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DIE MOED OM GEHOORSAAM TE 

WEES. 

Ons kan net gehoorsaam. Daar is 

leiding vir elkeen van ons, en deur 

nederig te luister sal ons die regte 

antwoord hoor. 

- Ralph Waldo Emerson 

 

Wil julle nie omdraai en weer 

terugkom na My toe nie?  Ek wil 

graag weer my hande na julle toe 

uitsteek en julle terugvat. 

   - Maleagi 3:7 
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My ervaring van die nuwe vloekwoord: COVID 19 

Ek en Magdaleen het met die aankondiging van lockdown besluit om die tyd te 

gebruik om nuwe gewoontes aan te leer. 

Kyk hulle se mos dit vat 21 dae van ‘n ding doen, om dit ‘n natuurlike gewoonte te 

Maak. So gemaak en so gedoen. So nou, na meer as 21 dae het ons darem ‘n paar 

nuwe gewoontes aangeleer. 

Een so ‘n gewoonte, wat nou werklikheid geword het, is om elke dag positief te wees 

teenoor ons medemens. 

Daar is reeds so baie negatiewe dinge dat die wêreld kan doen met ‘n positiewe 

benadering. 

Natuurlik ken ons mekaar ook beter, al is ons reeds 26 jaar getroud. Die saam wees 

elke dag nie net 21 dae nie, maar elke dag leer ons ook mekaar beter ken. Dit is 

bliss. 

Soos almal seker ook maar, tref die finansies ons ook. Maar ook dit takel ons met ‘n 

goeie gesindheid deur ons sente net mooier om te draai. 

As dinge dan weer normaal raak, mag ons seker in ‘n posisie wees om ‘n bietjie meer 

te spaar vir die dag wat ons elke oomblik sal kan kamp. Hul noem dit mos aftrede. 

Die enigste negatiewe ding wat ons nie kan positief maak nie, is die feit dat ons nie 

ons mense kan sien by die kampe nie. Ons mis julle almal vreeslik baie. 

Hou moed, dalk sien ons mekaar vining weer. 

Sterkte met die laaste 2 “lockdown” periodes. 

 

Pieter en Magdaleen  

 

 

Uit die stoel van die Voorsitter 
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Grendel briewe 

Ek lees op die muur van ‘n ou plaas opstal.  “Ek is nie dieselfe persoon as aan die 

begin van die jaar nie.” 

Dit, saam met al die gesegde van die Illuminati besef ek dat dit eintlik op ons 

muur moet wees.  Die gesegdes slaan raak.  Alles het verander, my hele menswees 

het verander.  Ek sien dinge raak, en hoor die naggeluide.  Ek ervaar dat daar 

meer is as net ‘n gejaag na wind.  Jy leef nader aan jou Skepper.  Die jaar het 

dan so baie doendinge gehad wat jy wou doen.  Maar nou moet jy eers vergeet wat 

op daarie lyie van jou was tot alles veby is.  Oor beplan….  Wanneer gaan dit dan 

en kry? ‘n Maand of drie van nou af?  Wie sal weet? 

Hier waar ons nou is, en agter maskes wegkruip, wonder ek wat aangaan agter die 

maskers van mense wat in die winkelsentrum by ons vebyloop.  Ons moet tog gaan 

“essentials” koop.  Miskien sien jy laggende oë, miskien hartseer in ‘n ander oog.  

Wie sal weet wat agter elke masker skuil.  Elke gesig agter elke masker vertel ‘n 

ander storie. 

Na hierdie grendeltyd waarin ons nou is, wonder ek party dae hoe dit gaan wees as 

ons weer vry is om te gan waar ons wil, en waar ons begeer om te gaan.  Miskien 

‘n lang vakansie aanpak met die karavaan, of dalk by al die vriende en familie gaan 

kuier wat jy maande laas gesien het.  Ons mis ons karavaan vriende.  Ek wens die 

tyd om.  Dis nie lekker nie.  Jy raak so gou gewoond van elke dag dieselfe doen.  

Jou roetine is dieselfde vir die afgelope 4 maande al.  Dit het al so deel van jou 

lewe geword.  Hoe sien jy die lewe na die grendeltyd? 

Miskien een van die dae mag ons weer rondbeweeg soos voorheen.  As dit gebeur, 

sal so baie van ons kyk met n ander oog wat om ons aangaan. 

Die Britze is nog gesond, en dankbaar vir elke dag wat die son kyn en die lewe 

aangaan. 

Hoop ons sien mekaar sommer gou weer. Sterkte en byt vas.  Nie meer lank nie. 

Magda en Rudi Britz 
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Lockdown le Roux familie 

Ons het genoeg tyd vir bietjie tuinwerk.  Kon gelukkig darem Rietvlei natuur 

resservaat besoek, al moes ons piekniek hou uit die kattebak. 

Ons jongste twee kleinkinders het een jaar oud geword sonder ‘n groot 

partytjie.  Dt is verder moeilik dat on kinders en kleinkinders nie kan kom 

kuier nie. 

Ons maak nou en dan draai by ons woonwa en sien uit na ons eerste SAWA 

kamp, en sommer net die pad vat. 
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INPERKING AS GEVOLG VAN COVID 19 

Op 21 Maart 2020 vertrrek ek en Ina met ons dogter Liané, se twee 

worshonde na haar en Hugo se afsaalhuis in Verloren, ‘n wildplaas halfpad 

tussen Bela Bela en Modimole. Die beplanning is om weer op 26 Maart terug 

te keer huistoe. 

Toe, op 26 Maart kondig die President aan dat die land in totaliteit in 

afsluiting moet gaan en ons kinders dring daarop aan dat ons net hier bly. 

Hulle “verban” ons as’t ware hierheen! 

Wat ‘n ervaring was dit vir ons twee.  Toe ons hier aangekom het was dit 

nog somer. Wild besoek die drinkplek wat reg voor die huis se stoep geleë 

is. Ons kon ure op die stoep deurbring want die stoep is aan die suidekant 

van die huis en gevolglik nie warm nie. 

As ek in die oggende op die stoep sit, baie rustig Stiltetyd hou en koffie 

drink, sien ek die son opkom. Dit is dan ook die tyd dat die skugter wild 

soos koedoes kom water drink. Deur die dag kom verskeie soorte wild ook 

by die drinkplek rondstaan. Selfs kameelperde, swartwitpense, blesbokke 

en zebras kom maak periodiek hier ‘n draai.  

Ons skoonseun, Hugo het spesiaal ‘n gholfkarretjie wat hier op die plaas 

gebruik kan word en omdat mense mag rondbeweeg, al kan hulle nie by 

makaar kuier nie, kan ons gereeld met die karretjie gaan ry en wild kyk of 

sommer net die pragtige bosveld geniet.   

Heelwat inwoners van Verloren stap, ry fiets en ry selfs met voertuie op 

die plaas rond. Almal groet op ‘n afstand vriendelik en gaan voort op hul 

roete. 

Hier is heelwat baie mooi natuurtonele waar mens kan afklim en rond 

beweeg.  Wanneer dit reën is daar ‘n stroom water wat uit die berg kom en 

‘n waterval vorm. Dis ‘n besonder mooi piekniek plek waar mens ook vir baie 

lang tye rustig en in vrede kan ontspan.  

Damme in die stroom het heelwat vis en watervoëls waar mense mag visvang 

– die vis moet egter teruggeplaas word. 

Verskeie voerplekke vir die wild is op strategiese punte aangebring wat dit 

maklik maak om die wild vanuit die voertuie te sien. So was dit vir ons al 

moontlik om ‘n klein zebratjie, pas na geboorte, by so ‘n voerplek te kry. 
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Hierdie inperking het meegebring dat ons ons lewens in rustigheid kon 

herevalueer. Weg van die stad se gejaag en lawaai het ons ons insigte oor ons 

lewens weer in perspektief gesien.  Ons het nou baie tyd vir Bybelstudie, tyd 

om met mekaar te gesels oor baie dinge en veral oor dit wat werklik saakmaak 

vir ons in die laaste seisoen van ons lewe. 

Tegnologie maak dit vir ons moontlik om bereeld kontak te maak met ons 

familie en vriende.  Ons ruil gereeld fotos, boodskappe en komiese dinge op 

Whatsapp uit. Wanneer ons verlang, kan ons met mekaar gesels en gedagtes 

uitruil. 

Al is ons nou al langer as drie maande hier in afsondering, is ons egter dood 

tevrede om in die stilte van die natuur rustig te wees en vrede te vind.  Hier 

het ons nie net weer mekaar van vooraf lief gekry nie, maar ontdek dat ons 

soveel meer het as ander mense.  Ons is dankbaar vir hierdie tyd van 

besinning, die herontdekking van ons self en die werklike doel van ons lewens 

nou. Hoe heerlik is dit om in hierdie wonderlike rustigheid ons Skepper weer in 

alles om ons raak te sien. 

Kosvoorraad en ander benodighede word per E-pos van PnP op Bela Bela bestel 

en hulle lewer dit dan by die hek af.  Indien dit nie anders kan nie, word dit 

op Bela Bela of Modimole gehaal.  Beide dorpe is 12 km van die hek af. 

Die twee worsies het vining geleer om saam met ons op die karretjie te ry. 

Wanneer langs die pad stilgehou word is hulle blitsvinnig af en hardloop 

vooruit.  Dis ‘n belewenis om te sien hoe hulle langs die pad afdraai, snuffel 

en dan met spoed weer voor die karretjie inval.  Hulle is baie lief om die 

vlakvarke te skraap, maar die ma van die klein varkies laat haar net sό vêr 

jaag, dan moet die twee laat waai om by die karretjie te kom.  Hulle is nou al 

so bederf dat as ek my kierie, hoed en sleutels vat raak hulle skoon laf van 

opgewondenheid. 

Ina hou haar besig met klere maak, brei en lees.  Sy het onder andere vir 

haar een kleinseun asook haar suster se kleinseun elkeen ‘n trui gebrei.  

Sy het haar naaimasjien ingelaai toe ons vir die skoolvakansie plaastoe gekom 

het. Nou word dit baie handig gevind. Toe gesigmaskers noodsaaklik word het 

sy dadelik ingespring en vir ons elkeen ‘n paar gemaak.   
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Kosmaak het ook deel van die avontuur geword.  In die someraande was nogal 

gereeld gebraai en soos die winter nader gekom het is daar meer kos in die 

kombuis voorberei.  Daar is selfs brood gebak. 

‘n Paar aande het ons besonderse sonsondergange beleef. In besonder was die 

sonsondergang die aand nadat daar ‘n groot reënstorm was en die son pragtige 

kleure in en om die wolke veroorsaak het.  Ook hierin was die Skepper se hand 

duidelik sigbaar. Ons kon ook die wisseling van die seisoene beleef. Ja, ons is 

nou al in die derde seisoen hier in die Bosveld. Elke seisoen het hier weer 

betekenis gekry. Ons het besef dat daar in die stad nie werklik opgelet word na 

dinge soos seisoene, volmaan en verandering in die natuur nie.  Hier word dit 

met genot beleef. 

Soos die seisoene verander, moes ons ons lewens ook daarby aanpas. Ons kan 

nou nie meer vroegoggend op die stoep sit of laataand na die maan en sterre kyk 

nie. Dit het winter geword en saans word voor die kagel deurgebring. Ook dit 

het vir ons nuwe betekenis gekry en daar word heerlik gekuier – net ons twee!   

Wat ‘n heerlike avontuur te midde van die Pandemie!  Aan God alle eer! 
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Die La Grange Familie 

Ons en die pandemie 

Hierdie pandemie ding kom soos ‘n trop bobbejane aan.  Jy hoor hulle al van ver 

aankom en jy hoop dat hulle jou lande heeltemaal sal miskyk en tog weet jy daardie 

kans is maar skraal.  Netso het ons baie simpatie met die voorloop lande gehad, 

maar nooit gedink dat die pandemie onse land gaan tref nie. 

Noudat die pandemie hier is, en die tref kom glo nog, is daar twee drywers wat met 

ons wipplank speel:  Wat die regering voorskryf en wat jou gesonde verstand vir jou 

sê.  Tot nog toe het die regering die bo-toon gevoer met baie wetgewing en 

regulasies, wat ons moét nakom.  Op die een of ander tyd sal die 

regeringsbeperkings so afgeskaal word dat gesonde verstand weer die toon sal 

aangee.  Dan sal ons self moet besluit of dit raadsaam is om met die gewone 

aktiwiteite voort te gaan.  Ons sal elkeen vir onsself ‘n risiko analise moet uitvoer.  

‘n Risiko analise gebaseer op gesonde inligting; nie hoorsê stories nie. 

 

 

Martiz Familie 

Hier by die Maritze gebeur nie veel nie.  Koes vir die koue en COVID.  Al wat 

Sieg doen is baard groei.  Hy lyk eintlik baie goed. 

Hoop julle almal is ook nog OK.  
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Die inperking met sy verskillende vlakke het verskeie daaglikse aktiwiteite 

gekriminaliseer oor ‘n breë spektrum, so wyd as godsdiensbeoefening tot die gebruik 

van tabakprodukte.  Van jou daaglikse brood in ‘n fabriek te verdien tot om te 

dobbel.  Daar is bykans nie ‘n sektor wat nie deur die inperkings geraak is nie. 

In ons huishouding het die groot remblokke tydens die hoër vlakke van inperking 

gewissel van beperkte toegang tot professionele diense soos banke en tandartse tot 

die lastige beperking op haarkappers.  Onse inwonende huishoudster, bakster, sjef 

en beste vriendin het na twee maande besluit wat te erg is te erg en die Wahl 

grassnyer deur my boskaas gedruk met beter as verwagte ressultate.  Die 

omgekeerde is egter nie van toepassing nie.  Daar is geen manier waarop die 

inwonende onderhoudsman dit eers sal oorweeg om met ‘n paar deftige hale die 

mevrou se “mop te tjop” soos die mevrou van die salon dit so raak stel nie.   

Die beperking op die hou en bywoning van eredienste is steeds nie opgehef nie, maar 

gelukkig is dit moontlik om op ‘n radio uitsending in te skakel, of per internet in te 

teken op die byeenkoms van jou keuse.  Ateljeedienste (een man een kamera) was 

vry algemeen beskikbaar en namate die inperking verslap word, raak eredienste al 

hoe meer “lewendig” en dis merkbaar hoe die leraars gemakliker en met meer 

oorgawe optree, omdat daar uiteidelik weer ‘n lewendige teikengehoor teenwoordig 

is. 

Saam met die beperking op eredienste, het die verbod op samesang gekom.  Ons is 

nie bekend vir spontane sang nie, maar Sondag kon jy jou hart uit sing vir jou 

Skepper.  Maak nie regtig saak hoe nootsuiwer jy is nie, in die groot groep word ons 

probleem-stemme gelukkig opgelos.  Die YouTube leraar sê gereeld dat ons kan 

saamsing maar nee, daarvoor is ons eenvoudig nie bedraad nie. (Tog jammer!).   

As die virus nou eendag die wyk gekry het, kan dit selfs gebeur dat ons regering die 

ramptoetsand ophef.  Dan sal die verpligte navolgingsplig van die betrokke regulasies 

en verordeninge wegval.  Dan sal ons weer verantwoordelikheid moet neem vir ons eie 

gesondheid en blootstelling aan infeksies.  Dit sal tyd wees om meer 

gesondheidsbewus te wees; veral gesondheid van verstand. 

Met die nodige versigtigheid, lees weer Ps 91: 5 – 6 

Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes 

wat in die donker toeslaan of vir die siekte wat helder oordag verwoesting 

saai nie. 

Sterkte!                                          
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Goeiedag Vriende 

In die begin was die Inperking.  En dit sou net 3 weke wees.  Mense het 

boodskappe gestuur- grappe, raaisels, raad, reseppe. 

Paasfees kom en gaan- ons is hartseer, wou graag bymekaar wees.  Goeie 

nuus is dat daar geen sterftes op die paaie is nie!  Ons ontmoet ons familie 

“skelm” op parkeerterreine. 

Toe kom Grendeltyd.  Nouja, nog 2 weke sal seker nie te veel skade aan ons 

ekonomie doen nie…. Dan begin ons hoor van hongersnood by mense wat 

normaalweg dagolners is.  Die regering is traag met beloofde geld en kos.  

Kerke, winkels, burgerlik oganisasies, ons almal werk saam en versprei 

miljoene kospakke regoor land. 

“Fase 2” Kwarentyn begin met absurde reëls en mense praat oor die 

onnodigheid van die hele ding.  “Kenners” sê ons is terug by die Depressie 

van 1930.  Miljoene mense is werkloos, groot besighede vou. 

Ons is nou in “Fase 3”.  Die land steier, misdaad is oral.  Die regering het 

beheer verloor. 

MAAR:  Al is ek eensaam omdat alle besoekers hier vebied word, is ek 

oneindig dankbaar.  In my familie en vriendekring is almal gesond en almal 

het genoeg om van te lewe.  Ons loof die Hee vir Sy groot genade.  Ons glo 

dat Hy ons lewens bestuur en beskerm.  Dankie Here Jesus, hierdie tyd sal 

ook verbygaan. 

Anoniem                                                                                                                                                 

Psalm 32:2-6 
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IETSIE OOR ONS SENIORS TYDENS INPERKING 

INPERKING (LOCK DOWN) woorde wat ons regtig nie meer wil hoor nie. Moeg 

geluister na al die corona inligting, maar uitkom kans is daar nie.  Ons is nog steeds 

toegesluit, geen borggeld gaan ons hier uitkry nie.  Sover ek weet maak elkeen maar 

die beste van ‘n slegte saak. Ons wil verseker nie die virus opdoen nie en hou 

daarom maar by die voorgeskrewe reëls. 

In die eerste plek, aan almal wat gedurende die inperkingstyd verjaar het, baie 

geluk en wonderlike jare vorentoe toegewens.  Mag julle vrygelaat word voor die 

volgende verjaarsdag. 

Van ons seniors is in die bevoorregte posisie om heerlik op die stoep te sit en te 

wonder watter diere gaan vandag kom kuier.  Elke dag begin vol verwagting en lewer 

vele verrassings op.  Ander doen ‘n goeie tweede beste en ry heerlik in Rietvlei 

Natuurreservaat rond. Ons verlang almal daarna om weer die natuur om ons te voel. 

Een van ons dames wat verjaar het, het sommer partytjie gehou op Irene Mall se 

parkeerterrein met koffie, koek en baie lekker soutigheidjies. Miskien ‘n vreemde 

plek, maar heel gesellig. 

Ons almal verlang daarna om ons kinders en vriende weer te kan sien, maar word 

ongelukkig nog nie toegelaat nie.  Bly gesond, pas julle self op en hoop ons sien 

mekaar nog in 2020.  ‘N KAMP SAL DAREM NOU BAIE LEKKER WEES!!  HOU 

MOED EN HOU DIE BLINK KANT BO. 

 

Groete 

                                                          

Senior Burgers 
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En so het ons weer ‘n suksesvolle projek gehad te gunste van Pinocchio Kleuterskool. 

Die projek het nie net oor breiwerk gegaan nie. Die Fortuner se kattebak asook ‘n 

Venter sleepwa was vol bydraes wat ontvang is en het ingesluit onder andere 

kinderklere, skoene, gebreide items, kombersies, gordyne, speelgoed ens.  

Met die kontant donasies ter waarde van R 1 875 is gesig skerms (face shields) vir 

die personeel asook skoonmaakmiddels aangekoop om die Covid 19 virus te beveg. 

 

          

    

 

Ons het ook aan Marie en Michele elkeen ‘n geskenkpakkie 

oorhandig om hul te bedank vir die wonderlike werk wat hul 

doen in hul gemeenskap, hieronder Marie se spesiale briefie 

aan ons: 

“Liefste SAWA Rietvallei.  

Miljoene DANKIES vir my geskenk!  

Ek is baie bly en dankbaar daarvoor! Wat ‘n voorreg om julle in 

my lewe te hê. Mag ons Vader julle seën met krag en gesondheid.   

Sê asb vir almal wat iets bygedra het om hierdie lieflike klere, truitjies kombersies, 

speelgoed, skoonmaakmiddels en alles daarmee saam vir ons te skenk, baie, baie 

dankie!” 

 

Pinocchio Projek 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=reTrEbyx&id=22241BEB463714E21E9DBA554886BC93388471DC&thid=OIP.MeeyB9S7LfOKUEvfbr5LNAHaE8&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-tFjyCgDylYA/UYKCkFNchHI/AAAAAAAAFTw/82jm8bE2MY0/s1600/NewbornBabyBooties3.jpg&exph=960&expw=1440&q=baby+booties&simid=608003793572921730&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bT/aOEnJ&id=71F656A7B381DDB557B752DAF5D5292F108799AC&thid=OIP.-T_aOEnJ6gp4DA9tz4mXXQHaHa&mediaurl=http://www.hamleys.com/images/_lib/hamleys-emil-elephant-baby-soft-toy-92609-0-1443449283000.jpg&exph=2000&expw=2000&q=baby+soft+toys&simid=607998308898375170&selectedIndex=19&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JBg0sug5&id=7F23C3581A162612AD4238DF458D238E67D07A29&thid=OIP.JBg0sug5RqF3CnQ5QuSNKAHaHa&mediaurl=https://asset3.surfcdn.com/frugi-baby-grows-frugi-christmas-robin-babygrow-baby-grow-christmas-robin-print.jpg?w%3d1200%26h%3d1200%26q%3d80%26o%3dwHll9LhYpTvxvWyGcX1UZjeKoowj%26V%3dNeh9&exph=1200&expw=1200&q=baby+grows&simid=608007491522724102&selectedIndex=16
https://www.bing.com/images/search?q=Handmade+Baby+Blankets&FORM=IRIBEP
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uMgIb0kP&id=3A4ACFEC1F8F57CCBACC344A7654EC7F4B2D8772&thid=OIP.uMgIb0kPpZwwv_4qY3N3UQHaHJ&mediaurl=http://media.buzzle.com/media/images-en/illustrations/human-expressions/babies/1200-77296803-disposable-diaper.jpg&exph=1159&expw=1200&q=baby+nappies&simid=608031100968373094&selectedIndex=105&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mQqAHy%2fj&id=28A40FC6885B06564338EC7F4E4772CBB2107C4F&thid=OIP.mQqAHy_jHh9eODgK2YjHtwAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.cloroxprofessional.com.au%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f08%2fCHAP5000-2-3D.jpg&exph=460&expw=460&q=handy+andy&simid=608041612216699362&ck=F7295BE7B467DA18001F604637B9BFD3&selectedIndex=58
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“Die Lede SAWA Rietvallei 

Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om u almal uit ons harte te bedank vir die 

skenking van klere, speelgoed, linne en skoonmaakmiddels in die moeilike tye van vandag. 

Asook spesiaal vir Tjaart wat met soveel omgee die skenkings kom aflewer het en die 

skoonmaakmiddels gaan aankoop het. 

Julle oop hand en hart word opreg waardeer.  Julle maak 'n groot verskil in baie mense en 

kindertjies se lewens en is engele op ons pad. Mag u almal geseën wees met gesondheid. 

 

Ons gebed vir u elkeen is: 

Mag die Here u vandag seën en behoed, mag die Here sy aangesig oor u laat skyn en u 

genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.  In Jesus naam. 

AMEN. 

 

Pinocchio groete en liefde 

Michele en Marie Visagie” 

 

Daar was vele mondelinge terugvoer waar lede hul waardering en dank uitgespreek het 

om te kon meedeel aan hierdie OMGEE projek.  

Maar, baie dankie aan ieder en elkeen wat vrywillig en ywerig met hierdie spesiale 

2020 projek betrokke was. 

Groete                                         

Tjaart / 082 785 6895                     

27 Junie 2020.                              
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Sondag by die Uniegebou 

Dis op ‘n sondagmiddag wat hy swygsaam oor die tuine staar, waar die Uniegebouprentjie 

mooi is.  Dis ‘n somer middag en in die tuine is daar rooi, blou, geel en pers blomme wat 

bloei en die groen grasperke wat om hom wyd uitstrek. 

Hy drink ‘n blikkie Coca-Cola koeldrank wat hy vroeër by een van die vensters, bo by die 

straat gekoop het waar mense wegneem etes, roomys, pottebakkery en ‘n hele spul dinge 

soos by ‘n vlooimark smous. 

Sy oë dwaal oor die stad se hoë geboue waarvan sommiges glinster, ander wit en koel lyk en 

selfs oor die voorstad by Muckleneuk teen die hang.  Daar is ‘n vreedsame stilte om hom, 

behalwe vir ‘n paar swart kinders wat jolig speel en elke nou en dan uitroep, mense wat saam 

wandel in groepies en paartjies wat bymekaar op die grasperke en bankies sit. 

Die bankie is gemaklik onder hom en ‘n klein geboutjie wat deur plante toegegroei is gooi ‘n 

lekker skadu oor die bankie.  Voëljies, vlnders en bye fladder in die tuin en ‘n entjie weg is 

‘n ou swart vroutjie wat geraamde foto’s verkoop. 

Daar’s jappanese toeriste wat by haar geselsend verbyloop en gaan staan in ‘n groep sodat sy 

foto’s van hulle kan neem, geraamde fotos van Nelson Madela by haar koop en dis duidelik 

dat sy ‘n lewe uit die besigheid van haar maak.  Haar kamera is oud en gebruik film wat 

ontwikkel moet word, nie nuut soos sy digitale kamera nie. 

Na ‘n rukkie is sy weer heeltemal alleen en gaan sit in die skadu van een van die groot bome 

en hy raak ingedagte met sys eie probleme, met sy vrou wat met ‘n ander man lol en sy 

huwelik wat al lank op die rotse is, maar nou so erg dat dit op die plek is om skipbreuk te 

lei. 

Die ou swart vroutjie is nie van sy teenwoordigheid bewus nie, maar hy is naby genoeg om 

skielik ‘n gesprek in Afrikaans te hoor.  “Ek hoop nie jy gaan vanaand hier slaap nie.  Dis te 

gevaarlik want so sal jy nog verkrag word.” 

Hy kyk op sien n pragtige meisie met ‘n blou sonrokkie aan wat by die ou vroutjie staan.  

Afrikaans is eie aan haar, kan hy van haar praat hoor en dat sy waarskynlik van kleurling 

afkoms is.  “As iemand dalk ‘n ou ketel of stryk yster of klere of enige iets aan my te gee 

om te smous, dan kan ek darem vanaand iets hê om te eet.” 

“Kind ek wens ek kon jou saam huis toe vat, dis egter te gevaarlik in die lokasie.  Daardie 

mense duld nie ander mense behalwe ons swart mense nie.”  Nena, dis darem n ander wêreld 

waarin ons bly.  Daar is mense met duur karre en enige nasie en geslag wat hulle ry en dit 

gaan goed met hulle, terwyl ander swaar kry.” 

“Nog hou die Here sy hand oor ons.  Jy moet net vertrou en iewers sal jy weer n werk kry,” 

sê die ou swart vroutjie en ek sien haar geld aan die kleurling meisie gee.  Hy wag tot die 
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kleurling meisie weg is, want sy is byna beeldskoon en daar is iets weerloos aan haar en hy 

wil haar nie in ‘n verleentheid stel nie, as hy nader stap. 

“U het vir haar geld gegee?” Hy is ietwat vebaas, want dis duidelik dat die ou swart vroutjie 

self sukkel.  “Ja, die arme kind het die geld vir kos nie.  Sy het nie eens ‘n plek om te slaap 

nie en hier is dit so gevaarlik met die swart bendes, met die rondlopers wat enige iemand 

iets sal aandoen om net ‘n paar sente te kry.  Ek kan haar egter nie saam huis toe vat nie 

en ek wil dit graag doen.  Dit is net te gevaarlik daar” 

“Hoekom slaap sy hier?  Is sy dalk werkloos?  Sy is dan so mooi, kon dalk ‘n model gewees 

het?”  “Sy was ‘n tegnikus by Telkom, het haar werk verloor saam met duisende ander 

mense.  Die land is in ‘n gemors, sy sê sy is nie swart genoeg nie en dis maar hoe dit is.” 

Hy gee aan die ou vroutjie ‘n honderd rand noot om vir die meisie te gee, sodat sy iets kan 

kry om te eet.  Hy kan haar self nie huis toe saam vat nie, weet nie van ‘n plek waar sy kan 

oornag nie en dis die beste wat hy weet om te doen. 

As hy wegloop hoor hy die swart vroutjie op die meisie roep.  “Klara! Klara, kom hier!”  “Wat 

is dit Nena?”  “Ek het mos gesê dat die Here sal voorsien.  Daardie meneer wat daar 

wegloop, het vir my geld gegee om vir jou te gee.” 

Hy is verbaas as die meisie vinnig na hom nader loop waar hy by sy geparkeerde motor 

staan.  Woordeloos omhels sy hom skielik, terwyl ‘n traan by haar wang af biggel.  “Dankie 

meneer,” is al wat sy sê en hy wens dat haar lewe anders, baie beter kon wees as hy 

dankbaarheid en iets teer in haar oë lees. 

Reg langs hulle dans ‘n swetterjoel Zoeloe kinders in hulle kleurryke tradisionele uniforms vir 

jappanese wat foo’s neem as hy weg ry en wonder hy wat van haar gaan word? 

Annoniem… 
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TOE IS DIT WINTER…..                                         

 

 

Dié laat jou regtig stop en dink …. 

Jy weet … tyd het ‘n manier om vining te loop en jou onverhoeds te betrap sonder dat jy 

aan die verbygaande jare dink.  Dit voel soos net gister wat ek jonk was, net getroud is en 

my nuwe lewe saam met my maat begin het.  Tog, op ‘n manier voel dit soos ‘n leeftyd 

gelede en ek wonder waar al die jare heen is.  Ek weet dat ek almal geleef het, ek kry 

terugflits van hoe dit toe was, en ook van al my hoop en drome. 

Maar hier is dit … die winter van my lewe, en ek is verras … hoe het ek so gou hier gekom?  

Waar is die jare heen, en wat het van my jeug geword?  Ek onthou so goed hoe ek deur 

die jare na ouer mense gekyk en gedink het dat ek baie jare agter daardie ouer mense is, 

… en dat die winter so ver weg was … dat ek myself nie kon indink hoe dit moes wees nie. 

Maar, hier is dit … my vriende word grys en tree af … hulle beweeg stadiger … Sommige 

lyk beter en ander slegter as ek … maar, ek sien die groot verandering.  Nie meer dié wat 

ek onthou wat jonk en lewenslustig was nie … maar, soos ek, begin hulle ouderdom wys en 

ons is nou daardie ouer mense wat ek gesien, maar nooit gedink het ek ook sal word nie. 

En so betree ek ‘n nuwe seisoen van my lewe … onvoorbereid op al die skete en kwale, en 

die verlies van krag en die vermoë om te gaan doen wat ek nog altyd wou, maar nooit het 

nie!  Maar ten minste weet ek, hoewel my winter gekom het, ek nie seker is hoe lank dit 

sal duur nie … weet ek dat, wanneer dit hier op aarde verby is, is dit verby … ‘n nuwe 

avontuur sal begin! 

Ja, ek het verwyte, en ek is jammer oor dinge wat ek wens ek nie gedoen het nie, dinge 

wat ek moes gedoen het, en baie dinge wat ek gedoen het waaroor ek bly is.  Dit is alles 

deel van ‘n leeftyd. 

So, as jy nog nie in die winter van jou lewe is nie, laat ek jou herinner dat dit vinniger hier 

sal wees as wat jy dink.  So, wat jy ookal graag in jou lewe wil bereik, doen dit asseblief 

gou!  Moenie dinge te lank uitstel nie!  Die lewe gaan gou verby.  Doen vandag wat jy kan 

want jy kan nooit seker wees of hierdie jou winter is of nie!  Jy het geen belofte dat jy al 

die seisoene van jou lewe gaan sien nie, so leef vir vandag en sê vir jou geliefdes al die 

dinge wat jy wil hê hulle moet onthou … en hoop dat hulle jou waardeer en liefhet vir al 

die dinge wat jy vir hulle in jou leeftyd gedoen het! 
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Die lewe is ‘n geskenk aan jou, en die manier waarop jy jou lewe leef, is ‘n geskenk aan dié 

met wie jy dit deel.  Leef goed! Leef voluit! Geniet vandag, elke dag!  Doen iets wat jy 

geniet!  Wees lief vir ander. 

Goeie gesondheid is ware rykdom, nie goud en silwer nie. 

Vandag is die oudste wat jy nog was en tog ook die jongste wat jy ooit sal wees – so 

geniet hierdie dag vir solank dit duur! 

Om uit te gaan is goed, maar om by die huis terug te kom is beter! 

Jy vergeet name … maar dis okay want daar is mense wat vegeet dat hulle jou ooit geken 

het! 

Die dinge wat jy altyd graag gedoen het, doen jy nie meer nie, maar jy dink nogal daaraan 

dat jy nie regtig meer omgee dat jy dit nie meer doen nie … 

Maar OUD is goed in sommige dinge:  OU liedjies, OU flieks, OU wyn, en beste van alles … 

OU VRIENDE!!! 

Dit is nie dit wat jy bymekaarmaak nie, maar dit wat jy uitdeel wat vertel vn die sort lewe 

wat jy geleef het. 

Groete 
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HUWELIKSERTIFIKAAT :  n Soort jaglisensie wat jou tot een bok beperk. 

KREDIETKAART:  Iets wat die meeste mense gebruik wanneer hulle ontdek geld kan nie alles        

koop nie. 

WITTEBROOD :  Die vakansie wat ‘n man neem voor hy vir ‘n nuwe baas werk. 

KORTPAD :  ‘n Pad warop jy niemand kan kry om jou te sê waar jy is nie. 

 ‘n Blond noem haar twee honed Seiko en Rolex. 

 ‘n Man vra haar :  “Dis darem snaakse name vir honde?” 

 Blond antwoord:  “ Hallo-o-o-o-o! Dis watch dogs!!” 

 

          

                 

Kom ons lag ‘n slag 

Buurman:  “Koos, kom gou! Jou hond 

het sopas ‘n man gebyt terwyl hy op sy 

fiets ry!” 

Koos: “Wat mkeer die verbrandste 

hond?  Ek het hom spisifiek verbied 

om vandag met sy fiets te ry!” 
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SAWA lede met besighede of stokperdjies!! 

Ons sal jul advertensies plaas vir slegs R250 vir die jaar! Belangstellendes kan gerus ‘n 

voorbeeld van die advertensie vir Magda Britz ( magdabritz@gmail.com ) deurgee. 

 
                                                               

     

Ons doen Spyseniering enige plek enige dag 

                                                                                                                  

                                           

                                            

       

                       

078 094 7436 

pieter@thechef-boys.co.za 

Spitbraais, Potjiekos 

funksies, Buffet etes en 

“Snack Platters 

Magda Britz 
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