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Gemeenskaps betrokkenheid: Kom ons dink terug aan ons betrokkenheid met ons 
medemense. Hieronder„n Uittreksel uit 1 Korinthieërs 12: 1-31. 

“Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 

Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; 

Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal 
tot stand bring; 

Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal; 

Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? 

Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? 

Lê julle toe op die beste genadegawes.” 

Ons Kombers projek 

2015 bring sy eie nuwe uitdagings en ons verbind onself tot die projek nadat „n “Leer „n kind 
brei” projek nie van die grond af kom nie, en so kom „n gedagte van 5 kombersies by my op.  

Onthou, ek het geen kennis van brei, hekel of poësie nie, maar ek skryf dus die volgende 
gedig vir jul as agtergrond, genaamd Rietvallei-Wat-wou-Brei: 

Ons begin met die voorwoord en dadelik vat dit vlam,  

Dit gons onder die Rietvalleiers – wonder waarom 

Want alger wil brei, sommiges wil hekel en ander is lekker windgaai en wil natuurlik 
albei 

Sommiges delegeer na die kleinkinders en shame, ander leer sommer daarby 

Watwou 5 komberse! 

Aankope met kontantskenkings 

Privaat individue is aangestel, ook by die werk, so ook vriende asook my breiende 
Durbanse moeder 

Watwou 5 komberse! 

Wol word by ons huis afgelewer en weer opgetel 

Die kamera blits en die breinaalde én kake klap  

Sommiges sukkel met die kou en werk 

Ander hakkel en hik soos hul hekel en stik  

Selfs op toere is daar gehakkel, gehik en gehekel 

Krieket kyk en huiswerk word die nuwe jolyt 
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Tot raserny van sommige gades 

Díé se gekla is tog so luid en siedaar, jy is in die pekel gehekel 

Watwou 5 komberse!  

Daar is ook sommer „n paar fleecesies  

Nou soek ons net die regte ou mensies 

Elize verwys ons na Monumentetehuis 

Ek ontvang „n naamlys en o weë daar is 52 name by dié tehuis 

Sjoe het ons soveel komberse? 

Watwou 5 komberse! 

Ek en my gade is pimpel en pers 

Ons sit by die opsitkers 

En moet begin met die opdeel proses 

Ja tussen erfstukke moet ons opdeel 

Mans en dames as een deel 

Rolstoel gebruikers en verswakte seniors is nog „n deel 

Nou het ons 47 kombersies 

Dis vér van 52 bersies! 

Wat nou!  

Watwou 5 komberse tekort! 

Ek jaag vinnig na Helpende Hand se winkel 

Met die hoop om iets dergliks te bewimpel 

Glo my, daar lê 5 kombersies bo-op „n hoop en trippel  

Lyk kompleet soos Rietvallei se eie gebrei!  

Ek vra wat dit kos 

Die tannie vra waarvoor die baie gebrei? 

Onthou, dié oudste ken my al by die naam  

So gly ek daaruit, sonder om „n sent te betaal 

Maar net op voorwaarde dat ek weer ou klere gaan haal 

Maar o weë, weer teespoed, die een is erg gevlek 
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Maar dieselfde aand is Margriet se boodskap nié gevlek 

Die kombers deur Henry verlê, is gevind 

Dankie Roekie, jy maak ons 52ste kombers „n spesiale seën vir enige een! 

So ontvang ek 3 houers sjampoo, opknapper en lyfwasseep 

Ja „n volle 150 bottels van die seep, asook snesies en nood fluitjies 

Ja daar in Danville het ons Vrydag oorhandig met „n luide gefluit 

En glo my vry 

Dit was „n heerlike oggend gewees met baie seën, toordery en tee daarby 

Die dame het my Carte Blanche gegee vir die verrigtinge daarby 

So of jy nou gebrei, gehekel, gekuier of geniks, geniet saam my die tee & verversings, 
Boekevat, vermaak, sang en gegee daarby 

Kom ons sê die skrywer is anoniem! 

 

Die dag se tema en Boekevat was – “Vertroue” en “Jy word omvou deur God se liefde, want 
Hy is Groot”. 
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Na Boekevat en sang is die volgende op „n ligte maar tog „n Christelike noot, voorgelees: 

 

Die Heer se 7 Klippies 

Daar‟s sewe klippies in „n sak, deur die Here vir jou ingepak sodat jy ene weg kan gooi, vir 
elke tiende jaar voltooi. 

Eerste klippie, geen probleem, die spel sal donkiejare neem, dink ons in ydel kinderwaan, die 
lewe gaan mos vir ewig aan. 

Op twintig waai die tweede klip - yl van moestas en rooi van lip, meer windmakerig kan jy 
nie kry - wat ek wil, skuld die wêreld my. 

Klippie drie die laat jou dink. Vir dertig jaar het jy rinkink, vier sewendes is daar nou oor - 
om op te maak vir tyd verloor.  Wat is haar naam? 

As uit jou hand die vierde val, dan vlek die grys jou slape al en dit wat in die sak oorbly, te 
min om alge gedoen te kry. 

Dan kom jy by halwe honderd, nou galop die tyd verwonderd.  En na die bult-op lewenspad 
beginne jy die afdraand vat.  

Voorlaaste klippie nommer ses, glip uit die sak voor jy sê mes. Die wat gewerk het vir ‟n 
baas, kry sy persent en groet vir laas. 

O wee, o Nee, nou klippie sewe die laaste in die sak. Skriftuurlik het jy klaar gelewe, daar 
kom nou veel genade kort, vir die wat dalk wil tagtig word.  

Maar nee, daar is natuurlik taai kalante, jy sien hul soms in die koerante, die wat net wil 
aanhou lewe, en eers naby honderd om sal dop. 

Of jy nou tot vervelens lewe, of tata sê hier rondom nr sewe, by watter klip jy ookal stop, 
gaan sal ons dis verseker, die tyd raak op – Hy wag vir ons….. 

Ons wens jou dus ‟n sakvol klip, genoeg vir daardie honderd trip, en vreugde in jou kook en 
bak, tot jou knieë daar op daardie oudag voor Hom knak. 

Nou ja, ou maat, daar het jy dit. Al wat ons nou kan doen is bid,    vir jou gesondheid,     
liefde en geluk met groot Heer‟s voorspoed vir die oorblystuk! 

Skrywer onbekend 

 

 

 

 

Hierna fotos van die projek en die gesellige oorhandiging: 
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Voorbereiding en breiery: 

 

 



SAWA RIETVALLEI SE KOMBERS PROJEK (2015 – 2016) 

Page 6 of 12 

 

Klaar produkte vir dames: 
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Klaar produkte vir mans: 

Verpakkingsproses: 
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Oorhandigings funksie: 

Eetgoed word aangery en tafels voorberei by saal: 
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Verrassings aktiwiteit is gereël, tesame met sang: 

 

Daar is ook in groepies weggebreek om individueel met die gaste te gesels: 
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Rietvalleiers skep vir hul gaste op: 
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Daar is selfs oefeninge gedoen: 
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Bedankings:  

Baie dankie aan ieder en elkeen wat met hierdie spesiale projek betrokke was. 

Tjaart en Marietjie Klaasen (Mei 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankings ontvang na verloop van projek: 

Daar was vele mondelinge terugvoer waar lede hul waardering uitgespreek het om deel te kon wees van 
hierdie projek. 

__________________________________________________________________________________________ 

Goeie Dag Tjaart. Ons almal van die Dienssentrum wil jou en almal wat gehelp het net bedank vir al die bederf 

wat julle vir ons gedoen het Vrydag. God’s rykste seënwense vir julle almal. 

Susan Sparks (Projekleier - 083 657 4290) 

__________________________________________________________________________________________ 

Tjaart, baie geluk met die afsluiting van die wonderlike projek. Dit was puik, die gaste het dit werklik baie 

geniet. Laat mens weer waardering kry vir ons eie lewe, ons neem dit so vanselfsprekend aan. Baie dankie vir 

jou harde werk. (Margriet vd Berg)  

__________________________________________________________________________________________ 

Hi Tjaart en Marietjie, Ons het lank geneem om hierdie epos vir julle te stuur want ons het baie ernstig 

nagedink oor ons kuier by Monument. 

Eerstens, baie dankie vir die geleentheid om die dag saam met julle te deel. Dit laat mens besef hoe dankbaar 

ons moet wees vir wat ons het en dat ons nooit moet ophou om dankbaar te wees vir die Here se genade. 

Tweedens, dankie dat julle so hard gewerk het om vir ander om te gee. Ons is oortuig dat julle insette by 

Monument baie waardeer word. 

Derdens, dit sal ons aanspoor om op ons klein manier meer te doen vir mense wat minder bevoorreg is as ons. 

Die nood is groot. 

Vriendelike Groete, 

MEL en LETTIE UECKERMANN. 


