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Vriende en Vennote, Kalender

Ons splinternuwe webwerf is beslis 'n werklikheid binne die volgende paar maande.
Hou dit dop en raak saam met ons opgewonde!
Stuur asseblief foto's met 'n kort beskrywing aan Hoofkantoor,
vir plasing op ons gesigblad, webwerf en Klits Klets.
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Briefie van Coreen...

Die afgelope maand het ek saam met PE- Olienhouttak hul 21ste verjaarsdag gevier. Dit was ‘n voorreg
om PE se gasvryheid en DK- liefde te beleef. Ek het
net weer eens besef dat die suksesverhaal van
Dameskring takke, die uitleef van die erekode is .
Olienhout-tak kon hul ‘mondig- wording’ vier, omdat
hulle die Waarde van Spanbou geleef het.
Daar is geen sterker waarde vir spanbou as om mekaar
ten alle tye by te staan, om mekaar se vermoeëns te
erken en mekaar onder alle omstandighede te
vertrou nie. Kom ons maak opnuut weer erns elke
keer as ons die erekode lees of sing. ‘n Gebrek aan
spanbou kan katastrofies wees vir enige organisasie,
gemeenskap of huisgesin.
Ek wil ook vandag gesels oor ledegeld. Daar word
dikwels deur lede gevra waarvoor laasgenoemde
aangewend word.
‘n Persentasie gaan vir drukkoste. Elke lid ontvang
haar Granaat drie keer per jaar. Soos alle ander
onkoste, styg drukkoste elke jaar. Die grootste deel
van ledegeld word aangewend vir adminstrasie. Dit
sluit in reiskoste en verblyf van UB- lede en salaris van
administratiewe beampte. Reiskoste is meer as die
helfte minder as AA- tarief.
Kantooruitgawes word tot die minimum beperk. Ons
kantoorruimte en telefoon word gratis deur die FAK
verskaf. Daarvoor is ons baie dankbaar, want dit bring
groot besparing mee. Ons lede wil ook graag sien dat
ons oor ‘n moderne webblad beskik. Ons is hard aan

Waak en werk!
Liefde Groete

die werk daaraan, soos julle reeds van kennis geneem
het. Alles kos ongelukkig geld. Die Dameskring moet
in die toekoms meer bemark word. Daarvoor sal ons
fyn beplan. Ons organisasie betaal ook ledegeld by die
Erfenisstigting, die Voortrekkermonument en die
ACWW.
Omdat ons ‘n lede-organisasie is , is ons totaal
afhanklik van ledegeld om bedryfskoste te finansier.
Ek kan julle die versekering gee dat die Uitvoerende
Bestuur met groot omsigtigheid uitgawes bestuur.
Beraad kostes word hoofsaaklik gedek deur
beraadgelde. Ons probeer kostes laag hou, maar ook
‘n hoë standaard wat dit betref, te handhaaf. Om
borge te kry in huidige ekonomiese tye is baie moeilik.
Ons is baie dankbaar vir elke bydrae.
Om na twee jaar met geen ledegeld verhoging nie en
nou net ‘n verhoging van R30 , haal ek my hoed af vir
elke UB- lid se harde werk en opoffering. Wat die
uitdaging nog groter maak is dat 30% van ons ledetal
bo 70 is en laasgenoemde betaal nou net R250.
Baie dankie aan elkeen se samewerking om ledegeld
voor 30 April te betaal.
Ek kan ook net noem dat Die Waardeprojek homself
finansier.
Liewe Vriendin, ek hoop jy besef hoe belangrik dit is
dat elkeen Die Dameskring sal bemark en dat ons sal
groei.

Ons is almal medeskeppers van ‘n goeie vandag
en ‘n hoopvolle môre.
PRESIDENT: WOORD van die MAAND
‘n SPAN
Individue wat saam gevoeg is

Coreen

om as eenheid te funksioneer
& doelgerig te wees.
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TAKNUUS...

Sesmylspruittak bemagtig lede
Mnr Albert van Driel, hoofnavorser van die "Waghondorganisasie” AMAGP (Association for the Monitoring and Advocacy
of Government Pensions), het n baie interessante inligtingspraatjie gehou tydens ŉ ledevergadering op 9 Maart 2019.
Mnr van Driel het die vergadering meegedeel dat die AMAGP een van die organisasies was wat by die Mpati Kommissie
van Ondersoek na die Staatswerkerspensioenfonds (SWPF) getuig het. Hoewel die Kommissie nog geen uitspraak gelewer
het nie, het dit baie duidelik uit die verskillende voorleggings geblyk, dat aansienlike ongerymdhede met beleggings, wat die
Openbare Beleggingskorporasie (OBK) namens die SWPF gedoen het, tot groot verliese gely het. In geen geval het die
SWPF vooraf ingegryp om hierdie swak beleggings te verhoed nie!
Mnr van Driel het gesê dat die AMAGP reeds sedert 2012 die bedryfsprestasies van beide die SWPF en die OBK monitor.
Die OBK is 'n staatsbeheerde instelling (SBI), en is die hoof-batebeleggingsagent vir die SWPF.
Mnr van Driel het genoem dat die AMAGP veral bekommerd is oor die langtermyn befondsingsvlak van die
Staatswerkerspensioenfonds, wat in 2018 gedaal het na slegs 75%. Die pensioenfonds was reeds teen 2016 onder druk
met 'n tekort van R62.7 biljoen (miljoen miljoen) teenoor die verwagte inkomste. Die belangrikste rede hiervoor was dat die
bydraes deur lede en werkgewer (die Staat) onvoldoende was om pensioenvoordeeluitgawes ten volle te verdiskonteer.
Pensioenuitbetalings het in 2018 gestyg tot R95 biljoen per jaar.
'n Verdere tekortkoming wat die SWPF se kontantvloei erg geknou het,
was die drastiese en onverklaarbare verhoging van “operasionele
bedryfskostes” (OBK's) wat in 2014/15 opgeskiet het van R4 biljoen
tot R17 biljoen.
Dit beteken dat sedert 2015 aansienlik minder fondse beskikbaar was
om te herbelê vir beter groei (rente + dividende). Inkomstes uit
beleggings
moes
bowendien
die
tekorte
vir
jaarlikse
pensioenuitbetalings aanvul.
Die SWPF het reeds ongeveer 25% van sy beleggings in Staatseffekte,
asook staatsbeheerde instellings soos Eskom belê. Met 'n B2
kredietgradering is beleggings in Eskom onverantwoordelik.
Die beleid ten opsigte van Swart Ekonomiese Bemagtigingsprojekte
(SEB) het ook biljoene Rande se verliese tot gevolg. Hier dink ons aan
maatskappye wat besit word deur Iqbal Survè (onder andere die
berugte Ayo Technological Solutions) (R6.3 biljoen). Beleggings in
Isibaya (ongenoteerd) is met nagenoeg 400% verhoog tot R140 biljoen
in 2018.
Die bogenoemde transaksies is almal swak beleggings met min of geen
opbrengste nie; en boonop word transaksiefooie (tot en met R50
miljoen) onoordeelkundig uitgedeel!
Die SWPF is 'n pensioenfonds wat nog baie geslagte werkers en
pensioenarisse se pensioenvoordele moet waarborg. Soos sake nou
staan, lyk die toekoms van die nagenoeg 450 000 pensioenarisse en
bevoordeeldes (weduwees en minderjarige kinders van afgestorwe
lede) en 1.3 miljoen Staatsdienswerkers maar duister.
Vir meer inligting aangaande AMAGP: www.amagp.co.za

Albert en Anette van Driel
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Hanlie Schoeman doen verslag:
geleentheid op Mooinooi by Laerskool Elandskraal.
Bygewoon deur al die onderwyseresse en dogters, vrouens uit die gemeenskap.

Tema: Kom - alles is gereed

Die Dameskring in Brits vergader saam met die dames van die Damonsville Lydia-werkgroep
Tydens die Maart-maand vergadering van Die Dameskring in Brits, het ons saam met die dames van die
Damonsville Lydia-werkgroep vergader.
Die Dameskring sowel as die Lydia werkgroep is VROUE, AFRIKAANS en CHRISTENE.
Die Lydia werkgroep vergader weekliks onder leiding van mev Elsie van die Schyff (082 492 6063), waar
vaardighede aangeleer word soos preservering, bakwerk, naaldwerk en brei- en hekelwerk.
Die groep word ook geestelik versorg.
Enige hulpmiddels soos
is hartlik welkom by die groep. Hulle
benodig altyd

vir inmaakdoeleindes.

In die kerksaal van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Elandsrand is verlede week saam besin oor hoe die
regte
aan kindertjies geleer word.
Catherine Tow het geopen uit Psalm 121 waarna Annemarie Gainsford voorgegaan het in gebed. Samesang is
gelei deur Fiona de Koker.
Verskillende lede van

het

soos
verduidelik.

Die boek
, 'n
Campher is as riglyn gebruik.
Hierdie pragtige handleiding vir ouers, onderwysers en oumas is
Dameskring (012 301 1761).

projek, geskryf en saamgestel deur Belinda

@R180 beskikbaar by die kantoor van Die
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Die dames in die foto by die tafel is: V.l.n.r.
Sarita Lourens, Louise Boshoff, Luhanè Breet,
Elize Jacobs. Elriza Houtman, Sonja Roucher en
Petro Pretorius.
Die dame in die kleuterskool klassie is Luhanè Breet.

Luhanè Breet het vir almal spekboomsteggies saamgebring en die voordele van hierdie wonderplant uitvoerig
verduidelik.
Na die vergadering het 'n paar lede die Happy Children
dagsorgsentrum vir kleuters op die terrein van die
Katolieke kerk in Damonsville besoek.
By ons aankoms het Mev Maria Pieters en haar twee
helpers rustig die kleutertjies sit en middagete voer.
Dit is 'n netjiese kleuterskool wat met die minimum
hulpmiddels ooglopend baie waarde toevoeg tot die lewe
van die kinders.
Hulle het die boekies wat die dames geneem het baie
waardeer.
Enigiemand wat
kan voorsien
word dringend uitgenooi om hierdie inspirerende dames te
gaan ontmoet.
Luhanè het sommer dadelik begin planne maak om te sorg
vir 'n spekboom heining op die terrein!
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Hanlie Schoeman vertel verder:
Op 'n onlangse vergadering van Die Dameskring in Brits, het Ella de Klerk die gehoor geboei met ‘n wonderlike
vertelling van hulle interessante besoek aan Borneo in September 2018 in ‘n toergroepie saam met Dave

Pepler.

Borneo is die derde grootste eiland ter wêreld (na Groenland en New Guinea). Sy wys lieflike foto's in boeke
en brosjures. Die tropiese wildernis word vanaf hout looppaaie verken waar mens soms 30meter bo die boomtoppe
uitkyk na slingerplante, mos en sampioene. Die land is bekend vir die grootste blom in die wêreld, nl die Rafflesia
(1 meter in deursnit). Die hoogste berg is die Mount Kinabalu, die hoofstad is Sabah, hoofstad van Kota
Binabalu. In die Nasionale park Sepilok besoek hulle die rehabilitasiesentrum en sien o.a. drie orangutangs, die
sunbear, grootneusape, die kleinste bokkie, die mouse deer en die vlieënde lemurs. Hulle onderneem 4 bootritte
en beleef o.a. miljoene vuurvliegies.
Ella vertel interessanthede oor die tradisionele huise wat van gras, bamboese en palms, op stelte gebou is a.g.v.
die moerasse; van handwerk, borduurwerk, krale, leerwerk. Die koraalriwwe word gerehabiliteer en is tans ‘n groot
toeriste attraksie. Sy vertel van die boeke van Agnes Keith wat die oorlogtyd (1930/40) in Sabah beskryf: ‘Land
below the wind’, ‘They came home’ en ‘The white man returns’. Ses gevangenes uit 4000 oorleef die marteling
in die Chinese oorlog.
Alhoewel die nasionale taal Bahasa is, gaan alle kinders in Engels skool.
Na die interessante vertellings word ons getrakteer op ‘n pragtige uitstalling wat soos ‘n tipiese mark lyk en eet
heerlike (soutvrye) Borniese geregte.

V.l.n.r. By die voorstelling van die mark op Borneo: Louise Boshoff, Sarita Lourens, Marie de Ridder,
Ella de Klerk, Petro Pretorius, Elize Jacobs, Andri Fourie

V.l.n.r. Petro Pretorius, Marie de Ridder, Sarita Lourens, Ella de Klerk, Louise Boshoff, Elize Jacobs, Andri Fourie
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Louise Boshoff bewonder die uitstalling oor Borneo.

DAMESKRING (DUNDEE TAK) SKENK ‘N
DONASIE AAN DIE EENHEID VAN DIE SA POLISIE
VIR GESINSGEWELD, KINDERBESKERMING EN
SEKSUELE OORTREDINGS.
TEMA – LIEFDE IN DIE GEMEENSKAP,
EN LIEFDE TEENOOR JOU MEDEMENS
Op 6 Maart 2019 het Mev. Dorea Coetzee, Voorsitter van Die Dameskring (Dundee-tak) ‘n donasie van
damesklere aan Mej. Sonja Stander van die Eenheid van die S A Polisie vir Gesinsgeweld,
Kinderbeskerming- en Seksuele Oortredings oorhandig.
Die lede van hierdie eenheid was baie verbaas oor die hoeveelheid items, maar ook baie dankbaar dat
Die Dameskring weereens aan hierdie eenheid dink met hulle gemeenskapswerk. Hulle het die donasies baie
nodig om hulle werk volkome te kan doen. Die Dameskring se liefdevolle werk gaan van krag tot krag.
‘n Deel van die klere wat geskenk is deur die Dameskring.

V.l.n.r. Mej. Sonja Stander (eenheid vir Gesinsgeweld, Kinderbeskerming en Seksuele Oortredings) en Mev.
Dorea Coetzee (Voorsitter van Dameskring-Dundee tak) saam met die klere wat as donasie geskenk is.
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NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7444 Magdel du Toit

Gauteng-Noord

Centurion, Sesmylspruit

7445 Adele Botha

Oos-Kaap 1

Port Elizabeth, Sonvanger

7446 Marlize le Roux

Oos-Kaap 2

Somerset-Oos

7447 Nance Joubert

Natal

Dundee

7448 Marisa Linde

Limpopo

Pietersburg, Eerstegoud

7449 Nicolien Stapelberg

Limpopo

Pietersburg, Eerstegoud

7450 Sophie Luyt

Noord-Wes

Rustenburg, Adelpha

Baie welkom by Die Dameskring!
Mag julle tyd met DK geseënd wees.

BIDDAG (Geplaas in die Voortrekkermonument se Nuusbrief – Baie dankie)
Die Dameskring van Suid-Afrika het ‘n behoefte om ‘n Nasionale biddag vir gesinne aan te kondig. Dit sal plaasvind op Sondag
19 Mei 2019. Hulle is van mening dat dit wonderlik sal wees as almal in Suid-AFrika saam met hulle kan hande vat op hierdie
dag. Gemeentes kan eie inisiatief gebruik hoe hulle dit wil doen. Die Dameskring glo dat as families weer saam begin bid, daar
heling sal kom.
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Welkom- en Riebeeckstad takke hou saam vergadering, met die
besoek van Sophia Herman, hul streekverteenwoordiger.
Hulle het 'n heerlike Meksikaanse kuieraand gehad.

BERAAD 2020
25 – 26 September 2020
In Port Elizabeth
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PROJEKTE
:

BEURSFONDS

Dankie vir elke tak en elke lid se getroue bydrae.
Maak erns met julle Beursfondsbydraes in 2019!
Dit verlig nood, bied
kinders.

geleenthede en bring groot vreugde aan ons Dameskring

In 2020 wil Dameskring ook graag ‘n gestremde persoon help om haar drome te
verwesenlik.

die gansveers

2019/2020 BEURSFONDS DOELWIT = 7 studente @ R10 000.00 elk
Beursfonds aansoeke vir 2020 open op 1

Julie 2019 en die sluitingsdatum is 30 September 2019.

Aansoekvorms sal by Hoofkantoor beskikbaar wees.

Een van ons 2018 Beursfondskandidate:
Sonja Bothma: “Baie dankie aan Die Dameskring vir my beurs van 2018 - ek
waardeer dit opreg.”
Gelukwense aan ons voormalige Administratiewe Beampte deur die President:
Sonja, ons wil sommer net weer vir jou baie baie geluk sê. Ek bewonder jou
deursettingsvermoë. Al die nagte se studies was die moeite werd.
Mag die toekoms vir jou inhou waaroor jy droom. Ons is so dankbaar ons kon
iets bydrae tot jou studies.
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Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry op 'n
deurlopende basis geleentheid om 'n bladsy van die Granaat
te borg. Die tweede uitgawe vir 2019 is in voorbereiding. Baie
dankie aan die takke wat verlede jaar reeds hulle borgskappe
gefinaliseer het.
Vir 'n bedrag van R150.00 kan 'n bladsy in die Granaat geborg
word. 'n Advertensie kan dan geplaas word óf 'n tak of individu
kan 'n spesiale lyninskrywing maak met 'n mooi boodskap of
gedagte.
Bydraes vir die volgende twee uitgawes vir 2019 moet ons onderskeidelik teen 3 Mei 2019
en 3 September 2019 bereik.
Die lyninskrywing (boodskap of gedagte of advertensie) moet nie langer as 30 woorde
wees nie.
Bewys van betaling moet die borg se besonderhede (Naam en telefoonnommer & dorp)
en lyninskrywing vergesel en na admin@dameskring.co.za gestuur word.
BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Aucklandpark
Lopende rekening
Rekeningnaam: Die Dameskring
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 2840 750 062
Bedrag: R150.00
Verwysing: Borg’n Bladsy

IETS OM NA UIT TE SIEN
Die volgende Granaat gaan die volgende temas bevat:
1.
2.
3.
4.

Het die kerk nog bestaansreg?
Grootouers as hoof versorgers.
Natuurregte
Die estetiese in SA - is dit ‘n luuksheid of ‘n noodsaaklikheid?
Jeugdag, Vrouedag, Erfenisdag, Taaldag

Dameskring staan vir bemagtiging:
Gebruik asb. die Granaat Tema’s in jul Takvergaderings om dames te bemagtig met
inligting en kennis.
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Waardes vir Woelwaters is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor.
Bestel gerus jul kopie(ë) by admin@dameskring.co.za
@ R180.00 per eksemplaar

12

Werkwinkel aangebied deur:
Marda Oosthuysen
as ‘n PROJEK van Die Dameskring.
U gaan leer, en toegerus word hoe om
etiese WAARDES soos:
geloof, eerlikheid, respek, omgee, gehoorsaamheid,
burgerskap, fluksheid en dankbaarheid
by die voorskoolse kind vas te lê.
INHOUD van die Werkwinkel
•
•
•
•
•

Fisiese- kognitiewe-, sosiale- en emosionele ontwikkeling
Dissipline;
Verhoudings;
Moraliteit;
Geestelike erflating
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2019/20 Takheffing
(vanaf 1 Maart 2019 tot 28 Februarie 2020)

Die Uitvoerende Bestuur
het die verhoging van Takheffings soos volg goedgekeur:
Dames bo 70 jaar (of wat sewentig word voor 2020/02/28) =

R250.00 per jaar
***
Dames onder 70 jaar
=

R500.00 per jaar
Betaal asb. takheffing by u Tak Voorsitter of Tak Tesourier in, voor einde April.

Takbesture moet asseblief verseker dat alle takheffings
teen 30 April 2019 aan Hoofkantoor oorbetaal is.
Onthou asseblief om die T9 vorm saam met jou bewys van betaling deur te
stuur na admin@dameskring.co.za
Verwysing:Taknommer/Taknaam/Lidnommer
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MY LEWENSTAS
Dankie my Hemelse Vader dat U my help pak het
aan my eie unieke soetkysie, dat sy hoeke
verweer is van al die stampe en stote, die knippe
blink gedruk is van al die oop en toemaak.
Daar is ń klompie spesiale dinge daarbinne, eintlik
baie, maar omdat die kysie klein is en die pad lank
is kan ek nie onnodige bagasie dra nie. Daarom
dat U my gereeld stop dat ons die rubbish kan
uithaal, o ja, en natuurlik weer nodige dinge kan
byvoeg. Natuurlik hou U ń wakende oog, daai
kysie se deksel mag nie toegetrap word nie. Ek
sou graag die hele tien gebooie daarin wou hê, ek
dink niemand het nie, dit is so jammer want dan
sou alles okei gewees het. Net tien dinge, en
eintlik is dit tien klein dingetjies...maar ons maak
dit vir ons te swaar.
Maar so oor die ander goedjies in my kysie, ń
groterige klompie dankbaarheid, dankbaar vir elke
seëning wat ek elke dag uit U hand ontvang,
dankbaar dat aardse skatte nie vir my belangrik is
nie, al daai blink goete en geld in die bank wat
ander so voor suinig is en daaraan vasklou. Ek eet
dan elke dag en gaan slaap nie honger nie, ek
hoef mos niemand met grênd eetgerei en fênsie
kosse te beindruk nie. Dankie dat my skatte in die
Hemel is, daar waar dit veilig is, daar waar dit nie
kan wegraak nie.
Dankie ook vir daai klompie eenvoud wat daar is,
my ou geroesde blikkies, my erd-af borde, my
ougoed wind chimes. Dankie dat my lewe vol
klank is, lewende klank, die kraak van ń ou

swaaihek, die klik klak van ń windpomp, ai Vader,
dis so mooi.
En daai roes goeters, dit laat my besef dat my
lewe ook vol roesplekke is, dat erd ook al van my
afgespring het, dat ek ń doodgewone mens is, dat
die lewe my ook verweer en stampe en stote
gegee, dat die letsels wys,en nie ń yskoue stuk
stainless steel nie, wat uiteindelik ook maar
verweer!
Dankie vir daai mooi deel nederigheid, dat ek die
vermoë het om die mooi in ander te kan sien en
nie op mense neer kyk nie.
Dankie vir talente Vader, dat ek ń straatdigter is,
dat ek ń vrygees is, dat ek my moedertaal kan
gebruik om die alfabet se letters neer te sit en op
my manier ń ding te sê, nie soos ander nie, nie
soos een of ander bekende nie.
Ek is mos nie iemand anders nie, ek wil ook nie
wees nie. U het my mos uniek gemaak, daarom
Vader, gebruik my asb. nes ek is.
Dankie vir die groot deel liefde wat daar is, vir my
ouers wat dit vir my gegee en geleer het, vir
omgee, vergifnis wat ek ook graag gee. U seun
het dan vir my sonde op Golgota aan die kruis
gesterf, wie is ek dan om nie te vegewe nie?
En Vader, die spasie wat my tekortkomeninge vul,
laat ons tog gou weer gaan sit en daai kysie
omdop en hom uitskud, sommer elke dag.

Helgard R Honiball
( God se duinekind van die wind)

Geplaas deur: Helena Gregory

Stuur asb. julle foto’s, video’s en voortdurende nuusbrokkies van gebeurtenisse in jou tak en jou omgewing
Ons kort dringend goeie gehalte foto’s om ons Webblad ‘Dameskring’ te laat lyk.
Voorstel: Stel persone in jou tak aan vir Sosiale Media, wat hou van foto’s neem en kreatief is met die pen.
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BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS...
BOEKRESENSIE – BOEKE-UITDAGING
In die eerste Klitsklets-resensie van die jaar het ek gesê dat ek so ‘n klein bietjie gaan afwyk van die gewone resensie en
die jaar begin met ‘n interessante uitdaging. Ons is bevoorreg om geskenkboeke van NB-uitgewers te kan ontvang (wat
CUM-boeke insluit) en is dankbaar om lees en boeke so te kan bevorder. Die boeke wat geresenseer gaan word, is dus
nuwe boeke wat deur hulle deur die jaar uitgegee word. Ek gaan my resensies egter ‘n bietjie van ‘n kinkel in die kabel gee
met ‘n uitdaging aan elke leser.
DIE UITDAGING
Die resensies gaan volgens ‘n bepaalde “tema” gedoen word, wat ek hierna gaan uiteensit. Julle uitdaging is om by hierdie
tien temas te hou en moontlik ekstra of ander boeke volgens hierdie temas te lees. Die doel hiervan is om ons te dwing om
bietjie wyer te lees en ‘n verskeidenheid genres te lees. Dit verryk jou leeservaring om ‘n bietjie uit jou gemaksone te
beweeg.
TEMAS
1. ‘n Boek geskryf deur ‘n vroulike skrywer
2. ‘n Boek wat in ‘n ander land afspeel
3. ‘n Nie-fiksie boek
4. ‘n Boek gebaseer op ‘n ware verhaal
5. ‘n Boek wat ‘n vriend/in aanbeveel het
6. ‘n Bekende skrywer se eerste boek
7. ‘n Boek met net een woord as titel
8. ‘n Boek geskryf deur ‘n skrywer jonger as 30 jaar
9. ‘n Boek met ‘n skrywer wie se voorletters (enige voorletters) dieselfde as jou naam se eerste letter is
10. ‘n Boek gekies net vir die treffende voorblad
Hierdie temas gaan nie noodwendig in hierdie volgorde gedoen word nie, maar al tien gaan in die volgende tien Klitskletse
geresenseer word. Ek hoop al die lesers aanvaar die uitdaging - en lekker lees vir die volgende jaar!
Marinda Schutte (DK UB-lid Oos-Kaap 2)

BOEKWENNER VAN
•
•

Laat U koninkryk Kom – Elza Meyer (CUM Boeke)
Wanneer water wyn word – Vivian Kleynhans, Jacqueline Leuvennink (Lux Verbi)

Erica wen hierdie maand albei boeke, aangesien ons slegs haar inskrywings ontvang het. Ons wil u aanmoedig
om deel te neem aan Die Dameskring Boekkompetisie, sodat u ook ‘n kans kan staan om een van die wonderlike
boeke te wen van ons borge: Lux Verbi- en CUM-uitgewers.
Hieronder volg ‘n boek geskryf deur ‘n vroueskrywer.
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UIT DIE MAAG VAN DIE WALVIS
RESENSIE DEUR : Marinda Schutte (DK UB-lid Oos-Kaap 2)

DIE TROEBEL TYD deur INGRID WINTERBACH
Die Troebel Tyd deur bekende en veelbekroonde skrywer, Ingrid Winterbach, was die wenner van NB Uitgewers se
Groot Afrikaanse Romanwedstryd vir 2018. En wat ‘n waardige wenner is hierdie nie! Dit is ‘n boeiende, verwikkelde
roman met soveel vlakke en soveel om oor na te dink, dat ‘n mens dit eintlik vele kere moet herlees. Ingrid Winterbach
is bekend daarvoor dat haar romans op die oppervlak ‘n “gewone” storie vertel (gewoonlik oor vroue), maar dat daar
soveel verwysings vervat is dat ‘n mens dadelik besef dat dit wat op die oppervlak gebeur, nie naastenby is waaroor
hierdie verhaal handel nie. Haar romans vervat bykans altyd natuurwetenskaplike, godsdienstige en kultuurhistoriese
verwysings - ‘n wye agtergrond vir die leser om na te vors.
Hierdie roman handel oor Magrieta Prinsloo, ‘n doktor in soölogie, wat na ‘n ineenstorting haar kollegas beledig en
van haar vervreem, en haar akademiese loopbaan tot einde bring. Sy aanvaar ‘n betrekking by die Buro vir Voortgesette
Onderwys en is verantwoordelik om verskeie medewerkers te besoek en hul vordering te kontroleer. Op hierdie manier
ontmoet sy ‘n aantal uiteenlopende en eienaardige karakters en begin sy haar reis na die maag van die walvis. Hierdie
karakters worstel elkeen op sy eie manier (soms sigbaar en soms onder die oppervlak) met hul eie troebel tyd. Haar
baas, Markus Potsdam, is die beste voorbeeld hiervan. Hy ly aan geweldige depressie en laat die werksake toenemend
aan Magrieta en haar jong assistent, Isabel, oor. Só raak sy ook betrokke by sy persoonlike sake en kry met sy familie
te doen tydens haar twee besoeke aan Johannesbaai. Dit is hier waar die beeld van die walvis veral na vore kom - eers
met die dooie walvis wat op die strand gevind is en later die pragtige gesig van die walvis wat uitbundig uit die water
spring. Ander verwysings wat vir die leser van belang is, is die gebruik van Japannese tantraleerstellings en mitologiese
simboliek, die gedig van William Blake, die talle heenwysings na die primordiale energie en oer-lewensvorme, evolusie
en die rol wat tegnologiese uitvindings (soos die meganiese eend van Deneys Swiegers).
Wat is die doel van hierdie groot hoeveelheid verwysings en subteks in hierdie roman? Is dit net om die leser te verwar
of uit te daag? Nee, elkeen van hierdie verwysings dra by tot die tema van die roman, ‘n tema wat perfek in die titel
saamgevat word. Waaroor gaan hierdie roman dan eintlik, of wat is die oorkoepelende tema? Ek is van mening dat dit
in ‘n eenvoudige sin saamgevat kan word: die dood van die mens wat was, die proses van herskepping van dié ou
mens en die geboorte van die nuwe mens. Die beeld van die walvis en die verhaal van Jona sluit aan by die tantriese
verwysings en simboliseer dieselfde beginsel. Soos Jona sy eie weg probeer baan het en sodoende ‘n geweldige storm
veroorsaak het, het Magrieta se ineenstorting soos ‘n groot storm gevolge gehad vir haar loopbaan en huwelik. Sy gaan
op ‘n selfontdekkingsreis (moontlik sonder dat sy dit eens besef) en die karakters wat sy langs die pad onmoet, is soos
rigtingwysers. Die vrou in die wingerd wat van alle materiële dinge ontslae raak, die verskillende agente wat sy moet
ontmoet, die twee mans in die wingerd teen die einde - hulle almal wys op die feit dat haar heling van binne af moet
kom. Soos Jona in die maag van die walvis oorleef, so oorleef Magrieta al die vreemde dinge wat met haar gebeur en
is alles vir haar ‘n proses om haarself gesond te maak. En soos Jona deur die walvis uitgespoeg word, so is Magrieta ook
‘n mens wat anders na die mense en die gebeure om haar kyk na hierdie tydperk in haar lewe. Dit beteken nie alles is
perfek vir haar nie - sy is nog steeds afhanklik van die regte medikasie, maar haar misnoeë met die moderne psigiatrie
en terapie, wys daarop dat heling nie werklik van buite kom nie en die noodwendige (die troebel tyd vir elke mens) net
uitstel. Die verwysings na die natuur (soos die paleontologiese en biologiese verwysings) dui daarop dat die mens se
lewe en voortbestaan (nie net fisies nie, maar ook geestelik) in noue verwantskap met die natuur staan en dat die mens
van die natuur afhanklik is, maar ook daarvoor verantwoordelik is.
Hierdie boek is uitdagend en intelligent, maar dit beteken nie dat dit moeilik lees nie. Dit is so knap geskryf dat die leser
onwillekeurig betrokke raak by Magrieta se lewe en gevoelens en saam met haar op hierdie reis met sy eienaardige
gebeure en karakters gaan. Ek is begeesterd deur hierdie verhaal en hoop dat julle ook elkeen, op sy eie manier, deur
hierdie verhaal ‘n reis na binne onderneem.
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Bevryding van angs en bekommernis
deur topverkoper-outeur Bruce Wilkinson

(CUM Boeke)
Die meeste mense was al angstig of bekommerd.
En soms kan dit verlammend wees.
In Bevryding van angs en bekommernis wys
topverkoper-outeur Bruce Wilkinson vir lesers hoe
om vry te kom van angs en kommer wat hulle lamlê.
Deur besprekings, Skrifverwysings en gebede lei
hy lesers om hulle laste oor te gee aan God wat
alles kan hanteer. Hy kyk onder andere na sake
soos veiligheid en sekuriteit, finansies, gebroke
verhoudings, gesondheid en die toekoms. Aan die
einde van elke hoofstuk is daar ook ruimte om
persoonlike gebede, antwoorde en herinneringe
neer te skryf.
Bevryding van angs en bekommernis sal
gelowiges help om in hulle daaglikse gebedstyd
bemoedig te word deur God se waarheid en
bekragtig te word deur sy liefde, sodat hulle sy
oneindige vrede kan ervaar.
Bruce
Wilkinson
is
’n
internasionale
bedieningsleier, gesogte spreker en bekroonde
outeur van meer as 60 boeke. Hy is die stigter van
Teach Every Nation sowel as Walk Thru the Bible,
een van die grootste godsdienstige organisasies in
die wêreld. Bruce en sy vrou, Darlene, het drie
kinders en ook kleinkinders. BruceWilkinson.com

Wedstrydvraag om die boek: DIE TROEBEL TYD deur Ingrid Winterbach te wen:
* Waar aanvaar Magrieta Prinsloo 'n betrekking na haar ineenstorting?

Wedstrydvraag om CUM Uitgewer-boek: Bevryding van angs en bekommernis deur topverkoper-outeur
Bruce Wilkinson te wen:
* Waarmee sal die boek gelowiges help?

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za
BAIE DANKIE AAN CUM UITGEWERS VIR DIE PRAGTIGE BOEK WAT HIERDIE MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD
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is huidiglik by die
kantoor beskikbaar, totdat ons
weer in werking tree. Om take te vergemaklik
in die kantoor en belangrike en korrekte inligting by al die betrokke partye uit te kry, wil ons graag die
volgende prosedure bevestig:
Alle
moet eers deur die takvoorsitter geteken word, waarna sy seker maak al die inligting is korrek,
voordat sy dit aan die UB-lid stuur vir haar verslag. Die UB-lid kontroleer die vorm en stuur dit dan na die
kantoor.
moet asb. by die Tak Tesourier of Tak Voorsitter inbetaal word, waarna sy ‘n
eenmalige bedrag van die tak, aan die kantoor betaal.
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Ons vriende en vennote...

ATKV
Solidariteit – Helpende Hand
CUM Boeke
VRA
Afrikanerbond
ACWW
Stafie Pelser
Tiaan van Dyk
Geraldine Paulsen

Rapportryersbeweging
Afrikaanse Taalraad
NB Uitgewers
Afrikaanse Taalraad
Erfenisstigting
Johan van Zyl
Marekyn Kruger-Evert

MentorVennoot OSW
Jy staan nie alleen nie

Mentorvennoot se visie en doelstelling is om vir die leerders in SA skole blootstelling help gee aan die
beginsels van ENTREPRENEURSKAP, sodat dit as `n realistiese moontlikheid vir`n loopbaan oorweeg
en gekies kan word
Entrepreneurskap word algemeen aanvaar as die mees produktiewe skepper van werkgeleenthede vir
ekonomiese groei en ontwikkeling in Suid- Afrika.
MentorVennoot se Entrepreneursprogramme skep vir leerders 'n duikplank tot finansiële oorlewing. Dit
fokus op die nodige infrastruktuur in hoërskole en hul gemeenskappe, sodat leerders 'n eerste
besigheidstransaksie kan doen. Die eerste besigheidstransaksie skep 'n entrepreneur. Met 'n
beplanningsaanloop van 2 jaar het MentorVennoot aan die begin van 2016 'n entrepreneursprogram vir
hoërskole geloods.
Mentorvennoot se programme bestaan uit die volgende 6 elemente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Snapspel similasie speletjie.
Entrepreneurkompetisie
Entrepreneursklub (Trepklub)
MentorVennoot Vereniging
Onderwysersforum
Leierskapontwikeling.

Afrikaans.com
Die SBA wen vanjaar die Neville Alexander-toekenning
Baie geluk aan die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) wat hierdie maand vereer is vir die beste bydrae tot
die bevordering van veeltaligheid tydens die Wes-Kaapse Regering se Departement van Kultuursake en Sport se
jaarlikse kultuurtoekennings.
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DIE VOORTREKKERMONUMENT

Vriende van Afrikaans
Die 14de jaarlikse Johan Combrink-gedenklesing: Moedertaalonderrig in Suid-Afrika
Tydens moedertaalmaand het die Vriende van Afrikaans (VVA) die klem gelê op die waarde van moedertaalonderrig.
Buiten die oorhandiging van boektrommels en die aanbied van voorleeswerkswinkels in Februarie, het die VVA ter
viering van Internasionale Moedertaaldag op 21 Februarie 2019 die 14de jaarlikse Johan Combrink-gedenklesing
aangebied.
Hierdie lesing word jaarliks aangebied ter ere van die taalreus, Johan Combrink, wie se bydraes op taalkundige gebied
van onskatbare waarde vir die Afrikaanse taal is. Die doel van die gedenklesing is om ’n platform te skep vir die
bespreking van relevante taalkwessies in Suid-Afrika.

fak
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Die Dameskring

(HOOFKANTOOR):

Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg,
PRETORIA
Tel: 012 301 1761

Faks: 086 416 4782

admin@dameskring.co.za
Webtuiste: www.dameskring.co.za
Kantoorure: Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00
Vrydae – 8h00 tot 14h00

U ontvang hierdie e-pos omdat u geregistreer is as ‘n lid op

Die Dameskring-databasis. Indien u dit nie wil ontvang, e-pos
asseblief ‘Kanselleer’ na admin@dameskring.co.za

SPESIALE DANK AAN ONS GETROUE BORGE VAN ELKE MAAND SE KLITS KLETS:
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