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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...

Ek sit hier en skryf met ‘n koel windjie wat oor my waai. Wonderlik is die lafenis van ‘n vinnige donderbui! Ek hoop daar waar
jy bly, beleef jy ook die genade van reën.
Die UB het die 14de/15de Februarie vergader. Ons het heerlik saam gekuier en hard gewerk. DK- vroue bly maar net baie
spesiaal. Die band wat ons onmiddellik het, kry jy by geen ander groep nie. Ons wens is dat elkeen van julle ‘n goeie
Dameskring jaar sal beleef. UB- lede is besig om konferensies te reël. Ek sien uit om julle daar te ontmoet.
Ons Dagbestuur het ook ‘n bietjie geskiedenis gemaak! Vir die eerste keer het ons vergadering gehou d.m.v. Skype.
Ons voel baie trots op onsself. Ek kan dit regtig aanbeveel vir takke om te gebruik. Nooi ander takke uit na jou vergadering
toe deur Skype. Wonderlike bande kan so gesmee word.
Neem kennis van nuwe takheffings in hierdie Klits Klets. Finansieel is ons gedwing om hierdie jaar ledegeld te verhoog.
Ons wil weer ‘n verskil maak t.o.v. voornemende studente se studiegeld. Jou bydrae aan die beursfonds gaan daardie
verskil maak!! Ons wil ook graag ‘n gestremde persoon help wat tersiêre opleiding vir 2020 beplan . Laat weet die Kantoor
as jy weet van so ‘n student.
Op die 19de Mei roep Die Dameskring gesinne op om saam te
gesinne in S.A. As gesinne weer saam kniel en bid, sal daar weer heling kom.
Die waarde wat ons hierdie maand gaan leef is

bid.

Neem deel aan hierdie aksie en bid vir

Ek dink julle sal saam met my stem dat dit die grondslag van enige

waarde is.
en
begin in die huis. Respek kan uit baie hoeke beredeneer word, maar kortom: God
verlang van ons liefde en respek omdat Hy dit verdien. En God verwag van ons dat ons ons naaste sal liefhê en respekteer,
omdat Hy dit van ons vra.
In ‘Waardes

vir Woelwaters’ is basiese beginsels van respek wat ons wil vaslê by ons kinders, maar

‘n bietjie hierdie maand hoe lyk ons as volwassenes se beginsels van respek teenoor: jou eie lyf

/

kom ons kyk

jou uniekheid /

verskille tussen mense / gesagsfigure / ander se privaatheid / ander se tyd en ook teenoor die natuur. Ek wil
Churchill se woorde, nl. dat ons niks van ‘n ander nasie begeer nie, behalwe hulle respek, so ‘n bietjie aanpas en sê dat al bg.
ook niks anders van ons begeer nie, behalwe respek.

Liefde groete

Coreen

PRESIDENT: WOORD van die MAAND

Liefde

minus

Respek

=

Liefde sonder gevoel
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UITVOERENDE BESTUUR VERGADER BY UDOLPHO
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TAKNUUS...
Glenstantia-tak
Stella van Rooyen doen verslag:
Dit is bykans twee en ‘n half jaar gelede dat ons tak na ‘n
sinvolle nuwe projek gesoek het, om so ook ‘n bydra tot ons
samelewing te maak.

“Days for Girls”,

‘n

nie-winsgewende, internasionale organisasie , het ons
aandag getrek.
Verskeie lande soos Kanada, die VSA, Australië, is al vir meer
as tien jaar by die projek betrokke! Wasbare sanitêre doekies
word gemaak, saamgestel en versprei na lande waar toegang
vir tienermeisies tot sanitêre ware ‘n luukse is. Dit stel hulle
instaat om gedurende hul menstruasie siklusse nog skool te kan bywoon. Die produk word vir twee tot drie jaar gewaarborg,
is van hoog staande gehalte en ook omgewings vriendelik. Daar is reeds meer as ‘n miljoen sulke pakkies oor die wêreld
versprei!
Met die hulp van Diana Nelson (ook op die foto), die internasionale verteenwoordiger van DfG in Suid-Afrika , is
ons affiliasie aan dié organisasie geregistreer. Ons tak is die enigste van sy soort in Suid-Afrika. Ons is ook trots om te meld dat
ons amper al 400 pakkies kon versprei!
Daar is soveel fasette met die saamstel van die pakkies, dat elke lid in ons tak ‘n sinvolle bydra kan lewer. Soos was/stryk van
materiaal, uitknip van die patroon, stikwerk, bymekaar sit van die pakkie, en dan nog die waardevolle bydra van finansiering.
Die nood in Suid-Afrika is onrusbarend hoog, onder wit, swart en bruin tiener meisies. Tenspyte van meer as twee jaar se
onderhandeling met die regering, is kommersiële sanitêre doekies nog net vrygestel van belasting!
Die naam “Days for Girls”, (DfG) is presies wat dit sê: dit gee weer 4-5 produktiewe dae, per maand terug aan
tienermeisies wat andersins tuis sou moes bly. So word hul menswaardigheid erken en hul word bemagtig om ook op hul
regte aanspraak te kan maak!
Om meer uit te vind besoek asseblief ons webwerf by gautengsa@daysforgirls.org
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DURBANVILLE BERGSIG-TAK

Ilze Lammers skryf:
Die Dameskring Durbanville

Bergsig skop die jaar af met die tema Liefde en Verhoudings.

Nelda Rosseau kom deel

haar verhaal oor hoe God n pad met haar gestap het en vir haar voorberei het vir iets baie groter. Asook kom inspireer sy ons
as vroue om te bou aan verhoudinge deur God se liefde . Ons kuier, lag en koester mekaar as vriendinne.

Dr Albert van Driel sal Saterdag 09 Maart om 10:00 ‘n
aanbieding doen oor die voorlegging wat hy aan die Kommissie van Ondersoek
gedoen het oor die korrupsie wat betrekking het op die Staatsamptenare se
pensioenfonds, die GEPF.
Dit vind plaas by 244 Oliveweg, Hennopspark, geleë tussen die ou
Johannesburg pad en die Ben Schoeman.
As dames gaan bywoon, moet hulle asb teen Donderdag 07 Maart laat weet
hoeveel bywoon,
Susan O’Kennedy - 082 446 4153
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NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

7438

Linda Fick

Noord-Wes

Rustenburg, Adelpha

7439

Judith van Rooyen

Gauteng-Noord

Pretoria, Visie+

7440

Magda du Toit

Mpumalanga

Nelspruit, Eersteling

7441 Weila-Marie Strydom

Mpumalanga

Nelspruit, Eersteling

7442

Gauteng-Suid

Vanderbijlpark, Crescita

Gauteng-Suid

Heidelberg, Suikerbosrand

Sonia Visser

7443 Thesna de Beer

Tak

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

Melkbaai tak
Dameskring Melkbaai tak hou op 4 Maart
hulle maandelikse vergadering. Die tema van die
aand is Vreesloos

vry en Anneen wat op die

bestuur van die tak is gesels oor Demokrasie.
Alisha de Lange
Sekretaresse, Melkbaai tak

Regstelling
Hiermee wil ek verskoning vra vir die fout wat in die Februarie Klitsklets verskyn het. Alisha de Lange is nie
Streekorganiseerder Weskaap nie, maar wel DK sekretaresse van Wes-Kaap, Melkbaai-tak.
6

Die Simfonietak van die Dameskring is in 2018 toegespreek deur mnr. Johan Kotze, Voorsitter

van die Wes-Kaap

tak van die Broodboomvereniging van Suid-Afrika, in verband met die uniekheid van Portulacaria afra

(Spekbome)
Na die leersame en inspirerende praatjie het die taklede van die Dameskring meer as 90 van die boompies gekweek en vir 10
maande versorg totdat dit gereed was om geskenk te word.
Op 23

Februarie vanjaar is die helfte hiervan deur die Interacters van die Hoërskool Brackenfell in die

Pionierskool, Worcester se multisensoriese tuin geplant.
Op 1 Maart is die res van die spekbome aan die Laerskool
skoolterrein mee te verfraai.

Vredekloof, Brackenfell geskenk om hulle nuwe

Dié inisiatief bewys dat die gemeenskap en skole saam ‘n verskil kan maak.

Interacters besig om spekbome te plant.
Van links na regs: Isabel Fernandes, Hanlie Verreynne,
Cassidy Lackay, Darielle Bosman, Anine Keel, Nika Verwey,
Michaela van Zyl, Someleze Daca.

Oorhandiging van spekbome
Van links na regs: René Ferreira, Marétha van Wyk, Sandra Kotze (Simfonielede)
en Wimpie Bezuidenhout (skoolhoof)
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Hanlie Visser en Riana Conradie het
Saterdag 23 Februarie Bestuursopleiding
gegee aan die Weskaap Streek 1 en 2. Dit was ‘n heerlike
ontspanne oggend wat in die

Strand gehou is. Daar is

saam gesels, gedroom en beplan oor 2019.
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PROJEK-TERUGVOER:

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

2019/03/01

BERAAD 2020
25 – 26 September 2020
In Port Elizabeth
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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
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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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Uittreksel uit 2019 Vrouekeur

Droom groot!
Droom groot!
As dit by droom kom, hoef jy nie realisties of veilig te wees nie.
Die lewe kan maar saai wees as jy nie gereeld vir jouself doelwitte stel nie. ’n Droom, maak nie saak hoe klein of groot nie, gee
jou daardie ekstra motivering om ’n dag van roetine en ander verantwoordelikhede aan te pak. Jy weet wat ook al in die dag
vir jou voorlê, sal jou nader aan jou eintlike ideale bring. Raak dus opgewonde oor die moontlikhede in die lewe en maak
gereed om groot te dink en selfs nog groter te droom!

Kirsten Long, ’n lewenstylgids, gee die volgende wenke oor hoe om jou ideale te benader. Dit mag dalk vir jou moeilik wees
om regtig te gaan sit en dink oor wat jy uit die lewe wil hê en jou drome só te formuleer. Onthou net, jy mag maar droom!
1. Neem aksie! “Sommige mense onderdruk hul drome al so lank dat hulle glad nie meer droom nie. Ander mense bestee
weer so baie tyd aan hul dagdrome dat hul drome juis net dit bly: blote dagdromery. Slegs mense wat tot aksie oorgaan, het

die vermoë om hul drome in realiteit te omskep.”
2. Wat is jou droom? “Maak tyd om oor jou drome te dink en selfs nog beter, daaroor te gaan sit en skryf. Verander elke
detail totdat dit vir jou perfek is. Probeer verskillende scenario’s en toets watter aspekte van jou drome jou die meeste
opgewonde maak. Die drome waaroor jy passievol is, is meer geneig om ’n werklikheid te word. Skep bewustelik tyd in jou dag
om aan jou drome te dink. Hoe meer jy dit doen, hoe beter sal jy daarin word,” meen Kirsten. “Vra jouself af of daar ’n

stokperdjie of passie is waarvoor jy nie meer tyd het nie of bloot begin afskeep het. Dit sal jou ’n idee van jou ware
passie gee.”
3. Beplan

aan jou droom. As jy klaar jou droom gedefinieer het, is dit tyd vir beplanning. “Breek jou droom in sewe

praktiese stappe af. Neem elke stap en breek dan ook dié stap in sewe kleiner stappies op. Doen dit totdat jy ’n lys van
aksies het wat maklik bereikbaar en doenbaar is. Maak dan daardie eerste oproep, registreer vir die kursus wat jy al so
lank uitstel, of kontak ’n agent oor die moontlikheid van ’n nuwe werk. Dit kan enigiets wees, solank jy die eerste stap na jou
droom toe neem.”
4. Onthou, elke dag is belangrik. As jy groot dinge wil bereik, moet jy besef elke dag is van belang. “Doen dus elke dag
drie dinge wat jou nader aan jou droom sal bring. Maak hierdie aksies jou grootste prioriteit vir elke dag. Jy sal só stadig
maar seker al hoe nader aan jou doelwit en groot droom beweeg.”
5. Niks is onmoontlik nie. Dink jy jou droom is te groot of te onbereikbaar? Dalk het jy bloot nog net nie hard genoeg
en prakties daaroor gedink nie. “As jy ’n baie groot droom het, mag dit dalk onbereikbaar voel en dit mag jou dalk afsit of afskrik
om die nodige stappe te neem,” sê Kirsten. “Jy mag dit dalk selfs aflag omdat jy voel dit is belaglik. Weereens, as jy daardie
spesifieke droom in kleiner deeltjies afbreek wat beheerbaar is, kan jy wel daar uitkom. Selfs al neem dit jou ’n leeftyd –
dit ís bereikbaar. Onthou, geen aksie beteken geen verandering nie!”
6. Bly gefokus op jou droom. Baie mense begin goed met die navolging van ’n doelwit net om weer fokus te verloor
omdat hul doelwitte nie duidelik genoeg uiteengesit is nie. Kirsten stel voor dat jy minstens een keer ’n maand ’n uur neem
om na jou doelwit te kyk. “Verstel dan daardie prentjie, versamel artikels wat jou inspireer om daar te kom en stel ’n
aksieplan op. Bestee ’n rukkie om te visualiseer hoe dit sal wees as jy die droom verwesenlik het.” Dit alles help om jouself vir
sukses te programmeer en geïnspireerd te hou.
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7. Dink jy te klein? “Ons word deur ons ouers, skole, gemeenskap, vriende of familie gekondisioneer om ons drome
realisties te hou. As jou selfbeeld laag is en jy geen selfvertroue in jouself of jou vermoëns het nie, kan jy die gevaar loop om jou
drome en begeertes te beperk. As jy klein drome droom, sal jy uiteindelik ook net klein prestasies behaal. As jy egter groot
droom en jy slegs die helfte daarvan bereik, bereik jy steeds veel meer as wanneer jy jouself sou beperk het.”
8. As jou droom bereik is. Kirsten sê dit is belangrik om nuwe drome te vind. “Droom groot, selfs groter as die eerste
keer en kom aan die gang. As jy voel dat jy nou reeds al jou drome bereik en bewaarheid het, kan jy moontlik onvervuld gelaat
word – daar moet altyd iets wees waarnatoe jy kan werk.”
9. Wees gereed. Versamel soveel moontlike inligting oor ’n onderwerp. Dit sal jou help om die fynere besonderhede van
jou doelwit beter te verstaan en later ook te bereik. Lees meer oor jou onderwerp op die internet, probeer met mense in
verbinding tree wat in die selfde rigting is as wat jy graag sou wou wees en vind uit of daar organisasies is waaraan jy kan behoort.
Kirsten Long, lewenstylgids: kirsten@coach4life.co.za of besoek www. coach4life.co.za © 2019 Vrouekeur | Alle regte
voorbehou View Non-AMP Version
Mag Dameskring uitstaan as organisasie om aan te behoort in die verwesenliking

van jou droom!!

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)

LEWENDE LEGENDE: BREYTEN BREYTENBACH WORD 80
op ‘n dag kom heimwee soos ‘n dief in die nag
na die plek waar die roet van ‘n lewe te geleef het
geruik kan word
na waar saadjies vir tarentale en bosduiwe uitgesit is
en ‘n ander harttaal soos klippies-in-die-kies
die lippe soet kon maak van verlange
al verstaan ons die draggie gedagtes nie meer nie
op ‘n dag kom heimwee soos ‘n dief in die nag
om amok te maak in die hart
15

Almal wat my ken, sal weet dat ek nie ‘n dag sonder ‘n woord van Breyten laat verbygaan nie. Ek besit moontlik al
sy werke - en lees hulle dikwels oor en oor. Dis nie maklike woorde en konstruksies nie, maar vir my is hy die
grootste woordkunstenaar in Afrikaans. Breyten Breytenbach is op 16 September 1939 in Bonnievale as een van
vier kinders gebore en in hierdie tagtigste lewensjaar vier ek graag die werk van een van ons grootste lewende
legendes van die Afrikaanse literatuur.
Breytenbach bring sy kinderjare in Bonnievale, op ‘n plaas in Riversdal en later in Wellington deur. Hy matrikuleer
aan die Hugenoot Wellington, waar hy hoofseun was. Hy was van kleins af spraaksamig en taalvaardig en het al op
skool begin gediggies skryf en het ook toe al belang gestel in visuele kuns. Na matriek is hy na die Universiteit van
Kaapstad, waar hy BA studeer het, en veral in Afrikaans-Nederlands belanggestel het, en het later ook kuns aan die
Michaelis –kunsskool studeer. Hy het bevriend geraak met Uys Krige, Jan Rabie en Marjorie Wallace en die verskeie
vriende wat in hul kring beweeg het, sooos Ingrid Jonker. Hier het hy ‘n politiese bewussyn ontwikkel, maar in 1960
vertrek hy op ‘n Portugese skip en reis deur Portugal, Spanje, Frankryk, Engeland en Noorweë, waar hy ses maande
lank Engels gee. In 1961 gaan hy terug na Parys om in alle erns te skilder. Hy leef as arm kunstenaar, en skilder
protrette vir ‘n karige inkomste.
In Parys ontmoet hy vir Yolande, ‘n Viëtnamese Franse burger en hulle is die volgende jaar getroud. Sy en Breyten
studeer albei aan die Sorbonne en hulle leef van die hand na die mond. Intussen raak hy al hoe meer betrokke by
die politiek in Suid-Afrika en hy word ‘n heftige teenstander van die regering. Chris Barnard besoek hom in Parys en
moedig die jong Breyten aan om meer aandag aan sy skryfwerk te gee en hy lê van Breyten se gedigte voor, wat vir
publikasie aanvaar word. Breyten het die APB-prys vir sy eerste twee publikasies - Die ysterkoei moet sweet en
Katastrofe - ontvang. En dit was die begin van die reuse oeuvre wat Breyten aan Afrikaans sal nalaat as een van die
beste digters. Hy was ook een van die mees omstrede digters, as gevolg van sy betrokkenheid by die politiek. In
retrospeksie is sy reaksie vir ons vandag heeltemal verstaanbaar - dit het alles begin by die Suid-Afrikaanse regering
wat sy vrou toegang tot sy vaderland geweier het as gevolg van die wet op gemengde huwelike - wat deesdae vir
ons absurd klink. Breyten sê dat hierdie insident die begin was van sy politieke bewustheid. “Dit was die begin van
my tweeslagtige verhouding met my land ... My hart het veranker gebly aan Suid-Afrika en is dit nog ... Ek was besig
om af te sterf en tog ook om elke dag dieper te leef in en na my land toe.”
Dit was die begin van hierdie tweeslagtige verhouding wat tot vandag nog voortduur en dit het gestalte gevind in
elke woord wat hy geskryf het. Daar is amper nie ‘n enkele letterkundige prys wat hy nie gewen het nie, en hy het
van sy belangrikste werk in die tronk geskryf, nadat hy op aanklag van terrorisme in 1975 in hegtenis geneem is. Hy
was sewe jaar lank in gevangenskap en het in hierdie tyd ook talle internasionale eerbewyse ontvang. Na sy
vrylating het hy teruggekeer na Parys, maar hy en Yolande het ook baie gereis en in vele lande gebly. Breyten is nog
steeds die wêreldburger-digter wat na al die jare in Afrikaans bly skryf het. Hy sê self: “Dit was vir my asof ek die
enigste Afrikaner in die wêreld was. Dis maar net my taal. Niemand anders kan hom praat nie. Niemand kan hom
verstaan nie. Ek bedoel: my taal is vir my so ’n intieme dimensie dat ek my net nooit daarvan kan losdink nie. Dis of
dit in my vasgelê is deur daardie jeugjare van my, daardie jeugervaringe, daardie Afrikanerskap, die Afrikanertaal en
als wat daarmee saamgaan, daardie ritme, daardie manier van praat in die Kaap. Afrikaans is jou droomwêreld.
Suid-Afrika is my droomwêreld. Dit het toegeslaan binnekant. En daarom het dit behoue gebly.”
Dit is hierdie ware woorde, en dan ook elke woord in elke gedig wat hy nog ooit geskryf het, wat Breyten
Breytenbach vir my onomwonde die grootste digter in Afrikaans maak. Gaan lees gerus die volledige artikel oor die
lewe van Breyten deur Erika Terblanche op Litnet. En gaan lees dan, as ons eerste uitdaging vir hierdie jaar se
resensies, Die ysterkoei moet sweet, as die debuutwerk van ‘n bekende skrywer.
Marinda Schutte
DK UB-lid Oos-Kaap 2
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Laat U koninkryk Kom – Elza Meyer

(CUM Boeke)

Enigeen wat wil, kan ’n medewerker word in God se
koninkryk, so sê Elza Meyer in haar boek Laat u
koninkryk kom.
In hierdie boek, gebaseer op die bekende
woorde in Matteus 6:10, wys sy die lesers daarop
dat God aan gelowiges buitengewone gesag
toevertrou om Hom op aarde te verteenwoordig.
Hierdie gesag vereis egter ’n karakter wat die krag
en invloed wat daarmee gepaardgaan, kan hanteer.
Sy wys hoe die Heilige Gees in mense werk om ons
meer soos Christus te maak en gelowiges toerus
met spesiale gawes, sodat die wêreld kan sien dat
God sy heerskappy steeds deur woorde, wonders
en tekens op aarde bevestig.
Op haar kenmerkende lekkerlees-styl begelei Elza
Meyer die leser in Laat u koninkryk kom om God se
koninkryk beter te begryp en ’n aktiewe medewerker
te word in die koms van sy koninkryk op aarde.
Elza Meyer is die stigter van Turn2God Bedieninge.
Sedert 2011 dien sy ook as hoof uitvoerende
beampte van die organisasie. Sy het al verskeie
publikasies die lig laat sien en bedien ook op radio
en TV. Sy is veral bekend vir die Ester Konferensies,
wat landswyd belangstelling uitlok. Elza is getroud
met Thys. Hulle het drie volwasse kinders: Ellenore
is getroud met Jaco, Pieter is getroud met Darelize
en Susan is getroud met Werner. Hulle het agt
kleinkinders.

Wedstrydvraag om CUM Uitgewer-boek te wen: Hoe is ons, as gelowiges God se verteenwoordigers?

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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N U U T | Lux Verbi
Beskrywing
Toe Vivian op 16-jarige ouderdom haar pa in die winkel se deur sien staan
met sy hoed in sy hand het sy geweet haar lewe gaan onkeerbaar verander
– haar pa het sy werk verloor. Vivian dink sy is gelukkig toe die veel ouer
John by die werk in haar begin belangstel. Hy belowe om vir haar gesin ’n
huis op Vredenburg te kry, maar min weet sy die huis het ’n prys. Vivian
word vervreem van haar familie en verval in ’n spiraal van mishandeling.
Sy laat haar egter nie onderkry nie, en besluit eendag dat sy genoeg gehad
het. Sy begin haar lewe van voor af bou. Vivian het ’n kop vir besigheid, en
ná verskeie poste besluit sy om haar eie wynbesigheid te begin. Vivian se
verhaal is een van hoop, passie, deursettingsvermoë en die wete dat God
daar is, al lyk die omstandighede hoe sleg.

Oor die outeur
Jacqueline Leuvennink het aan Stellenbosch Universiteit studeer. Sy het
aanvanklik voltyds by Die Burger en Sarie gewerk, maar haar later
gevestig as vryskutjoernalis vir verskeie tydskrifte (onder meer Insig,
Sarie, Lig, Lééf en Rooi Rose). Jacqueline en Jaco het twee seuns en woon
op Kleinmond.
Vivian Kleynhans het grootgeword in Paternoster as een van agt kinders.
Sy was al onder andere ’n finansiële makelaar en ’n huisagent, en het ook
in die personeelbedryf gewerk. Sy wou nog altyd haar eie
sakeonderneming bedryf en is die eienaar van Seven Sisters Wines op
Stellenbosch, wat wyn uitvoer na Wallmart in die VSA.

Vir medianavrae oor die boek of die skrywer kontak Arleen Stone
Tel: 021 406 2070
E-pos:arleen.stone@nb.co.za

Wedstrydvraag om die LUX-VERBI-boek te wen: Hoe vergelyk die boek ‘Wanneer water wyn word’ met die artikel
‘Droom groot’ (geplaas deur Helena Gregory) en Breyten Breytenbach (geskryf deur Marinda Schutte) se lewe.
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za
BAIE DANKIE AAN LUX VERBI VIR DIE PRAGTIGE BOEK WAT HIERDIE MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD

BOEKWENNERS VAN
•

SARA deur MARETHA MAARTENS

•

Lysies vir die Lewe vir Vroue deur CUM-Boeke
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HOOFKANTOOR NUUS...

Vanuit die Dameskring
kantoor wil ek u aanmoedig
om moeite te doen met die
beplanning van ons

Jou tak kan ‘n piekniek reël,
nooi taklede en hul gesinne,
bid saam, eet lekker en kuier
saam.
Maak dit dan sommer ook
jou gebedsaksie vir die week.

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...
FAK

'n Stukkie van die
legkaart.
Dr. Rina Venter is die eerste en laaste vrou wat voor 1994 in ŉ Suid-Afrikaanse kabinet
gedien het. As Minister van Gesondheid en Welsynsdienste onder mnr. F.W. de Klerk
bevind sy haar in die politieke en maatskaplike binnekring tydens die oorgang van
apartheid na demokrasie. Vyf en twintig en meer jare later is hierdie boek egter nie ’n
gewone “skinder-en-vertel-verhaal” oor wat agter die skerms plaasgevind het nie. Dit
handel in werklikheid oor die Afrikaner se opkoms en “ondergang” tussen 1938 en
1994. Dr. Venter skryf oor kinderjare waarin die spanning tussen “Nat” en “Sap” in eie
familie ervaar word; oor haar lewe as jong maatskaplike werker wat eerstehands die
meedoenlose uitwerking van die skadukant van apartheid op gewone gesinne beleef; en
as opgeleide sosioloog beskryf sy met gesag die Afrikaner-establishment en die “nodes
van mag” wat die samelewing na hul beeld probeer vorm.

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

Rapportryersbeweging
Afrikaanse Taalraad
NB Uitgewers
Afrikaanse Taalraad
Vriende van Afrikaans
Mentorvennoot
Johan van Zyl
Marekyn Kruger-Evert

Afrikaans.com se muurkuns-inisiatief vir 2019 skop af op hoë noot ... #droomgroot
o
o

Hoërskool Kylemore – ’n plek van hoop en inspirasie
Petite Preprimêr & Laerskool Pniël

Afrikaans.com se muurkuns-inisiatief vir 2019 het op 22 Februarie 2019 afgeskop met ons eerste muuronthullings in Pniël in
die Wes-Kaap. Hierdie muuronthullings by onderskeidelik Hoërskool Kylemore en Petite Preprimêr / Laerskool Pniël, was veral
spesiaal omdat dit tydens die Adam Small-fees plaasgevind het – ’n perfekte huldeblyk aan Adam Small se nalatenskap vir
ons taal.

Mev. Carin Venter, skoolhoof by Hoërskool Kylemore, verwelkom
die leerders en gaste by die muurkunsonthulling.
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ERFENIS STIGTING
Resepteboek Bekendgestel
Die ES se nuwe resepteboek Deur Dik en Dun: Lekker Kos en Stories uit Ou Pretoria is op 13 Februarie amptelik
bekendgestel. Estel Terblanché van Pretoria FM het tydens die geleentheid by Melrosehuis in Pretoria met die
skrywer, Riana Mulder, oor haar navorsing gesels. Gaste is met heerlike happies uit die boek bederf, soos
sagopoeding, spekulaas en vrugtekoek. Lees meer oor die boek hier en hier . Kontak gerus vir Riana Mulder by
museum@es.org.za om ‘n praatjie oor Pretoria se koserfenis by jou volgende funksie aan te bied.

Estel Terblanché van Pretoria FM gesels met
Riana.

Gedurende die gesprek smul die gehoor aan
geregte uit die boek.

DIE VOORTREKKERMONUMENT
ANTIEK- & VERSAMELAARSMARK
Ons eerste Antiek- & Versamelaarsmark vir 2019 vind op 21 Maart plaas. Die mark is van
09:00 tot 15:00, en toegang is R30 per voertuig. Al die stalletjies is reeds volbespreek. Ons
versoek dat u asb. nie u troeteldiere saambring nie, aangesien ons aan natuurbewaring se
wette onderworpe is. A.g.v. veiligheidsmaatreëls, word geen besoekers voor 07:00 op die
terrein toegelaat nie.

GEDENKDIENS
'n Gedenkdiens by die Dorslandtrek-gedenkteken in die Historiese Tuin op ons terrein vind
op 16 Maart plaas. Wees bedag daarop dat die verkeer op die terrein drukker as
gewoonlik mag wees.
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April 2019

23

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 15h00

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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