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Droogtehulp    7 tot 9 Junie 2019 

#05/2019 

Vanwyksvlei 



2 

 

De Riet 

Teen Woensdagaand is die 2 Ford bakkies en sleepwa gelaai tot teen die dak. Donderdagoggend ( 6 Junie 
2019) net voor 05h00 vertrek ons rigting Malmesbury. Ek ry saam met Niël Goslett. Danny en Teresa le 
Roux sluit by ons aan net voor Mooreesburg. Ons eerste stop is by Klawer vir ontbyt. Daar is ’n byt in die 
lug. So stil-stil het ’n ligte misbank die wêreld om ons verander in ’n sprokie. Niël laai ’n potgooi op die 
radio, een van Weg sin. Sout van die aarde deur: Francois Haasbroek. 
Dis waarheen ons op pad is....Sout van die aarde mense.... Vanwyksvlei. Die storie laat my dink, hoeveel 
keer ry ons nie maar net verby nie. Of soos die 
eerstes wat gaan toue haal het op die plaas en 
nooit weer daar uitgekom het nie. (https://
www.netwerk24.com/Weg/Nuus/weg-stories-
podcast-episode-1-sout-van-die-aarde-
20171103 )Gaan luister dit gerus.  
Die keer het iemand nie verbygery nie. Niël 
Goslett het uitgeklim en gaan help, toue vasge-
maak, klippe gepak, draad gevleg..... om die  
“Condor” uit te trek. Dit gaan nie maklik wees nie, ons sal moet hande vat en moue oprol om te help.  
Ons ry verder Vanrhynsdorp, Nieuwoudtville, Calvinia en stop by Brandvlei om diesel aan te vul. Bande se 
lugdruk word verlaag.  Van hier is dit net grondpad. 

https://www.netwerk24.com/Weg/Nuus/weg-stories-podcast-episode-1-sout-van-die-aarde-20171103
https://www.netwerk24.com/Weg/Nuus/weg-stories-podcast-episode-1-sout-van-die-aarde-20171103
https://www.netwerk24.com/Weg/Nuus/weg-stories-podcast-episode-1-sout-van-die-aarde-20171103
https://www.netwerk24.com/Weg/Nuus/weg-stories-podcast-episode-1-sout-van-die-aarde-20171103
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Dit wat hier gebeur het ‘n begin. 
‘n Paar jaar terug het Niël Goslett al die nood raak gesien tydens sy besoek op die plaas De Riet. Hy het 
begin om voer bymekaar te maak deur geldelike skenkings wat dan gebruik was om voer aan te koop. Hier 
is al ‘n hele paar organisasie wat met voerskenkings help.  
Hy het egter die nood gesien om die na die mens te kyk wat geraak word deur die droogte. So het hy en 
Danny le Roux tydens die langnaweek van April 2019 deur gery met ‘n bakkie vol kruideniersware en 
skoonmaak middels. Dit was dan daar versprei onder die mense.  
Die terugvoer na die besoek was oorweldigend gewees, die nood is groot! Dankbaarheid vir dit wat net ‘n 
maand gaan hou was duidelik sigbaar. 
 
Danny,  SAWA Suidwes-Kaap se voorsitter, het tydens ons bestuursvergadering met passie kom vertel van 
sy ervaaring saam met Niël. Ons as bestuur het toe beluit ons wil help, en die saadjie is water gegee. 
Hierdie was ons eerste kamp waar dit aan die lede meegedeel is en van daar het dinge net gebeur. Daar is 
al selfs ‘n sleepwa wat reg staan as dit nodig is. Na die kamp het die skenkings bly groei. Vreugde oor ‘n 
sakkie sout, toiletpapier, ja dis die werklikheid. 

Hier is die eerste skenkings wat ons by die kamp ontvang 
het. Daar was beloftes van nog asook geldelike skenkings. 

...en dit het net meer geword...vriende in die Kaap, soos 
Niël sê, het bygedra as ook organisasies. Later meer 
hieroor..... 

Mens staan 
verwonderd 
oor wat hier 
gebeur het. 
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Brandvlei, hier kry jy diesel vir die selde prys 
as in die Kaap. Tot op Vanwyksvlei is dit 147km grondpad. 

Hier het dit gereën tydens die laaste besoek. Meeste van die plase wat ons verby gery het is onbewoond. 
Die droogte het daar sy tol geeis. 

Ek en Niël grap, dit was nou nie nodig dat Kosie gereël het vir ‘n padskraap nie. Ons is dankbaar want die 
Fords hardloop mooi op die pad.  

Tussen niks en nêrens ry die man op sy fiets. 
Vir my voel dit of die pad net nie wil einde kry 
nie. Ek hoor ook van die 7 plaashekke wat vir 

my wag.  
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Ons stop en draai in by De Riet, JJ Van Schalkwyk. 
Almal praat van hoe droog dit is  maar dis anders om dit te sien, amper of jy dit 

kan voel. 

Teresa le Roux help om die hekke toe te maak.  
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Daar word gegroet en  ek ontmoet vir Kosie en 
Frances. Gou voel ek welkom. Ons pak af en 

elkeen kry sy bed met baie komberse. Hier word 
dit koud in die nag. 

 
Kosie draai die sonpanele son se kant toe sodat 

ons kan krag hê die aand. 
 

Ons drink koffie en daar is biltong en droëwors. 
Dit is groot bederf. 
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Die voorraad word in die skuur afgelaai.  200kg Meel bly net 
so in Danny se bakkie. Dit moet pastorie toe vir die basaar. 

 

Niël het vir die twee manne elkeen 
‘n sonpaneel en led lig gebring om in 

hul huisie te gebruik. Daar is mooi 
verduidelik van die moets en 

moenies. 
Die vreugde was groot. 

Hier is Teresa, Frances, Niël, Piet Klaaste, Mannetjies Kartens, Danny en 
Kosie. 
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Tot net voor 7 die aand word die voorraad verdeel en in bokse 
verpak met elkeen se naam daarop. Dis ‘n groot taak, Niël help om 

die bokse weer toe te plak. 

Sannah Karstens en Lena Karsten het ook kom 
help om die bokse te pak. Die twee kleintjies 

kry elk ‘n pakkie lekkers. 

Ek en Danny het ‘n paar buite ligte opgesit terwyl 
hulle besig was in die skuur. 
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Die son sak en die hemelruim 
word geverf soos dit net in 
die deel van die wêreld kan 
lyk. Prentjie mooi. Later is dit 
die melkweg wat ook kom 
spog met al die baie sterre. Ek 
verwonder my aan die 
grootheid daarvan. Dit kom 
vertel vir jou God is daar en is 
bewus van die droogte. Ons 
weet nie wat Sy plan met dit 
alles is nie. Ja en jy mag maar 
worstel met dit en vrae vra 
soos Habakuk. 

Die vuur brand en dit help teen die koue. Kyk net na die braaidrom, dis 
‘n wenner.  

Danny het vir ons die vleis gebraai. In die kombuis het die papegaai met 
ons gesels. Elke keer as jy uitgaan buiten toe het hy vir jou “baai” gesê. 
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Ontbyt is nie sommer so ‘n ontbyt nie. Soos ek kan 
aflei is dit al tradisie dat Niël die ontbyt maak. 

Frances sorg dat alles reg is vir hom, die span werk 
is goed. Dit was nie lank nie toe eet ons almal ‘n 
“alla Niël ontbyt”. Al wat ek kan sê is dat dit baie 

lekker is.  
Ons is reg vir die dag. 

Die drie honde, Dawid, 
Pello en Jinx weet al as daar 
bakkie toe geloop word kan 
hulle saam ry. 
Ons gaan maak ‘n draai by 
meeste van die waterpunte. 
Die kampe is groot, 1000 
hektar, so dis nie om die 

draai nie. Op die plaas word 
daar mooi na die skaap  

gekyk. 
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Kosie ry nog ‘n draai om vir my die Boesman rotstekeninge te 
wys. Ons stop so halfpad teen die koppie. “Hier wil ek nog ‘n pad 
maak tot bo-op die koppie” vertel hy. Ons stap tot bo. As daar ‘n 
klip bo-op ‘n groot klip lê is daar ‘n tekening.  
Niël roep my nader om te kyk hoe die klip lyk. Dit lyk soos 
geroeste yster sê hy. 
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Die middag ry ons Vanwyksvlei toe met 3 bakkies om die bokse by die pastorie af te laai. Kosie en Frances 
het op ‘n ander punt ook ‘n klompie pakkies gaan aflaai. Ons ontmoet vir Ds Jimmy de Villiers en van die 

gemeente lede.  
Lees meer hiervan in Niël se skrywe wat op die einde bygevoeg is. 

Ons gaan maak ook ‘n draai by GWK om ‘n paar goed aan te koop. Oorkant die straat kry ons ‘n brood vir 
braaibroodjies.  

Niël gaan wys ook vir my Kosie se huis wat afgebrand het. Dit bly altyd ‘n groot hartseer en verlies. 
 

Ons volgende stop is Vanwyksvlei Vleishuis. 
Ons het elkeen ‘n lam by Andre bestel. Kyk 
hoe mooi is dit opgesaag en verpak. Dis nou 

diens! 
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Terug op die plaas kyk ons terug na hoe die dag verloop het en hoe ons nog kan help. Ons sal moet want 
die mense het dit nodig. Ons hoor van kuilvoer wat op pad is. Ds. Jimmy stuur ‘n boodskap uit dat die 
mense bestanddele by die pastorie moet kom haal om gebak te maak vir die basaar. Daar is weer hoop vir 
‘n mooi basaar. Julle Vanwykvleiers sal moet vir ons foto’s stuur van die basaar. Tannie Tilla het vir ons ‘n 
melktert saam gestuur plaas toe. Dit was baie lekker gewees, baie dankie dis groot bederf. 

Die vuur is gemaak Ons pak die rooster vol mossels in ‘n 
skulp wat gevul is met knoffel botter en kaas. Kosie probeer 
hom en eet so paar. Hy sê dis nou nie iets waarvoor hy in ‘n 

restourant sal betaal nie. Frances sien nie kans vir dit nie. 
Nou is dit Danny se beurt met die braaibroodjies. Soos julle 
kan sien het hy dit perfek gebraai. Rozel Goslett het vir ons 

die lekkerste sout tert gemaak. Ons het lekker geëet. 

Ons hoor dat die een volstruise oor die draad gespring het en nou in ‘n groot kamp rondloop. More oggend 
moet ons hom aanjaag en weer by sy kamp in kry. 

Weereens het Niël ons bederf met ‘n behoorlike ontbyt. Ons is reg vir 
die volstruis. Piet kom ook hand by sit. 
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Kosie  sê die wingerd kom al van sy kinder dae 
af. Het jy al ooit so ‘n groot wingerdstok 

gesien? 
Dit laat my nou dink aan Kosie wat vir Niël vra 

hoe oud hy is? Al aan die ander kant van 
50 ....Kosie: “ o. toe het ek nog vir 

Vanwyksvlei rugby gespeel” 
 

.....en ons lag. 



16 

 

Die ander is almal dorp toe om die vleis te gaan haal. Ek, Kosie en die honde gaan vir die skape gekapte 
aartappels gee. Gewoonlik meng hul nog gekapte turksvy blare ook daarby.  

Die skaap het dit leer eet want die kos in die veld is skaars. Ons ry weer van kamp tot kamp. Dit word elke 
tweede dag gedoen. Ek word gewys waar is een van die weinige plekke op die plaas waar daar selfoon 
opvangs is. Jy kan sien die staanplek was baie gebruik. Soos ek van Niël verneem het Kristie Goslett dit 
Seinheuwel gedoop. Langs die pad spring die honde af en hardloop. Arme Jinx sukkel verniet om by te bly. 
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Dis Saterdagaand en die vure brand. Ons dink aan ons SWK 
vriende wat kamp by Mountianbreeze. Vanaand braai Danny vir 
ons skaaprib op die spit. Hy heet mos MOCB en doen sy naam 

gestand. (dit staan vir: Memorial order of charcoal braaiers) 
Johan en Magda Moolman het kom saam braai. Ek het al baie rib 
geëet maar die rib was die lekkerste nog. Dankie Danny, dit was 

‘n wenner. 
Ons was die naweek so baie bederf deur Kosie en Frances. 
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Voor 6 uur Sondag oggend val ons in die pad terug huis toe. In die donker voel die plaashekke ver uit 
mekaar uit.  

Vir my was dit ‘n naweek vol ondervindings, ‘n naweek van wat jy kan sien en ervaar wat die natuur aan 
mens en dier doen, die mooi sonsondergang, ‘n gemeenskap wat saam staan.  Ons was aan die uithoeke van 

die droë wêreld, daar waar jy nie net deur ry na die volgende dorp toe nie. Jy moet afdraai en hekke 
oopmaak en dan kom jy by hierdie mense uit. Die sout van die aarde. Dit gaan swaar maar die hand is oop, 
nie om te vra nie maar om te gee. Ons was oorlaai met vriendelikheid, omgee, op die hande dra, al die goed 

en sommer baie daarvan.  
Tot ons 16kg lam het meer geword. Hoe verstaan jy dit.  

Ek weet hier is baie van julle wat ook graag sal wil betrokke raak. Die behoefte is groot, ons soek ook 
kundige mense wat hul tyd wil opoffer en kom help. Dr, Ds, tandarts, motorwerktuigkundige, mense wat 

aan gas geisers kan werk en insit, sweisers ens.....op die manier kan jy ook help om die Condor met 2 sakke 
sout uit die rivier uit te kry. 

Vir elkeen wat hierdie moontlik gemaak 
het, wat bydraes gemaak het sê ons baie 

dankie. Wees verseker dat jou deel 
iewers by iemand uitgekom het wat dit 
nodig het. Lees Niël se skrywe hierna 
wat meer vertel van die droogtehulp. 
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Niel Goslett is with Rozél Maree Goslett and 4 others. 

9 June at 21:42 ·  

Hulp en Dankbaarheid 

Hierdie boodskap is aan ieder en elk wat gehelp het om die Junie uitreik na Vanwyksvlei en omgewing moontlik te 
maak. Dit volg nadat ons gedurende die April langnaweek ŉ uitreik loodsprogram begin het wat op die mense 
fokus. 
Donderdag oggend 6 Junie 2019 net voor vyf ry twee Rangers en ŉ sleepwa vol gelaai met kos skenkings van vele 
oorde. Danny en Teresa le Roux in die een en ek en Petrus Theron in die ander. Plek vir ons eie klere en slaapgoed 
is op die agtersitplek – onder die kappie kan ŉ muis nie eers nesmaak nie. Die sleepwa se deksel maak moeilik toe. 
Meer as ŉ ton se kosvoorraad is so deurgery na die omgewing.  
Net na twee die middag is die kos afgepak in Kosie van Schalkwyk van De Riet se waenhuis. Francis en twee 
helpers pak die voorraad weer in bruikbare eenhede. Sommige bokse kry name en sommige word uitgemerk aan 
die kerk vir verdere verdeling en gebruik. Op 29 Junie is hul jaarlikse kerkbasaar en daar is ŉ groot behoefte aan 
bestanddele vir die onderskeie tafels. Vrydag ry ons met die drie bakkies die voorraad aan na die dorp – ŉ uur se 
ry deur die plaashekke en die lelike grondpad. Een bakkie laai van die vrag af by spesifieke huise terwyl twee die 
vragte aflaai by die pastorie. Van hier sal die voorraad verder versprei word vir mense en ook vir die basaar. Ds 
Jimmy de Villiers sê ons kan sy TV kamer gebruik – “Ek kyk tog nie TV nie...” Tilla en Jan La Grange en hul dogter, 
Chrismarie asook oom Fasie de Kock, help afdra en aandra. Kosie help met die reëlings. 
Toe alles ingedra is en oom Fasie de Kock vra wie ons is en waar ons en al die goed vandaan kom, kon ek net 
antwoord dat ons uit die Kaap kom. Dit is moeilik om almal op te noem wat betrokke is op verskillende maniere en 
aksies, so weet maar as jy betrokke is – jy is ook deel van die mense uit die Kaap. Jammer oom Fasie, maar daar is 
te veel mense betrokke om op te noem. 
“Kom ons ry, hier is nie whiskey vir ons nie” – spot Kosie toe ons afgelaai is. Ons waardeer die ligter oomblik met 
die meer ernstige geleentheid. By die koöperasie gesels ons verder met Rudi Oberholzer. Hy het pas teruggekom 
van ŉ roete verkenning saam met die manne wat die Bull Run reël – Thys en Gerrie. Ons gesels oor moontlikhede 
vir ander vorms van hulp. Idees word rondgegooi. Ons onderneem om kontak te behou en hulp te verleen. 
Ons gaan koop vir ons elkeen ŉ karoo-lam by André Oberholzer se slaghuis. Pragtig opgesaag en verpak. Reg vir 
die terugry Kaap-se-kant toe. 
Terug op De Riet neem dit ŉ rukkie vir elk van die manne om die dorp se ervaring te verwerk. Dit is nie maklik om 
jou medemens so te sien swaarkry nie – beslis nie tot so ŉ mate soos die droogte die mense van die omgewing 
tans op hul knieë kry en hou nie. Johan en Magda Moolman kom ook oor vir ete die aand – Danny is die 
voorbraaier. Ons gesels oor alles wat moontlik kan help. Wat al probeer is en wat nog gedoen kan word. Ons hoor 
van boere wat nie meer kan nie, van oorsee werk en van plaashekke wat gesluit word. Ek hoor ook die hulp wat 
ons gebring het, het meer as 45 families bereik met nog meer indirekte hulp. Ons is net dankbaar vir die klein 
bydrae wat ons saam met die organisasies, families en individue kan maak. 
Ek kan nie afsluit sonder om erkenning te gee aan die organisasies, families en individue nie. Hierdie was moontlik 
gemaak deur organisasies en individue – SAWA Streke Albatros en Suidwes-Kaap het help insamel en kosskenkings 
gegee. Van die SAWA lede het buite kampverband geld en kosskenkings gegee. Hi-tec het skenkings gemaak 
waarmee gewoeker kon word en so meer aankope kon doen. Vriende het by my huis aangekom met arms vol kos. 
Dankie Sam en Liesel. Dankie oom Neville. Moorreesburg Meule en die Groblers het ŉ skenking van broodmeel 
gemaak. Ons vroue ken teen hierdie tyd elke grootmaat winkel se pryse baie deeglik. Dankie Koos, dankie Petrus 
en dankie Danny. 
Dis nou Sondag-aand en ons is veilig tuis. Skielik voel jy die 1 500km aan jou lyf. Jou kop is dof gekyk na die stofpad 
en teerpad, maar tog is die nood van die mense wat jou hart steeds aanraak.  
Die WhatsApp boodskappe begin ongevraagd inkom. Mense is dankbaar. Hulle sê dankie. Hulle kinders sê dankie.  
Ons moet meer doen. Ons moet almal saamstaan en meer doen. Dalk moet ŉ paar gesinne van die Kaap die 
Vanwyksvlei basaar gaan bywoon op 29 Junie. Gaan ervaar hoe die sout van die aarde steeds dankie sê en 
saamstaan vir hul gemeente, vir hul omgewing, vir mekaar en vir ander. 

Geskryf deur Niël Goslett. 
 

https://www.facebook.com/niel.goslett?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC_nXUHx3qg6DqYs8022jWdjkODByL5RKHVr8ivoL5gfLPKW3Xdh_RBzjnnvuypURydpENCAxIsIOzH&hc_ref=ARSQR3wkOBtBViKi9DAcoCn9335nWGvD82AFq3-g0hv-PAyG9mXQSp5KOzsRauWvOcg
https://www.facebook.com/rozel.goslett?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC79G3dI5imouvAC1F0o-hClc1jv0QqbxDXm-C8B6qLvV8G89O2kh7YGs-603WyjggJiT0pWmzmSHkJ&hc_ref=ARSQR3wkOBtBViKi9DAcoCn9335nWGvD82AFq3-g0hv-PAyG9mXQSp5KOzsRauWvOcg
https://www.facebook.com/niel.goslett/posts/2199016013469242?comment_id=2200681603302683&notif_id=1560109595966414&notif_t=mentions_comment&ref=notif#
https://www.facebook.com/niel.goslett/posts/2199016013469242
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Dankie Niël vir my foto soos net jy dit kan neem. Dis ook al ‘n tradisie. 

Hierdie is ‘n Spesiale uitgawe van Naweek in Beeld. 
Geskryf en saamgestel deur Petrus Theron 

Foto’s: Petrus Theron 
theron.pj@mweb.co.za 


