik af van begeerte
dit het heeltemal beskeie aangekom hier;
tok-tok soos ‘n blinde, met oë
wat vergeet het wat hul destyds geweet het,
in die land van die siende
hierdie vlees is sag en wit en pitterig
en geur die gange van ‘n liggaam vol, diep
tot in die mik van lende
het jy nie ook sulke halfverflenterde dae lief nie
beminde?

Woordraai:

Petra Muller

DK STIGTERSLEDE
EN PRESIDENTE
Marthella (Pretorius)
Jakkie (Malan)
Jakkie (Schutte)
Ester (Fölscher)
Marietjie (Radley)
Cecilia (van Wyk)
Marié (Herholdt)
Erra (Cilliers)
Ansie (Rall)
Christi (Herholdt)
Alet (Vorster)
Karen (Hauman)
Mignon (Smit)
Marda (Oosthuizen)
Coreen (King)
Elphi (Taljaard)

GEBORG DEUR

BURGERSDORP-TAK

Met dankbaarheid kan Die Dameskring terugkyk op ‘n ryk 55 jaar. Ons is trots om deel te kan
wees van ons toekomsstorie, waarin ons gaan volhard om te waak en te werk en op te bou.
Baie geluk DK!
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Ons waak oor
mekaar se

Belange
JENIFFER

LOREM IPSUM

55 jare se kringe
ARE GETTING MARRIED
word deur Die Dameskring omring.
MARCH 20
Met groepe veerkragtige vroue,
word ons almal saam omring.
Met liefde, omgee en die Allerhoogste,
word ons tot een organisasie gebind.
Dit is hier waar vrouwees ten volle voortbring,
jonkwees saam met vriendinne.
Die Dameskring word nog 55 jare toegesing.
Liefde Pretoria Grietjietak

1967
VERJAARDAGSE

VRIENDINNE

Baie geluk aan die dames wat hul
verjaardag met DK deel - mag die
samesyn julle inspireer en bemagtig.
Marinda Schutte * Burgersdorp
Louise Kotzé * Koraal Witrivier
Lizette Germann * Virtueel
Suné van Heerden * Olienhout Port Elizabeth
Frannette Botha * Dolfyn
Alida Kruger * Melkbaai Strand
Anneen Steyn-Durand * Melkbaai Strand
Mariana Visagie * Bloemfontein-Suid
Charmaine van Rensburg * Carpe Diem
			
Port Elizabeth
Rialize van Rensburg * Crescita
Mariette Wille * Aasvoëlkop Johannesburg
Marthie Postma-Botha * Melkbaai Strand
Elmarie Venter * Suikerbekkie Port Elizabeth

Alida Kruger – Melkbaai - Hartlik
geluk met jou verjaardag Alida. Mag
die nuwe lewensjaar veel persoonlike
vreugde, geluk, liefde en seëninge vir
jou bring.
Anneen Steyn-Durand – Melkbaai –
Anneen, ek wens vir jou die mooiste
lewensjaar toe. Mag jy geluk en
seëninge, emmers vol, ontvang.
Marthie Postma-Botha – Melkbaai Baie geluk Marthie. Mag jou verjaardag
die begin van ‘n geseënde toekoms
wees. Gevul met geluk & vreugde.
Liefde Ilze Lammers UB lid WK 1

GEBORG DEUR

FAERIE GLEN

Radikale aanvaarding... Hoekom gebeur hierdie ding met my? Hoekom ek? Dit is wat dit is.
(Antoinette Pienaar)
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SINVOLLE NAASBESTAAN: ONS IS …

Trots Suid-Afrikaans:
55 JAAR SE HOOGTEPUNTE

1977:
Branderplankryer Shaun Thompson wen die
wêreldkampioenskap in Hawaii.

1967:
Dr. Chris Barnard en sy span maak
geskiedenis met die eerste suksesvolle
hartoorplanting.

1978:
Margaret Gardiner verower die Mej. Heelaltitel.

Die Dameskring word gestig.
1970:
Bennet se komeet, wat met die blote oog
gesien kan word, verskyn. Jack Bennet is
die enigste moderne amateur-sterrekyker
in die wêreld wat ‘n supernova visueel
opgespoor het.

1979:
Dèsirée Wilson word eerste vrou ooit om ‘n
Formule 1-wedren te wen.
Allan McLeod Cormack ontvang die
Nobelprys vir fisiologie en medisyne vir die
uitvinding van die CAT-scan.

1973:
Arnie Taylor, Suid-Afrikaanse bantamgewigbokser, verower die wêreldkroon.

1980:
Aaron Klug ontvang Nobelprys vir chemie.

1974:
Romanskrywer Nadine Gordimer se
boek, The Conservationist, word met die
internasionale Booker-prys bekroon.

1981:
Sydney Maree wen New York Myl.
1983:
Bokser Gerrie Coetzee word swaargewigwêreldkampioen.

Annaline Kriel verower die Mej. Wêreld-titel.
Die Suid-Afrikaanse akteur, John Kani, ontvang ‘n Tony-toekenning in die VSA vir sy
rol in Athol Fugard se Sizwe Bansi is dead.

1988:
Wally Hayward word op 79 jaar die oudste
deelnemer om die Comrades-maraton te
voltooi.

Ferdinand Chauvier ontwikkel die eerste
outomatiese swembadskoonmaker, die
Kreepy Krauly.

Ladysmith Black Mambazo wen Grammy vir
beste tradisionele album.
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1991:
Nadine Gordimer verower Nobelprys vir
letterkunde.

Ronald Harwood wen die Oscar vir die
beste aangepaste draaiboek.
2004:
SA se swemmers wen die goue medalje by
die Olimpiese Spele vir die 4x100m vryslag
aflos vir mans.

1993:
Nelson Mandela en F.W. de Klerk deel die
Nobelprys vir vrede.
1995:
Springbokke wen Rugby Wêreldbeker.

2005:
Die Suid-Afrikaanse film, Tsotsi, wen die
Oscar vir die beste anderstalige film.

1996:
Penny Heyns en Josiah Thugwane wen
goud by die Olimpiese Spele.

2012:
Die mans roeispan, swemmers Cameron
van den Burgh en Chad le Clos en atleet
Caster Semenya palm goue medaljes by
die Olimpiese Spele in.

Bafana Bafana wen die Afrika Beker van
Nasies in sokker.
1997:
Gholfspeler Ernie Els wen die Amerikaanse
Ope, PGA Grand Slam of Golf en lei SuidAfrika tot oorwinning in die Alfred Dunhillkompetisie in Skotland.

2016:
Wayde van Niekerk en Caster Semenya
wen goud by die Olimpiese Spele.
2019:
Prof. Mashudu Tshifularo doen die eerste
inplanting van 3-D gedrukte beentjies in
die middeloor.

1999:
Swemmer Penny Heyns oortref 11
borsslagwêreldrekords in die bestek van ‘n
paar weke.

2020:
Tatjana Schoenmaker swem goud los by
Olimpiese Spele.

2002:
Sydney Brenner ontvang die Nobelprys vir
fisiologie/medisyne.

2021:
Die dokumentêre
film, My Octopus
Teacher, wen die
Oscar.

2003:
Charlize Theron wen die Oscar as beste
aktrise.

GEBORG DEUR

KURUMAN DIE OOG

Dameskring, na 55 jaar is jy nog net so relevant en vars soos op die dag van jou geboorte!
Dis ‘n voorreg en vreugde om energie te put uit jou entoesiasme en deel te wees van jou
onuitputlike bron van wysheid. Gelukkige verjaarsdag!
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55 inspirerende
ONS BEMAGTIG VROUE

SUID-AFRIKAANSE VROUE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Antjie Krog – bekroonde digter en
aktivis
Zelda la Grange – motiveringspreker
en Madiba se assistent
Thuli Madonzela – advokaat en
openbare beskermer
Magda Sauer - eerste SuidAfrikaaanse vroue-argitek
Nadine Gordimer - Nobelprys vir
letterkunde 1991
Asnaath Mahapa - eerste swart
vroulike vlieënier
Dèsirée Wilson - enigste vrou wat
nog ooit ‘n Formule 1-wedren kon wen
Charlize Theron - aktrise en
Oscarwenner
Karen Zoid - sanger
Bessie Head - joernalis en skrywer
Natalie du Toit - eerste gestremde
atleet wat vir ‘n gewone item kon
kwalifiseer
Amanda Coetzer - tennisspeler
Wendy Applebaum - sakevrou,
wynmaker en een van die rykste vroue
in Suid-Afrika
Pam Golding – sakevrou en
eiendomsmagnaat

15. Jennifer Thompson - plantkundige
- UNESCO toekenning vir wetenskap
2004
16. Majoor Catherine Labuschagne eerste vroulike vegvlieënier in SA
17. Tebollo Nyokong - chemikus UNESCO toekenning 2010
18. Jenna Clifford - juwelier
19. Ina paarman - sakevrou
20. Caster Semenya - atleet
21. Candice Swanepoel - jongste model
ooit om Forbes Top 10 verdieners in
modelwêreld te haal
22. Alice Krige - aktrise
23. Miriam Makeba - sangeres
24. Gabisile Tshabalala - eerste SuidAfrikaanse vrouebokser wat om
wêreldtitel kon meeding
25. Thato Kgatlhanye - entrepeneur en
CEO van Rethaka. Vervaardiger van
skooltasse wat lig in aand verskaf,
wenner van SAB Social Innovations
Award 2013, Red Bull Social
Entrepeneur Award, Special Ministerial
Award, CPSI Public Sector Innovations
award, 21 Icon Award en Elle Impact
Award.
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26. Leonora van den Heever - SuidAfrika se eerste vroueregter
27. Navanethem Pillay - eerste swart
vroueregter in Suid-Afrika
28. Helen Suzman - politieke aktivis en
een van eerste vroue-parlementslede
in Suid-Afrika
29. Lara Logan - joernalis en bekendste
vroulike oorlogskorrespondent
30. Vanessa Gounden - Suid-Afrika se
eerste vroulike mynmagnaat
31. Nonkululeko Nyembezi-Heita sakevrou en op Forbes-lys vir een van
die magtigste vroue in wêreld. MBA
en Meestersgraad in Ingenieurswese,
direkteur by Old Mututal, JSE, Bigen
Africa, Universal Coal en Macsteel
International.
32. Rebecca Franks - Google developer
- robotgidshond ontwikkel - met lof
studies voltooi met 21 onderskeidings,
tans Mobile Developer vir DSTV
33. Alison Botha - oorleef aanval,
motiveringspreker
34. Dot Serfontein - skrywer en joernalis
35. Lina Spies - omdigting van psalms
36. Maretha Maartens - redakteur van
Finesse, skrywer
37. Dr. Rina Venter - eerste vrou in die
kabinet
38. Ruda Landman - ondersoekende
joernalis
39. Sandra Prinsloo - aktrise
40. Wilna Snyman - aktrise
41. Susan Vosloo - hartchirurg
42. Elizabeth Eybers - digter
43. Rolene Strauss - Mej. Wêreld
44. Marie du Toit - suster van Totius en
eerste feministiese skrywer in Afrikaans,

45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

22

bepleit stemreg vir vroue - “Wie
weet watter talentvolle vroue Afrika
al kon gehad hê was dit nie vir die
verlammende, dodende idee wat hier
heers omtrent wat ‘n meisie en ‘n vrou
moet wees.” - Vrou en Feminist, 1921
Sarah Raal - in loopgrawe geveg
tydens Boereoorlog
Prof. Elize Botha - eerste vrou
wat Gustav Preller Medalje vir
Literatuurkritiek ontvang het, eerste
vrou in direksie van Naspers, eerste
vrouekanselier van die Universiteit van
Stellenbosch, eerste vrouevoorsitter
van die Akademie vir Wetenskap
en Kuns
Bettie Cilliers-Barnard - skilder
Mimi Coertse - operasangeres
Matilda Hanekom - toneelpionier,
eerste ontvanger van erepenning vir
toneel van SA Akademie vir Wetenskap
en Kuns
Katinka Heyns – aktrise en regisseur
Penny Heyns – swemmer en
veelvuldige wenner van goue
Olimpiese medalje
Phuthi Mahanyele-Dabengwa besigheidsvrou en uitvoerende hoof
van Naspers.
Nicky Newton-King – die eerste vrou
om die Johannesburgse effektebeurs
(JSE) te bestuur
Dr. Liana Roodt – chirurg en
stigter van Project Flamingo vir
borskankerpasiënte
Magdie de Kock – DK-lid en
president van een van die grootste
vroueorganisasies ter wêreld, die
ACWW

GESPREKSARTIKEL:
GESPREKSARTIKEL: AUGUSTUS
AUGUSTUS

NISBOERE:
Ek is ‘n boer langs beton
Bydrae: Donsie Kruger

dat hy verveeld was met sy besigheid en
dat sy harde werk en gejaag na ŉ beter
lewe, hom van tyd saam met sy vrou en
nuwe babadogtertjie beroof het.
Jaco neem ŉ brawe stap en koop
ŉ kleinhoewe, met planne om met
selfgeboude tonnels ŉ boerderytjie te
begin. Twee vennote laat hom egter
in die steek en hy moet vinnig ŉ plan
maak om kop bo water te hou. So word
Rent A Greenhouse gebore. As jy Jaco
vra waaroor sy nisboerdery gaan, sê hy
laggend hy boer met boere.

“Ek is ‘n lat van die stad maar
ek’s ‘n boer in my hart
Die gejaag maak my moeg en
ek wil eintlik net ploeg
En my mielies plant
My hande kry in die sand”

D

ie lirieke van “Ek bly ŉ
boer“ van die groep JAN
JAN JAN is die versugting
van menige stadsjapie wat
in ‘n betonoerwoud woon.
Dit is ook ŉ nommerpas
beskrywing vir Jaco Erasmus, wat op ŉ
plaas opgegroei en toe sy lewe in die
stad kom maak het. Met ŉ suksesvolle
boukonstruksiemaatskappy wat onder
sy hand gedy en ŉ stewige bankbalans,
tref die Corona-virus die land. Tydens die
algehele inperking het Jaco, soos baie van
ons, besin oor die pad wat sy lewe tot op
daardie stadium geloop het. Hy het besef

‘N UNIEKE BOERDERY
By Rent A Greenhouse kan jy ŉ tonnel
van óf 30 meter óf 50 meter by Jaco huur.
Die tonnels word deur Jaco en sy span op
sy kleinhoewes opgerig. Ingesluit by die
tonnel kry die huurder ook die gebruik
van die boorgatwater en stel Jaco sy span
kundige boere tot almal se beskikking om
hulle met raad en daad by te staan, sodat
die huurder die beste resultate uit sy of
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haar plantverbouing kan kry. Kwessies soos
watter saailinge om te plant, wanneer om
dit te plant, hoekom die spesifieke gewas
geplant behoort te word en hoe ‘n mens dit
korrek in die grond kry, asook waterleiding,
sonposisies en grondkwaliteit, is van die
basiese vrae waarmee Jaco daagliks help.
Hy sorg dat die grond waarop
die tonnels gebou is van topgehalte
bly, daarom stuur hy deurlopend
grondmonsters aan ‘n laboratorium vir
ontleding en maak die nodige aanpassings
waar nodig. Jaco verkies organiese
boerderymetodes en verskaf topgehalte
organiese materiaal vir die bemesting van
die plante. Op die perseel is ook nog die
spesifiek-ingerigte afdak en kamers waar
die kleinboere hulle oeste kan verwerk en
verpak, asook ŉ vragmotor wat onder die
kleinboere gedeel word, om die produkte
na die verskillende markte of persoonlike
afsetgebiede te neem.
Ons stap deur die tonnels terwyl Jaco
vertel van elke stadsjapieboer se eie
unieke boerdery. Daar is slaaitamaties en
groenrissies, rissies van alle soorte, kruie
en boomsaailinge in unieke sakkies wat
sorg dat hul wortels na buite groei en nie
al in die rondte, soos in ŉ konvensionele
swart sakkie, nie. Daar is blomplante wat
aan kwekerye verskaf word en tot ŉ tonnel
vol bonsaiboompies – waar jy by Jo-Da
Bonsais ŉ kursus om jou eie bonsai te
kweek, kan kom neem. Jaco is trots op
elke stadsjapieboer wat hier ‘n sukses van
sy boerdery maak. Hy herinner almal altyd

dat hierdie ‘n langtermyn projek is. Jy sit
jou geld in die grond, dan kyk jy hoe jou
geld groei, daarna oes jy jou geld, hou ‘n
bietjie terug en ploeg die res weer terug in
die grond. ‘n Boer moet geduld hê, ŉ goeie
werksetiek, hope vertroue en liefde vir die
grond, sê Jaco. Daar is baie hande wat
geld maak uit die boer se produk. Vandat
die boer sy produk van die land afhaal,
totdat ons dit in die winkel koop, is daar so
ongeveer ses tussengangers wat elk sy deel
van die wins neem. Die boer kry maar ŉ
fraksie van die wins uit sy verkope. Daarom
reken Jaco hy kan sommer dadelik sien of
‘n stadsjapieboer wat by sy tonnels begin,
die pyp sal kan rook.
.
UITBREIDINGS
‘n Wonderlike uitvloeisel van die unieke
boerdery, is die Urban Farmers Market, wat
een keer ‘n maand op die hoewe gehou
word. Daar kan die kleinboere hul organiesgekweekte produkte kom verkoop, sy-aansy met tuisgebak en tuisgemaakte items
van uitstallers uit die gemeenskap. Dit is ‘n
besige mark en trek maklik 500 besoekers
per maand.
Jaco en sy vrou, Sandeleen, het self
ook ŉ paar tonnels waarin hulle verskillende
groentes en blomme verbou, maar sy
passie lê by die stadsjapies wat, soos hy, ŉ
plekkie gesoek het om die boer in hulle uit
te leef. Sy plan is om uit te brei na ander
stede om meer toeganklik te wees vir meer
stadsjapieboere en hy het reeds sy oog
op erwe in Pretoria en Fourways. Jaco is
ook die administrateur van ‘n WhatsAppgroep waar ongeveer 130 lede saamgesels
oor verskillende aspekte van hul boerdery.
Onder andere is daar ‘n argronoom,
tuinboukundige, landboukundiges, saad- en
organiese kunsmisverskaffers en vele ander
wat raad en ondersteuning gee.
DIE HUURDER-BOERE
Een so stadsjapieboer is Esmerelda
Maarman van Pretoria, wat een van
die 50 meter tonnels huur en met
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stukkie tonnelgrond wat wag, het haar
aan die lewe gehou. Sy sê dat Jaco ‘n
inspirasie is vir vele stadsboere wat ‘n
plekkie soek waar hul hande in die grond
kan steek. Sy wil graag ook nou terugploeg
in die gemeenskap en het daarom by
die organisasie Girl Power South Africa
betrokke geraak. Die organisasie beywer
hulle vir die bemagtiging van jong meisies
in die gemeenskap, sodat hulle hul plek in
die wêreld kan volstaan. Azera het reeds ‘n
eerste groep dogters vir opleiding ontvang.
Sy leer hulle die basiese beginsels van
groenteverbouing en vertel opgewonde
hoe die meisies wat eers gril vir die grond,
mettertyd nie genoeg kan kry van die
modder nie! Van depressielyer tot COVIDpasiënt tot boer tot onderwyser - en
Azera se reis is nog nie klaar nie! Sy praat
entoesiasties oor haar planne om ‘n groter
stukkie grond te bekom, waar sy haar volle
gewig kan ingooi om jong dogters touwys
te maak aangaande boerdery, hoe om
selfversorgend te kan wees en die meisies
wat die liefde vir boerdery toon, verder
te help.
Deur Jaco ontmoet ek nog so ‘n
onderwyser. Alex McNabb is ‘n boorling
uit Egipte en die hoof van Ekurhuleni
Agricultural College. Dit is ŉ klein kollege in
die stad wat jongmense oplei om hulle eie
klein boerderye te kan begin. Vakke soos
dierproduksie, plantproduksie, landbouekonomie en landbou-ingenieurswese
word aangebied. Alex het ŉ passie
om jongmense weer die beginsels van
boerdery te leer en hy is verheug om
te sien dat al hoe meer daarin begin

opgewondenheid haar pienk Egiptiese
knoffelplantjies aan my wys. Sy en haar
man het ŉ jaar gelede besluit dat hulle, na
sy aftrede, graag ŉ boerdery op die been
wil bring. Jaco se tonnelboerderye gee
hulle presies die geleentheid waarvoor
hulle gesoek het: om solank alles te leer
van hul gekose gewas en met die hulp van
die hele groep kleinboere probleme vinnig
en effektief op te los. Dié is ŉ gemeenskap
wat saamstaan en mekaar ondersteun. So
vertel Esmerelda dat ŉ kleinboer se rooi
jalapenos nie aftrek gekry het op die mark
nie en hy van sy rissies ontslae geraak het.
Sy het dit opgemerk en gereken dit is baie
geld wat hy so in die water stort – sy sal ŉ
sous daarvan maak. Daaruit ontwikkel haar
tweede besigheidjie, Cowboy Candy, en
Jalapino Sauce, so uit die niet.
Azera is nog so ŉ kleinboer wat beweeg
het van die tonnels na haar eie stukkie
grond, waar sy tans met boerenkool
(kale), broccoli, kool en suikerriet boer.
Haar verhaal is merkwaardig. Sy het in die
algehele inperkingstyd in ‘n diep depressie
verval. Nadat sy berading gesoek het, het
die berader haar begelei om te besin oor
wanneer en waar sy werklik in die verlede
gelukkig gevoel het. Azera het besef dat sy
op haar ouers se plaas, wanneer sy besig
was met die boerdery, werklik gelukkig
was. Die berader het haar aangemoedig
om ‘n stukkie grond te soek waar sy weer
kan begin om iets in die grond te plant.
So het haar en Jaco se paaie gekruis. Sy
het nie weer teruggekyk nie. Sy het self
COVID opgedoen en byna by die dood
omgedraai, maar die gedagte aan haar

GEBORG DEUR

HEIDELBERG SUIKERBOSRAND
Dit is ‘n groot voorreg om ons geliefde organisasie geluk te wens met haar 55ste verjaardag.
Net soos 55 jaar gelede, is daar steeds ‘n behoefte onder ons om die vroue wat lede is, jonk en
oud, intellektueel te stimuleer en ons vrouwees, Afrikaans en Christenskap te vier. Dis heerlik
om deel te wees van hierdie organisasie en nog lekkerder om te behoort, soos ons graag sê.
Mag Dameskring in die jare wat kom, van krag tot krag gaan. Mag ons altyd waak en werk.
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pampoenland, waar hy sy reuse pampoen
vir die Pampoenfeeskompetisie in Vrede
gekweek het. Die stadsjapieboer poseer
met trots vir ŉ foto en ons groet met die
wense dat hierdie boer se pampoen die
prys huis toe sal bring!
Op Jaco se webtuiste,
www.urbanfarmersmarket.co.za, lees ek
hierdie aanhaling van Paul Pierce raak:
“Ubuntu is about a community coming
together to help one another”. Dit is baie
gepas, want Jaco Erasmus het sy droom
om te boer na die mense geneem en baie
ander se droom ŉ moontlikheid gemaak.

belangstel. Alex vertel met trots dat
veral die vroulike geslag uitblink in hul
kursusse, wat bestaan uit 30% akademie
en 70% praktiese opleiding. ‘n Paar van sy
studente het na hul opleiding na Jaco se
tonnelboerdery beweeg en hy hoop dat
hulle eendag ook ŉ plasie van hul eie sal
bedryf.

BESPREKINGSVRAE:
• Gesels onder mekaar: wie sou
graag op hierdie manier ŉ
stadsjapieboer wou word, of wie
het inderdaad ŉ klein boerderytjie
(of selfs ŉ groot boerdery) aan die
gang?
• Laat iemand wat wel boer ŉ bietjie
vertel wat alles in ‘n boerdery
ingaan.
• Hoe kan julle as tak jul plaaslike
boere beter ondersteun? (Dink
hier aan die slagspreuk “het jy al ŉ
boer dankie gesê vandag?”).

SLOT
My soektog om met ŉ nisboer ŉ onderhoud
te voer, het my na Jaco Erasmus, ŉ
nisboer van stadsjapieboere, gelei. Hy
bestuur reeds 68 van hierdie tonnels, waar
kleinboere onder sy hand gedy. Nog meer
het aanbeweeg na kleinhoewes en plase
van hul eie. Soos ŉ toegewyde boer volg
hy sy “produkte” waar hulle ook al gaan en
bedien hulle met raad en daad, want dit is
sy begeerte om hulle te sien floreer.
Net voor ons groet, gaan wys hy my sy

GEBORG DEUR

WATERKLOOF GLEN PRETORIA
Watter verjaarsdagwens klink die vrolikste...die warm Spaanse “Feliz cumpleanos!” die Franse
se flambojante “Bon anniversaire!” of die Noorweegse “Gratulerer med dagen!”? ‘n Mens
kan sommer in enige taal die opgewonde vrolikheid in die klanke hóór en vóél hoe die gaste
met ‘n huppel in hul stap, die voordeur binnestroom. Die wense sê egter veel meer aan die
verjaarsdagvriendin as blote gelukwensing: dit sê dat jy presies weet wanneer sy verjaar, dat
jy moeite gedoen het om haar geluk te wens en dat jy aktief deel is van haar leefwêreld.
Liewe Dameskring, vandag vir jou ‘n uitbundige Afrikaanse “Veels Geluk!”met die hartlikheid
en gasvrye gulheid wat ons vroue hier in die Suiderland al jare kenmerk. Ons kyk agtertoe
en deel hoogtepunte van gister, ons kyk om ons en geniet mekaar vandag en ons kyk saam
vorentoe, na ‘n glashelder horison. Jy is vir ons só spesiaal en ons sit graag saam met jou aan
die feestafel vir nog baie jare.
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DIE MEETSNOERE HET
VIR MY IN LIEFLIKE
PLEKKE GEVAL

Sy meetsnoere het aan hom God
self toebedeel, en daaroor is hy in
verwondering – meer as oor enige
iets anders wat hy ontvang het. Sy
dankbaarheid val in drie temas uiteen:
*Die Here gee. Die God van Psalm 16
is ‘n vrygewige God. In vers 5 erken Dawid
dat alles wat hy ontvang, van God af kom.
Die sorg en beskerming waarvan hy getuig,
het ‘n oorsprong by die God van liefde...
ja, selfs die blydskap wat Dawid ken, is
oorvloedig! Die God waarvan Dawid hier
getuig, noop ons ook om ons godsbeeld
in oënskou te neem. Dink jy God is inhalig,
suinig en wraakgierig? Selfs voordat Jesus
vir ons ingestaan en vir ons sondes betaal
het, het Dawid al geweet dat God ‘n ruim
hart het.
*Die Here leef. Hierdie God veroorsaak
borrelings en bruisings! In ‘n verhouding
met hierdie God is daar lewe in oorvloed,
liefde en lig. Die afgode in die land
veroorsaak vir mense smart, hoofsaaklik
omdat hulle dooie beelde is, met wie ‘n
mens nie in verhouding kan wees nie. Hulle
is eintlik maar net ‘n drogbeeld van jou eie
verbeelding. Die inspirasie van Dawid in
hierdie Psalm is dat ons moet aanhou leef
in ‘n verhouding met die God wat leef,
omdat dit op die diepste vlak bevredigend
is, en omdat God dit waardig is.
*Die Here leer. Hierdie God is nederig
genoeg om voorturend vir Dawid en vir ons
instruksies te gee. Selfs in die nag bly ons
bewus van wat Hy ons leer. Hy hou ons in
die lewe, Hy red ons van die ewige dood
met sy lewende leer. Ons leer dit direk
van die lewende God: omdat Hy by ons is,
voorkom Hy dat ons struikel.
Hierdie drie redes laat ‘n mens opnuut
besef dat ons kosbaarste, wonderlikste
erfenis ‘n ewige verhouding met ‘n lewende
God is. Nie eens ‘n goeie lappie grond om
op te boer, kan hiermee vergelyk nie! Wat
ons ontvang het, is vir ons mooi, want die
meetsnoere het vir ons ‘n lewe saam met
die Here afgemeet.

D

Bydrae: Ds. Elmarie Dercksen

ie sekondêre skool waar
ek my skoolloopbaan
voltooi het, het Psalm
16:6 as sleutelvers. As
groentjie moet ‘n mens die
vers memoriseer, selfs al
verstaan jy nie heeltemal wat dit beteken
nie. Gaandeweg word dit duidelik: dit
handel oor dankbaarheid en waardering vir
wat jy ontvang het – binne die skoolkonteks
sekerlik ook die tradisie en etos van ‘n
plek waar jou vorming as hele mens
geprioritiseer word.
Ek was baie bly om te sien dat
die 2020-Bybelvertaling die meer
direkte “meetsnoere” hou, want in die
1983-vertaling is dit aangepas na “‘n
Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat
ek ontvang het, is vir my mooi.” Die woord
“meetsnoere” kan verwarrend wees vir
hedendaagse lesers, want wat is dit?
Dit verwys na ‘n meetinstrument van die
antieke tyd: eintlik maar tou met krale op
gereelde afstand ingeknoop, wat gebruik
is om grond af te meet; waarskynlik ‘n
verwysing na die intrek in die beloofde
land, toe daar vir elke familie in elke stam
grond toegesê is in voorafbepaalde streke.
Die snoere sou vir almal eenvormig wees,
daarom was dit wys om tevrede te wees
met wat jy ontvang het. Ek dink steeds
die behoud van die woord is pragtig en
gewens.
‘n Mens kan dink dat die vers net handel
oor materiële dinge en die dankbaarheid
daarvoor: die grond waarop hulle moes
boer en ‘n lewe maak, was die bron van
inkomste. Wanneer ‘n mens die hele Psalm
lees, kom jy agter dat die dankbaarheid
meestal ‘n ander fokus het: Dawid kan
net nie uitgepraat raak oor God nie. Die
hele Psalm borrel van vreugde oor sy
verhouding met die Here.

Ds.Bronne:
Elmarie Dercksen is verbonde aan die
www.netwerk24.com
Nuwe Tesourus wys hoe
N.G.
Kerk Bloubergstrand.
Afrikaans elke dag groei. 20 Mei 2021.
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Nuwe
wêreld
H

Eet organies en koop
tweedehands verbruikersgewoontes en
leefstyltendense vir ‘n

Bydrae: Marinda Schutte

As dit net voorspellings is,
glo ons dis nie waar
En met al ons foute kan die
natuur homself bewaar
Ons kan elke ramp oorleef,
ons denke maak ons vry
Eendag sal ons weer ‘n nuwe
aarde kry.

ierdie lied deur Pieter
van der Lugt, bekend
gemaak deur Laurika
Rauch, beklemtoon
met sarkasme die
moderne mens se
arrogansie en vernielsugtigheid.
Ons leef voluit, met geen
verantwoordelikheid teenoor die
skepping nie, asof ons maar net
eendag, êrens, weer ‘n nuwe aarde sal
kry. Na die COVID 19-pandemie het
die hele wêreld egter tot die besef
gekom dat die mens ‘n kwesbare wese
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byvoorbeeld by ‘n verskaffer of vervaardiger
waar regverdige arbeidspraktyke toegepas
word of die uitbuiting van die armes in ‘n
sekere land voorkom word?
‘n Tweede oorweging, buiten die
ouderdom en generasie van die verbruikers,
is die produkte self. Daar het ‘n verskuiwing
gekom in die begrip van wat noodsaaklik
is en wat as luukse goedere beskou word.
As gevolg van duurder lewenskostes,
kleiner leefruimtes, hoër werkloosheid en
toenemende armoede wêreldwyd, word
mense aangemoedig om meer spartaans
te leef. Die aankoop van nuwe uitrustings
elke seisoen is onnodig en verbruikers
koop ook al hoe meer tweedehands. Een
of twee kledingstukke van goeie kwaliteit
word verkies bo ‘n kas vol klere wat met
elke seisoen uitgesorteer en uitgegooi
word. Onnodige verpakkingsmateriaal
(hoe omgewingsvriendelik dit beloof om
te wees) word uitgeskakel. Restaurante en
ander besighede in die voedingsbedryf
word streng beoordeel op hul vermorsing
van voedsel – veral in ‘n wêreld waar
miljoene mense honger ly. Alles op die
bord moet geëet word – die woord
“garnering” bestaan nie meer in die
veranderende wêreld nie.
Die oordeelkundige gebruik van
hulpbronne is ook vir verbruikers belangrik.
Hoeveel water word gebruik of vermors
met die vervaardiging van ‘n produk? Hoe
lyk die besoedelingsfaktore? Word daar
onoordeelkundig besluit op hoeveelhede
en word vragte produkte vermors as dit
“van die rakke af verwyder word”? Die
menslike hulpbronne is net so belangrik.
Verdien werkers ‘n regverdige loon of word
hulle uitgebuit? Is die werksomstandighede
tot voordeel van die arbeiders se
liggaamlike en geestelike gesondheid of is
die werksomgewing ‘n risiko? Dan is daar
ook die beperking van die gebruik van
kritiese hulpbronne (soos olie/petrol) wat
vir die verbruiker belangrik is. Die wêreld
het skielik weer klein geword. Al is dit
moontlik om enige iets van enige plek af

is wat nie onsterflik is nie. Die natuur en sy
kragte is nog steeds groter as wat enige
mens kan besef – soos ons ook deur die
geweldige oorstromings met lewensverlies
en ander natuurrampe wêreldwyd gesien
het.
Die afgelope tien jaar het daar ‘n
ommeswaai in verbruikersgewoontes
plaasgevind. Dit is versterk deur die
pandemie en veral jongmense kyk met
nuwe oë na hul leefstyl. Volhoubaarheid en
etiese verbruikersgewoontes is nie nuwe
begrippe nie, maar dit is nou weer op die
voorgrond geplaas. Etiese optrede deur
vervaardigers, verspreiders en verkopers
van goedere het toenemend van groter
belang geword, maar daar word voorspel
dat dit in die toekoms vir verbruikers nie net
bloot ‘n oorweging gaan wees nie, maar ‘n
vereiste.
Watter sake is vir die verbruikers
belangrik?
Besighede kan lankal nie meer net
bekommerd wees oor rand en sent nie.
Verbruikers se verwagtinge verander
en hulle verwag van besighede om ook
aandag te gee aan sake soos die wyer
doelstelling van hul besighede, etiese
kwessies en hul verantwoordelikheid
teenoor die omgewing en ander niemonetêre sake. Kortom, daar word
van besighede verwag om ‘n holistiese
benadering te handhaaf om die lojaliteit
van verbruikers te bekom en te behou.
Elke generasie se leefstyl, hoe hulle
grootgeword het en die omgewing wat
hul sosiale gewete vorm, verskil. Die
ouderdomsgroep van 55 tot 75 jaar
beskou die praktiese omgewingsake,
soos die vermindering van plastiek en die
verkleining van die koolstofvoetspoor, as
belangrik wanneer ‘n besigheid beoordeel
word. Persone jonger as 55 jaar lê weer
meer klem op menslike faktore, soos sosiale
mobiliteit, immigrasie en armoede. Vir hulle
is die bron of oorsprong van produkte se
vervaardiging belangrik. Koop ‘n besigheid
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se koopgewoontes gehad. Persone verlaat
nou nie meer hul huise vir die hele dag
vir hul werke nie. Jou huis funksioneer
nou as werks- en leefomgewing en mense
se leefwyse verander daarom aansienlik.
Tegnologie is baie belangrik en ‘n vinnige
internetkonneksie is seker een van die
belangrikste vereistes in ‘n nuwe wêreld.
Mense het gewoond geraak om tuis te
oefen en skielik weer self te kook. Dit
beteken dat besighede wat ‘n vinnige,
effektiewe afleweringsdiens lewer, floreer
het. Daar word ook voorspel dat hierdie
tendens nie binnekort gaan verander nie
en dat baie mense steeds van die huis
af gaan werk, al is dit net twee of drie
dae per week. Kantoorruimtes verander
en virtuele kantore of besighede met
beperkte kantoorruimte is die nuwe
normaal. Hierdie tendens beïnvloed ook
mense se koopgewoontes. Wegneemetes,
formele kantoordrag en die duplisering van
toerusting (soos ‘n rekenaar by die werk en
by die huis) word naderhand oorbodig.

te bestel, begin verbruikers weer klem lê
op die belang van die plaaslike ekonomie.
Produkte wat plaaslik vervaardig word of
tuisgemaak is, geniet voorkeur bo items
wat oor duisende kilometers moet vervoer
word. Jou tuintjie in jou erf is weer ‘n bron
van voedsel en tuisgemaakte kos en klere
verkieslik bo fabrieksgoedere.
Die nuwe normaal
Dit is definitief ‘n feit dat die COVID
19-pandemie ‘n groot invloed op die
verandering van verbruikersgewoontes
gehad het. Die volgende nuwe tendense
wat tydens die pandemie ontstaan het,
kan moontlik nog vir lank bly voortbestaan
en as gewoontes gevestig word. Eerstens
is mense baie meer bewus van hul
gesondheid en veral openbare higeïene.
Gesonde eetgewoontes en aanvullers, soos
vitamiene, geniet prioriteit. Sosiale afstand
en isolasie wanneer iemand siek voel, is
ook ‘n gewoonte wat moontlik op die
lang termyn gevestig is. Vars voedsel wat
aan hoë higeïeniese vereistes voldoen, is
belangrik. Voeg daarby die etiese hantering
van byvoorbeeld die slagproses en
verbruikers se koopgewoontes weerspieël
hulle standpunte duidelik. Plantgebaseerde
eetgewoontes neem toe, maar ook dit word
gemeet aan produkte wat eties verbou
word.
Tuistes en huise as die nuwe
werksomgewing het ‘n invloed op mense

Die koste van nuwe verbruikersgewoontes
Die nadeel is egter dat hierdie nuwe
verbruikersvereistes ‘n groter prysetiket
het en dat die gemiddelde persoon nie die
luuksheid het om te kan kies nie. Hoekom
is hierdie produkte duurder? Eerstens is
daar nog ‘n groot verskil in die aanvraagen-verskaffingsrasio. Die aanvraag na
volhoubare produkte neem toe, maar is
nog lank nie hoog genoeg om dit baie
goedkoper te kan verskaf nie. Tweedens
is etiese arbeidspraktyke se koste baie
hoër as die ander. Dit kos geld om werkers
goed te betaal en byvoorbeeld mediese en
aftreepakette in te sluit. Lae arbeidskoste
is dikwels juis laer omdat die werkers
die persone is wat uitgebuit word en
daaronder ly. Dieselfde geld vir volhoubare
of herwinbare produkte. Dit kos geld
om produkte te herwin: die opspoor en
oplaai daarvan, die skoonmaak, die stoor
en herverwerking daarvan. Dit is steeds
goedkoper om weggooibare produkte te
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vervaardig as om materiale te herwin. Die
kwaliteit van herwinbare produkte is ook
dikwels hoër, aangesien dit oor en oor
gebruik moet word, wat dit natuurlik ook
duurder maak.
Waarom moet ons dan hierdie duurder
herwinbare en volhoubare produkte kies?
Ons ken almal die uitdrukking: goedkoop
koop is duur koop. Hierdie produkte mag
dalk aanvanklik duurder wees, maar omdat
dit van ‘n hoër kwaliteit is en langer hou,
werk dit op die lang duur goedkoper uit.
Ons kortsigtigheid as verbruikers kom ook
ons omgewing baie duur te staan. Om ‘n
geldwaarde op die vernietiging van ons
omgewing te plaas, is onverantwoordelik en
gaan ons in die toekoms direk beïnvloed.
Wat nou na die duurder opsie lyk, kan
waarskynlik in die toekoms verseker dat ons
nog in staat sal wees om iets te vervaardig
of aan te koop.
Wanneer het jy dan ‘n rede om nie
‘n herwinbare of volhoubare produk te
koop nie? As jy reeds iets besit wat aan
hierdie behoefte voldoen – moenie nog
iets koop nie! Moenie in ‘n koopsiklus
verval nie en dink twee keer voordat jy iets
nuuts aankoop. Moenie ‘n nuwe produk
koop as jy iets tweedehands kan kry nie.
Dis reeds vervaardig, is beskikbaar en kan
nog gebruik word. Daar is niks fout met
tweedehandse produkte nie. Dit sluit ‘n wye
verskeidenheid in: motors, klere, huisware,
tegnologie en vele meer. Laastens, vermy
volhoubare produkte met buitensporige
kostes. Hoewel ‘n mens duurder betaal
vir hierdie produkte, moet die verbruiker
versigtig wees vir besighede wat hierdie
tendens uitbuit.

en dat ons ons verbruikersgewoontes
drasties moet verander. Veral jonger
verbruikers besef dit goed en het baie
sterk menings oor volhoubaarheid en
etiese besigheidsbeginsels. Sosiale media
se mag het tot gevolg dat die verbruikers
se stem vinnig en duidelik gehoor kan
word. Besighede moet bedag wees op
die behoeftes van hul verbruikers en kan
groot skade ly as hul dit ignoreer. Dis tyd
dat ons dames ons ore aan ons kinders en
kleinkinders uitleen en luister wat hulle te
sê het oor die nuwe wêreld: eet organies
en koop tweedehands – dis nie net ‘n
modegier nie, maar noodsaaklik vir ons
voortbestaan.
Besprekingsvrae:
1. Wat sou julle beskryf as
voorbeelde van volhoubare
produkte?
2. Hoe belangrik is ‘n maatskappy se
arbeidspraktyke vir jou?
3. Doen jy enige navorsing oor
‘n besigheid voordat jy dit
ondersteun?
4. Hoe het COVID jou
koopgewoontes verander?
Bronne
www.wayofbeing.co.za Why sustainable goods
cost more and why you should still consider buying
them. November 2019.
www.crresearch.com Nancy Baum. Consumer
behaviour is shifting.
www.mckinsey.com Understanding and shaping
consumer behaviour in the next normal. 24 Julie
2020.
www.forbes.com Anna Schaverien. Consumers do
care about retailers’ ethics and brand purpose.
12 Desember 2018.

Slot
Die mens besef al hoe meer dat die aarde
se hulpbronne nie vir ewig gaan hou nie

GEBORG DEUR

KLERKSDORP

“Hoop is ‘n ding met vere wat in jou siel neerstryk” Cas Vos
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DIE DAMESKRING NASIONALE PROJEKTE

DIE BEURSFONDS

D

ie Dameskring is trots op
haar nasionale projekte wat
tans aan die gang is. Die
motivering met ‘n nasionale
projek is dat al die DK-takke
geleentheid het om by te dra
– deur jou tyd, geld en energie te gee – tot
sake wat vir Die Dameskring van besondere
waarde is.
Die Beursfonds, gestig tydens die
Beraad van 2010, is spesifiek daar om lede,

hul kinders of kleinkinders te kan help.
Bydrae tot die Beursfonds is vrywillig, maar
net R50 ‘n jaar van elke lid kan ‘n groot
verskil in ‘n jongmens se lewe maak. Lewer
asseblief jou klein bydrae. Aansoekvorms is
by die kantoor beskikbaar en die sluitingsdatum is die einde van September elke jaar.
Ons kan met dank sê dat ons die
afgelope paar jaar per student R10 000 per
jaar finansiële bystand kon lewer. Kom ons
ontmoet hierdie jaar se beurshouers.

Ek is Naudine Booyens, 22 jaar oud en tans ‘n derdejaar

B.Com-student by die Universiteit van die Vrystaat. Ek spesialiseer
in besigheidsbestuur. Ek wil graag eendag my eie besigheid begin.
Ek is in ‘n rolstoel en het ‘n droom om eendag ‘n tersiêre instansie
te begin wat mense met fisiese sowel as leergestremdhede
akkommodeer en ook ‘n kans te gee om hul drome te bewaarheid.
Dit gaan baie goed met my akademies, ten spyte van al die
uitdagings wat ek ondervind op kampus.

Ek is Megan Young van Riebeeckstad, Welkom en my ma is ‘n
DK-lid. Ek is tans besig om verpleegkunde te studeer. Ek wil die Here
dien en sy boodskap verkondig deur mense in hul beste en slegste
oomblikke te ondersteun. Ek wil ‘n ma, suster of ‘n vriendin wees vir
wie ookal so iemand nodig het. My toekomsideale is om Suid-Afrika
te bevorder tot ‘n punt waar elke inwoner en toeris veilig en gelukkig
voel. Ek wil hoop oor die donkerste dae laat skyn, een lewe op ‘n slag.
Die kursus is baie moeilik en soms wil ‘n mens moed opgee. Tog
bly dit ‘n seën om mense se lewens deur my werk te kan aanraak. Die man wat skaars kan
praat, wat vir jou dankie fluister en die vrou wat met haar gloeiende glimlag vir jou hande
bid. Dis ‘n konneksie wat slegs gevoel kan word. Die liefde vir my pasiënte omvou alle
hartseer en swaarkry. Dit bly net ‘n voorreg en ‘n seën.
Marike Kritzinger is ‘n plaasmeisie van die Langkloof wat in
‘n groot gesin grootgeword het. Die plaas- en gesinslewe het beslis
‘n liefde vir die natuur, wetenskap, maar ook mense geprikkel. Ek
het my voorgraadse studies aan die Universiteit van Pretoria voltooi
en het ‘n B.Sc Menslike Genetika, Fisiologie en Sielkunde graad met
lof verwerf. Tans studeer ek deur SACAP (South African College of
Applied Psychology) om my honneursgraad in sielkunde te voltooi.
Ek werk ook terwyl ek swot. Ek het van Die Dameskring Beursfonds
te wete gekom deur my ouma - ‘n jarelange lid van die DK. Ek het al van my eerste jaar op
universiteit af ondersteuning van die DK ontvang. Die beurs verlig ongelooflik baie finansiële
druk van my en my ouers! Ek hoop om nog verder te kan studeer en om my meestersgraad
in sielkunde te verwerf en my drome om mense se lewens aan te raak, te bereik!
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SIELSKOS: OKTOBER
van riete by ’n wasgoeddraad. Ons sien sy
skeppingsvreugde in die vars uitskietgroen
akkerblaartjies teen die lentelug. Ons ruik
die asem van God se genade in die geure
wat in die aandskemerlug bly hang.
Ek drink tee by ’n vriendin in haar
lentetuin. Haar tuin is haar hartsgrond.
Sy ken elke boom en struik op die
naam. Sy ken elkeen se voorliefdes en
nukke en pamperlang en versorg hulle
dienooreenkomstig. Hulle woon immers
saam met haar op dieselfde erf!
My vriendin nooi haar tuin binne. Elke
venster is ’n klein tuin-skildery wat saam
met die seisoene verander. Wanneer die
lente kom, kyk sy by haar kamervenster
op die pruimboom se wit bloeisels uit.
Onder die wasige wit bloeiseldak is die
oranje clivias sigbaar. Soos parmantige
verfspatsels.
Ek onthou ’n lente – lank gelede. Ek
is jonk. Verlief. Verloof. Laatmiddae loop
ons hand aan hand deur die strate van
my tuisdorp. Ons hoor kinders agter hoë
sandsteenmure lag. Aan die straatkant
tuimel trosse banksiarosies oor die mure.
Geel en pienk en wit.
Oktober is ŉ onthoumaand. ŉ Maand
vol herinneringe aan jong liefde en geur en
goedheid en nuwe lewe.

DIT IS DIE MAAND

Oktober...
Bydrae: Lizette Murray

“O

ns het die ritme van
seisoene in ons lewe
en ons verhouding met
God en ander mense
nodig,” sê ’n vriend.
“Dis natuurlik. Die op en af. Die nader
en verder.” Soos die oorgly van die een
seisoen in die ander.
Op ’n oggend vang ons oog die lug
agter die hoë stadsgeboue. Die blou lyk
anders. ’n Lente-blou. Ons trek ons asem
diep in. Die geur van nuwe lewe spoel deur
ons. Ons kry ’n wip in ons stap. Ons vat die
pad kwekery toe en kom terug met kassies
vol laggerige geel en pers gesiggies. Ons
dolwe kaste om en gooi ou goed uit. Skielik
lyk die swart en bruin nommertjies in die
klerekas onvanpas. Ons is lus vir pastelle.
Lemmetjiegroen. En blou. En bloeiselpienk.
Die woorde van C.L. Leipoldt se gedig,
Oktobermaand, spring spontaan in my
gedagtes: Dit is die maand Oktober, die
mooiste mooiste maand.
God het geweet om vir ons tuine te gee.
In my kleintydse onthoutuin was ’n
tuinhuisie van klip en blinkgroen klimop.
Daar was ’n sonwyser. En brame by die
agterdeur. En daar was ’n mak kraanvoël
wat soos ’n beeldhouwerk uit sement gelyk
het. Die kom en gaan van seisoene was net
’n opkyk en ’n stoeptrappie ver.
My skuilplek was ’n groot appelkoosboom. Dwarsoor die dikste mik het ek vir
my ’n plank vasgespyker waarop ek kon sit
om my boek te lees of te kyk wat op die
werf aangaan – sonder dat die grootmense
my sien en werkies vir my uitdink.
’n Tuin is nodig vir droom. Klim-bome
is nodig vir ver kyk én sodat ons kan sien
hoe onbeduidend klein als op die grond
eintlik is. In ’n tuin beleef ons God se
sorg. Ons hoor sy stem in die fluistering

Ek lees weer Eveleen Castelyn se gedig,
Lente-herinnering:

die lente
het my vaal griepgesig
oorval met appelgroen
en soet soos waatlemoen
pienk skywe wolke
swart pitjies note
voëlmusiek tortels torring
aan die lug se seilblou doek
van gister-vandag-en-môre
purper petrea laventelbos
kapokwit
appelkoos korale clivias bome
maak pers sambrele oop
Só sal ek Oktobermaand onthou!
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DIE RITME VAN DIE LEWE

Seisoene en
generasies

Bydrae: Ilze Lammers

W

ysheid is om die
seisoene in jou lewe
raak te sien vir wat
dit is – ‘n seisoen.
Genade is om God in
daardie seisoen raak te
sien. Verlossing is om God tydens daardie
seisoen te ervaar. Seisoene wissel en God
verseker daardeur dat orde behou word.
God bring ook in ons lewenseisoene die
orde. Al voel die tydperk gevul met chaos,
weet ons Hy is steeds teenwoordig. Die
Dameskring is ‘n organisasie wat bevoorreg
genoeg is om lede van verskillende
ouderdomme te hê. Om beter begrip
vir mekaar te hê, moet ons mekaar se
lewenseisoene en die eienskappe van die
verskillende generasies verstaan.

dissipline gehandhaaf. Slegs wanneer die
opleiding voltooi is, sal jy jou somer ervaar.

Somer
Tydens somer vind daar groei plaas.
Die sade wat jy in die lente geplant het,
ontkiem en begin welig te groei. Hierdie
tyd word gekenmerk aan vrolikheid en
energie, die fleur van jou lewe, as’t ware.
Jou beroep en die bou van ‘n familie
kenmerk hierdie fase.
Herfs
Sodra hierdie jeugdige vrolikheid en
energie kwyn, sal herfs die seisoen wees
waarin jy beweeg. Hierdie seisoen is van
kardinale belang, nes alle ander, maar
hierdie seisoen word gekenmerk aan ‘n
kalmte. ‘n Tydperk van introspeksie. Ook
baie belangrik, is dit die seisoen wat jou vir
die winter voorberei. Selfsorg is belangrik
vir hierdie seisoen van die lewe, veral
noudat ‘n mens weer dikwels meer tyd het
en nog genoeg energie.

ELKE LEWENSIKLUS HET SEISOENE
Lente
Dis heerlike lente! Lente verteenwoordig die
seisoen van opleiding en vorming. Tydens
hierdie opleidingsfase word daar streng
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Winter
Dit is die seisoen wat jou tot op die been
raak. Dit is ‘n tyd vir terugblik, waardering
en aanvaarding. Dit is ook die seisoen
waarin jy as raadgewer sou kon optree.
Die wysheid van die grysheid is nie net ‘n
uitdrukking nie, maar vind gestalte wanneer
ouer persone steeds by hul gemeenskap
betrokke is. Die lewenservaring wat so
gedeel word, is van onskatbare waarde.

Mense van ‘n spesifieke generasie is nie
noodwendig almal dieselfde nie. Nie een
generasie sou ‘n ander kon veroordeel
nie. Dis wel van kardinale belangrik dat
spesifieke waardes deur generasies
oorgedra word. Dit is God se opdrag
aan ons. Verskillende generasies vertoon
oor die algemeen sekere ooreenkomste
wat hul herkenbaar maak. Elke generasie
heg waarde aan verskillende sake en het
verskillende prioriteite, na aanleiding van
die tydsgees waarin hul beweeg en hoe
hul menings, persepsies en kommunikasie
met ander gevorm word. Hier is ‘n paar
voorbeelde van eienskappe en sienings wat
sekere generasies kenmerk.

Elkeen van ons ervaar lentes, somers, herfs
en winters. Elkeen van hierdie seisoene
is noodsaaklik in ons vorming as kinders
van God. Jy sou dalk wou redeneer dat jy
eerder slegs lentes en somers wil ervaar.
Helaas kan ons nie net van appelkose en
perskes leef nie, die wintervrug, lemoen, is
net so belangrik in die vorming van jou as
mens. Lied 518 – Voel jy soms of die Here
te ver is - kom in my gedagtes op: Twyfel jy
soms in God se bestaan? Saam met hierdie
stelling is daar ‘n welkome troos dat God
altyd teenwoordig is, selfs in die winters
van jou lewe. Ook herinner Hy ons dat alles
met ‘n doel gebeur. Sy Woord bevestig in
Prediker 3 dat daar is ‘n ‘tyd vir elke ding in
hierdie wêreld’. Moenie jou seisoen verkwis
nie. Moenie dink aan wat was en wat kon
wees nie. Jesus moes self God se plan in
die moeilikste seisoen van sy lewe verstaan
en aanvaar.
God gebruik die beeldspraak in Psalm
1:3 waar hy na ons verwys as bome. Bome
wat langs waterstrome geplant word.
Weereens bevestig Hy daar is ‘n tyd vir
alles. Nes daardie bome lyk ons ook nie
dieselfde tydens lentes, somers, herfs
en winters nie. Nes daardie bome het
ons die wisseling nodig. Dit is wanneer
groei, vrugdra en selfs rus voorkom. Gee
jouself vir God in elke seisoen van jou
lewe. Sien uit na die volgende seisoen met
opgewondenheid oor wat God vir jou lewe
beplan.

GI-Generasie (Government Issue generasie)
Ons spring weg met die trotse GIgenerasie, meer bekend as die Greatest
Generation. Hierdie is natuurlik die oudste
generasie. Gebore tussen 1910 – 1930 was
hul dié wat deur die Eerste Wêreldoorlog,
asook die Titanic-tragedie, geleef het.
Hierdie generasie glo hoe harder jy werk,
hoe meer word jy beloon. Hulle is ook van
mening dat almal moet saamstem oor sake
en dinge op dieselfde manier moet doen.
Stil Generasie
Tydens die Stil Generasie moes die kinders
gesien en nie gehoor word nie. Hierdie
trapsuutjiegenerasie, soos ek hul eerder
sou wou doop, is in die tydperk 1931 –
1945 gebore. Nes die spreekwoord lui:
‘Stille waters, diepe grond’, is daar ‘n
merkwaardige avontuurlustigheid wat
onder hierdie generasie woed. Hulle het
immers die groot depressie en die Tweede
Wêreldoorlog oorleef. Hulle kla nie maklik
nie en pas aan by alle omstandighede.
As gevolg van die moeilike wêreldtye wat
hulle oorleef het, heg hulle baie waarde aan
stabiliteit en sekuriteit en glo in harde werk.
Baby Boomers
Gebore tussen 1944 – 1964, is hul die
generasie wat vir niks stuit nie. Hierdie
generasie het buitengewone ekonomiese
welvaart teweeg gebring. Hulle toets en

GENERASIES HET HUL EIE GEITE
In die reis wat my rondom die son
neem, kom ek tot die besef dat ons as
wyduiteenlopende groepe mense bestaan.
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oortree grense en is voorspoedig met dit
wat hul aandurf. Hulle glo hulle het al die
antwoorde en is oortuig dat hulle enige iets
kan bereik en dinge groter en beter kan
doen. Hulle is idealisties en materialisties.
Vele sal bespiegel dat hierdie generasie die
eerste yuppies is.

X-Generasie
Hierdie onverstaanbare generasie is
gebore tussen 1965 – 1979. Gebore tydens
apartheid, het hul nie veel deelname
hieraan gehad nie. Hulle beleef groot
wêreldskuiwe, soos die bekendstelling van
rekenaars en die val van die Berlynse Muur,
maar word gekonfronteer met egskeiding
en die ontdekking van VIGS. Hul word
dikwels in gebroke gesinne groot en kom
uit huise waar daar meer op beroepe as
op familie gefokus word. Daar was van
hul verwag om vinnig en onafhanklik
groot te word. Hulle rebelleer nie, maar
is onafhanklik en is nie lojaal teenoor
byvoorbeeld regeringsvorme of ‘n
werk nie.

jeug is ons toekoms en elke generasie is
verantwoordelik vir die volgende een.”
SLOT
Ons elkeen is ‘n produk van ons ouers,
voorouers en hulle tog maar ook! Helaas
gaan dit meer oor die waardes wat deur
generasies oorgedra word. Die feit is dat
ék, jy, ons almal, nog seisoene beleef. In
die fleur van my lewe staan ek bekend
as lid van die Y-Generasie. Wat ookal
jou generasie kategoriseer, in enige
groep of organisasie moet ons leer om
mekaar te respekteer en te ag vir dit
wat elkeen tot die groep bydra. Elkeen
se persoonlikheid verskil, maar so ook
die agtergrond waarteen jy opgegroei
het en in die wêreld leef, asook die
lewenstadium (seisoen) waarin elkeen
verkeer. Ons sal elkeen anders reageer,
maar as Dameskringvriendinne moet ons
standvastige waardes hê om ligvoets
veerkragtig te leef. Die bekwame vrou wat
jy is, baan ‘n weg en sal vir ons ‘n nuwe
erfenis laat.

Y-Generasie
Gebore na 1980 en hulle dra weer min tot
geen kennis van apartheid nie. Hul fokus
is op vriende, brand names en tegnologie.
Elektroniese kommunikasie word ontdek.
Hulle aard baie na hul ouers wat onafhanklik
grootgeword het, maar hul toekomsvisie is
selfs wyer as die van die vorige generasie.
Hulle is ook diensbaar in hul gemeenskap
en word ook helikoper-ouers genoem.
Generasie Y is meer bekend as die
Millenniërs en het ook met tyd dié bynaam
verwerf.
Z-Generasie
Hulle staan bekend as vandag se jeug.
Generasie Y & Z maak tans ongeveer
66% van die bevolking uit. Hulle is die
voorlopers vir die toekomstige ekonomie
en gaan teen 2030 die werksmag wees.
Dus is daar ‘n verantwoordelikheid om ons
jeug met die kernwaardes van God op
te voed. Ek verwys na dr. Juran van den
Heever, wat ‘n groot waarheid uitlig: “Die

BESPREKINGSVRAE:
1. In watter seisoen van die lewe
bevind jy jouself?
2. In watter seisoen bevind Die
Dameskring haar?
3. Wat is Die Dameskring se
nalatingskap vir die volgende
generasie?
4. Is dit moontlik om generasiegapings te oorkom?
BRONNE:
1. www.sleer.co.za - Die ‘Boomers’ en die
Millenniërs-verstaan ons dit regtig? deur Dr.
Juran van den Heever
2. Sarie - 05 Jan. 2010 - Tussen generasies-Baby
Boomer vs Generasie Y deur Lydia van der
Merwe
3. www.kinderkerk-kurrikulum.weebly.com/
generasies/
4. bvv.bybelmedia.org.za - 12 Okt. 2017 Seisoene deur Lisel Joubert
5. Knysa-Plett Herald - 28 Maart 2017 - Geniet
elke seisoen van jou lewe! Deur Gielie Joubert
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frikaans
A
LIGVOETS MET

Veerkragtige
Die Beste
C. Louis Leipoldt

Bydrae: Ilze Lammers

LIGVOETS MET VEERKRAGTIGE AFRIKAANS

BLITSIE OPLOSSING

BLITSIE OPLOSSING
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Geil lusern in die laagste landjie,
   Geil groen blare en blomme blou,
Alwyn rooi op die voorste randjie,
   Rooi soos bloed teen die rotse grou;
Somer en son en safier daarbowe,
   Ruik van die keurbos rondgesprei,
Kort klein skad’wees oor die klowe;
   Somer en son en safier vir my!
Wonder van kleure uitgesprei—
Wat is daar meer wat die dood berowe?
Somer en son en safier vir my!

Hoog oor die water skommel die vinkies
   Vol van die vreug van die somerdag:
Bly die gekwetter van klein tinktinkies,
   Blyer die son wat goudgeel lag.
Algar wat lewe, algar tevrede,
   Hoog op die heuwel en laag op die vlei;
So was dit gister en so is dit hede,
   Somer en son en safier vir my!
Heer, Wat die hemel oor my sprei,
Dit is my eerste en laaste bede:
Somer en son en safier vir my!
Roem van mense, rykdomme, pragte—
   Alles vergaan soos die mis op die vlei;

Dwars: 1 Besiel, 4 Geniet, 9 Voos, 10
Sterre wat skiet in dikdonker nagte,
Notifiseer, 11 Strewe, 12 Koningin, 13
   Het 13
langer
lewe dan roem kan kry.
Dwars:
1
Besiel,
4
Geniet,
9
Voos,
10
Notifiseer,
11
Strewe,
12
Koningin,
Begeerlik, 15 Seun, 16
Begeerlik, 15 Seun, 16 Vlei, 17 Esoteries,
nou ’n keus moet wae
Vlei, 17 Esoteries, 21 Presteer, 22 Omsien, 24 Lewenstaak, 25 Eina,Boetie,
26 Kansel,as
27ons
Benepe.
21 Presteer, 22 Omsien, 24 Lewenstaak,
   Hier op die wêreld, wat vra jy?
25 Eina, 26 Kansel, 27 Benepe.
Roemryke
lewe
en lengte
Af: 1Af:
Boontoe,
2 Sesde,23Sesde,
Eenkeer,35Eenkeer,
Effens, 6 Insinueer,
7 Toesien,
8 Stokkiesdraai,
14 Edelsteen,
16 van dae?
1 Boontoe,
5
   Somer en son en safier vir my!
Verneuk, 18 Tjoekie, 19 Eweknie, 20 Ietsie, 23 Stede.
Effens, 6 Insinueer, 7 Toesien, 8 StokBoetie, as jy nou jou keus kan kry,
kiesdraai, 14 Edelsteen, 16 Verneuk, 18
Wat is die wens wat jou hart sal wae?
Tjoekie, 19 Eweknie, 20 Ietsie, 23 Stede.
Somer en son en safier vir my!

GEBORG DEUR

KLEINMOND-TAK

Vandag ‘n leser, môre ‘n leier
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– GRANATUS –
(Latyns vir pitterig, korrelrig)

Bevrydende
Bydrae: Donsie Kruger

S

oppak

y sit plat op die mat en
tussen haar bene staan ŉ
boks. Trane rol oor haar
wange en laat maskarastrepe
agter. Hoe pak ‘n mens
jou lewe op? Die vraag
hang in die lug. Om haar lê briewe en
kaartjies, ou lekkergoedpapiertjies en
servette met boodskappies op. ŉ London
Underground- kaart met baie voue in en
ŉ ou retoervlugkaartjie, gestempel met ŉ
datum van lank gelede, wag nog onder in
die boks.
Ek antwoord nie, want ek weet
self nie hoe ‘n mens dit regkry om jare
se herinneringe, in ‘n boks gebêre,
te laat gaan nie. Is ŉ koppie tee nou
die antwoord, wonder ek skielik? Ek
staan op en gaan sit die ketel aan. Dit
is asof hierdie 2022 my telkens weer
bombardeer met haar vraag. Dit is nou
die hoeveelste vriendin wat hierdie jaar
moes bestekopname doen van haar of
iemand naby haar se huis en haard. Daar
was ouers wat gesterf het en erfgoed
wat nuwe hawens moes kry - selfs tot by
die dorp se stortingsdepot. Daar was
kinders wat uit die huis vertrek het na
nuwe lewens en ma’s wat agterbly met
tere kindergoedjies wat nie nou in hul
nuwe lewens van belang is nie. Dan is
daar vriendinne, soos sy wat nou op die
mat in haar sitkamer sit en huil, wat na
kleiner verblyfplekkies toe moet gaan.
Wat oorvloedig en volgepakte lewens
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moet opruim om met min iewers elders
te begin. Hoe kies jy wat bly en wat ry?
Terwyl die kookwater al om die
teesakkie dwarrel en die kleur van die
tee al hoe sterker in die koppie word,
tref dit my. Nadat die teeblare sy geur en
waarde aan die water gegee het, word
die sakkie en inhoud weggegooi ( hopelik
op die komposhoop). Op sy beurt gee
die teewater ons weer lafenis en krag
wanneer ons dit inneem en word dit deel
van ons as ŉ koppie troos en energie. So
is dit met al die dinge wat ons versamel.
Dit geur en kleur ons lewens en as ons
dit indrink, word dit deel van ons bestaan
en kan nooit weer losgemaak word van
ons as mens nie. Al word die oor-jarebymekaargemaakte-versamelstukke
dan weggegooi, bly hulle invloed
onlosmakend deel van ons lewensreis en
kan in ŉ oogwink van herinnering weer
opgeroep en gesmaak word.
Ek gee vir haar die beker tee en plak
myself langs haar neer. Saam-saam gaan
ons deur al die ou herinneringe om vir
oulaas die laaste bietjie geur uit hulle
te haal. Dan gooi ek als in ŉ groot swart
sak langs ons en verklaar dat ons nou die
laaste bietjie lekker uit daai memories
gepers het. Hulle is nou so deel van ons
soos die koek en tertjies wat nou op ons
heupe uitbult! Sy lag en gee my ŉ knyp
op die einste vetrolletjies. “Dié is die
volgende wat ons laat waai,” sê sy en sy
lag bevrydend.

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 e-pos 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.
E-pos asseblief jou Granaatbydrae en foto’s na:
oos-kaap2@dameskring.co.za
Ek sal ontvangs erken van alle
bydraes.
Die Granaatkomitee sien daarna uit om jou bydrae te ontvang.

DIE
REDAKSIE
SPAN

Lewer ‘n bydrae
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Redakteur vir die Uitgawe
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