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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe Vriendin

Daar is ‘n tyd om te kom en ‘n tyd 
om te gaan...  Die einde van my 
termyn as vise-president van die 
Dameskring en redakteur van 
die Granaat het aangebreek. 

Ek kyk met dankbaarheid terug - met blye 
verwagting vorentoe. 

Die afgelope vier jaar was ‘n seisoen  
van onverdiende seën. ‘n Seisoen van  
groei en leer.  

Kersfees is om die draai.  2018 se dae is 
getel.  2019 kruip nader met die belofte van 
nog ‘n nuwe jaar op ons drumpel.  Nog ‘n  
begin.  Nog Genade.

Miskien is dit ‘n goeie tyd vir ‘n bietjie 
voorraadopame. Bietjie terugdink, herkou, 
regpak, wegpak, weggooi, uitsif...

Het ons die 365 dae van 2018 tydsgewys 
goed benut?  Hoe het my en jou tyd- en 
aktiwiteitskaal gebalanseer die afgelope jaar? 

TYD
Ons kosmiese horlosie waarmee ons werk, is 
die feit dat die aarde om sy eie as draai ten 
opsigte van die son. Dit gee vir ons 24 ure.  
Vir jou, vir my, vir elke mens. God is regverdig 
ten opsigte van alles wat hy uitdeel:  Vir almal 
ewe veel.  

Die vraag is dus nie “Hoeveel tyd het jy?” 
nie, die vraag is: “Hoe lyk jou prioriteite? Hoe 
bestuur ek en jy die tyd wat ons elke dag HET... 

BALANS
Prediker 3: 1-8
‘n Tyd om te plant:  Dit impliseer dat daar 
tyd moet wees vir skeppende dinge. Dinge 
wat lewe voortbring.  Dinge wat positief is.  
Ewigheidswaarde bevat.
‘n Tyd om te bou:  Om verhoudinge te bou,  
iemand se selfbeeld op te bou, iemand wat 
ineengestort het te help om uit die gemors 
weer te begin bou.  
‘n Tyd om ‘n lewe te red: Die gawe van jou 
tyd en omgee red dalk net ‘n moedelose 
tiener van selfmoord.
‘n Tyd om te lag:   
Lag jy nog?

‘n Tyd om te omhels:  
Hoe honger is ons 
wêreld nie vir liefdevolle 
aanraking nie...
‘n Tyd om lief te hê:  
Liefde vra tyd.   
Kwaliteit-tyd.
‘n Tyd vir vrede:  Is 
daar vrede in jou hart?  
Jou huis?  By jou werk?  
Of bevind jy jou die 
grootste gedeelte van 
jou dag in ‘n oorlogsone?

Daar lê beloftes opgesluit in die  
Woord van God.  
2 Timoteus 1
1.  Jy het ‘n gawe!  Onthou – God gee vir 

almal ewe veel. (v. 6)  Moenie BANG wees 
om jou gawe te gebruik nie!

2.  Die Gees van God die Vader is juis IN ons 
sodat ons nie bang hoef te wees nie. (v. 7)

3.  Getuig. Tydig en ontydig! (v. 8)
4. Vertrou op God se krag binne in jou! (v. 9)
5.  Moenie dat enigiets jou AFSKRIK nie. 

(v. 12)  Ek en jy weet mos op wie ons 
vertrou.  Dit verander alles!  

EK GROET. 
Dit is my gebed dat die Here sy seën oor  
jou sal uitstort.  Dat Hy jou grondgebied  
sal vergroot en jou grense sal wegvat.  Dat 
jou invloedsfeer sal verbreed en meer en 
meer vroue die Here se seën deur jou sal   
kan beleef.

Ek bid dat jy – kosbare DK-vrou – jou lewe 
VREESLOOS sal leef.
 
Tot ons weer ontmoet.

Belinda
Bronverwysing:  
www.heuning.co.za (Willem Botha –  
Daar is ‘n tyd vir alles)
http://houtbaaigemeente.co.za/2018/07/27/
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Liewe Vriendin

D
ie tyd het so vinnig 
verbygegaan. Dit is my 
‘groetboodskap’ aan 
jou. Daar maal baie 
gedagtes deur my kop...
ek is so opgewonde 

oor al die nuwe dinge wat weer in DK 
gebeur, ‘n nuwe president, nuwe UB, nuwe 
uitdagings en vele meer, maar saam met 
die nuwe dinge kom daar ook altyd nuwe  
verantwoordelikhede. 

Ek moes onlangs ‘n voorlegging doen 
by die Eugené Marais Stigting in die Paarl. 
Dit was ‘n ongelooflike voorreg om namens 
Dameskring te praat, want ek kon namens 
die 21ste eeu se vroue praat. Ons leef in ‘n 
uitdagende tyd, en tog het hierdie geslag 
vroue uitgestyg in hul menswees, veral 
Dameskringvroue. Hierdie vroue lééf dit wat 
hulle aan ‘n nageslag sal wil oordra. Ek is 
trots daarop om ‘n vrou van die 21ste eeu 
te wees. Ek wéét ook dat ons nét vreesloos 
vrou kan wees as ons in die voetspore van 
ons Meester loop.

Ons almal ken die storie van die arend 
en die hoender.  Ons almal kies om die 
arend te wees, maar vergeet soms dat ons 
sekere vaardighede moet ontwikkel om 
soos ‘n arend, hoog te kan vlieg. Rudi Buys 
skryf in sy boek en ek haal dit aan:  “Ons is 
geskep, inderdaad ontwérp om suksesvol te 
leef. Ons het ‘n onopgeëisde geboortereg. 
Ons ís arende, maar ons leef soos hoenders 
omdat ons nie die Skepper se ontwerp 
verstaan nie!” 

Almal van ons strewe na sukses. 
Sukses is om die doelwit wat jy gekies 

het, te bereik. Ons as 
uitvoerende bestuur 
het ‘die behoud en 
versterking van die 
gesin’ as ‘n doelwit 
gestel en daar het 
soveel suksesstories 
hieruit gegroei. Mý 
droom is dat ons 
nie sal ophou om 
doelwitte na te streef 
nie. Dr Buys is van 
mening dat ons suksesmeganisme begin 
werk die oomblik wat ons ‘n keuse maak en 
die eerste tree gee in die rigting van ons 
besluit.

Ek groet vandag met die uitdaging aan 
jou om jou arendsvlerke te sprei. Dit gaan 
van jóú afhang hoe jy die lewe benader. 
Verkeerde denkgewoontes (breinvirusse) 
en negatiwiteit skep mislukking. Jou fokus 
bepaal die kwaliteit van jou lewe. Wees 
paraat vir die uitdagings van die tyd, 
vreesloos gefokus vorentoe.

   Ek groet met ‘n dankbare hart vir:

• ongelooflike uitdagings op my pad wat 
my geloof getoets het

• vir suksesse
• vir ‘n groep vroue wat my lewe verryk het
• vir die voorreg om DK te kon lei en
• die beskerming van God wat my op hoë 

plekke veilig vasgehou het.

Mag DK van krag tot krag gaan en mag die 
nuwe Uitvoerende Bestuur en president 
dieselfde lojaliteit en koestering ervaar.

Seën vir elkeen op die pad vorentoe.

Liefdegroete
Marda

President
Uit die pen van die

BRIEF VAN DIE PRESIDENT
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IN GESPREK MET

Plessis
Lina

ONS GESELS MET… 

Bydrae: Alita Rose

1. Lina, jy het ‘n ooglopende passie vir 
onderwys en opheffingswerk!  Waar 
kom hierdie passie vandaan?

 Toe ek ‘n klein dogtertjie was, was my 
grootste droom om eendag ‘n juffrou 
te wees. Ek was bevoorreg om dit te 
kan doen. Ek kan nie anders as om die 
potensiaal in mense raak te sien en 
dit te ontwikkel nie. Dit is een van my 
sterkpunte.

2. Jy het ook al op verskeie komitees 
gedien waar jy nou betrokke was by  
opleiding en rehabilitasieprogramme 
vir mense met gestremdhede... Vertel 
ons asseblief ‘n bietjie meer hiervan?

 Terwyl ek by die Raad vir Blindes gewerk 
het, moes ek uit die aard van my pos as 
direkteur van opleiding en rehabilitasie, 
betrokke wees by verskillende spesiale 
komitees wat hierdie aspekte bevorder 
het en programme ontwikkel en 
geïmplementeer het. Dit het nasionaal 
plaasgevind en die Raad was die 
oorhoofse liggaam wat daarvoor 
verantwoordelik was.

3. Hoe het jy uiteindelik betrokke geraak 
by die Suid-Afrikaanse Nasionale 
Raad vir Blindes as bestuurder en ook 
pleegouer!?

 Ons het Pretoria toe getrek en ek 
het aansoek gedoen vir ‘n pos by 
die SANRB, aanvanklik as hoof van 
die opleidingskollege daar en toe as 
direkteur.

Ek het as vrywilliger betrokke geraak 
by ‘n pleegsorghuis om die bestuur op 
te lei in beplanning en bestuur van die 
huis. Ek het die kinders leer ken en baie 
lief geword vir hulle. Vyf jaar later het 
omstandighede buite my beheer my 
genoodsaak om in die huis te gaan bly 
as bestuurder en pleegouer. Dit was 
vir my geweldig moeilik, maar ek het 
verantwoordelik gevoel vir die huis en 
die kinders.

4. Jy het 15 kinders in pleegsorg gehad. 
Hoe maak jy jou hart los van hulle 
wanneer hulle teruggaan? Ek weet nie 
hoe maak ‘n mens jou hart los van hulle 
nie. Eintlik maak ‘n mens dit nie los nie. 

du
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Al wat ek weet, is dat dit traumaties is 
vir die kinders en die pleegouer veral 
as daar ‘n sterk verhouding ontwikkel 
het. Dit breek ‘n mens se hart, maar die 
feit dat hulle gelukkig was en ‘n nuwe 
lewe begin het in die huis, is ‘n groot 
beloning.

5. Hou jy kontak met jou pleegkinders? 
Ja, maar nie met almal nie. Een van 
hulle is nog steeds my pleegkind. Sy is 
nou 20 jaar oud. Ek het haar leer ken 
toe sy ses was.

6. Wat is jou raad aan voornemende 
pleegouers en moontlike slaggate 
waarin hulle kan trap? Moet nooit ‘n 
emosionele besluit neem nie. Dit is 
‘n baie groot verantwoordelikheid en 
uitdaging om ‘n getraumatiseerde kind 
in pleegsorg te neem. Maar as dit jou 
begeerte is om ‘n verskil in ‘n kind se 
lewe te maak, doen dit!

7. Om by pleegsorg betrokke te 
wees het sekerlik ‘n invloed op jou 
persoonlike gesinslewe.  Hoe bestuur 
‘n mens dit tot voordeel van almal 
betrokke? Ek het in die pleegsorghuis 
gewoon, dit was nie my eie huis nie. Ek 
is enkellopend en kon dit doen. My eie 
kinders het my ongelooflik ondersteun 
en ons was een groot familie. My 
kleinkinders en die kinders in die huis 
was groot maats. Ek dink net dit is 
belangrik dat die hele gesin saamstem 
dat kinders in pleegsorg geneem word 
en dat hulle goed voorberei word vir 
wat dit behels en wat dit van almal gaan 
vereis. Ek was baie gelukkig om ‘n groot 
ondersteuningsnetwerk te kon hê. ‘n 
Mens kan dit nie alleen doen nie.

8. Het die skryf van die boeke “Flenters” 
en “Soos vlinders in die wind” vir jou 
maklik gekom?  Ja. Ek het dit ook nie 
beplan nie, veral nie die eerste boek 

“Flenters” nie. Ek het sommer net 
geskryf en toe eendag gedink dit sal 
goed wees om die stories te publiseer. 
Alles het perfek uitgewerk! Ek glo dat 
die Here my inspireer om te skryf, want 
dit is ‘n talent wat Hy vir my gegee het. 
My droom is om ‘n skrywer te wees wat 
Jesus se vingerafdrukke op die harte 
van die lesers los.

9. Watter spesiale wenke het jy vir vroue 
wat soms voel dat 24uur in ‘n dag 
te min is om alles ingepas te kry?! 
Moeilike vraag! Maak vrede daarmee 
dat daar nooit meer as 24 uur in ‘n dag 
gaan wees nie en wees dankbaar dat 
daar nie meer as 24 uur in ‘n dag is 
nie. Tyd kan nie bestuur word nie, maar 
aktiwiteite wel. Ek sê altyd dit is nie die 
moeite werd om jou lewe af te lê vir 
besigwees nie! Ontspan, daar is tyd!

10. Die tema vir ons 2018 Beraad waar 
jy as spreker optree is Vreesloos 
Vrou.  Is dit nog moontlik om in die 
Suid-Afrika waarin ons vandag leef 
Vreesloos Vrou te kan wees? Dis 
baie maklik om in vrees te lewe in die 
wêreld, nie net in ons land nie, maar 
net as jy toelaat dat vrees jou beheer. 
Ek vermy doelbewus mense en veral 
die sosiale media wat daarop uit is om 
ons vreesagtig te maak. Sê nee dankie, 
“Delete” “Unfollow”. Jy kan. Soos ek 
in my boek “Soos Vlinders in die Wind” 
probeer sê, ons is veilig in God se 
hande al gebeur wat. Ja, die realiteit 
is daar, verskriklike goed gebeur met 
vroue, en kinders en almal, maar nog 
steeds is ons in God se hande. Ons is 
nie uitgelewer nie. Hy is in ons, by ons, 
om ons!
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O
ns stap verby ‘n paar 
winkels op soek na ‘n 
restaurantjie waar ons  
lekker tee kan drink.  
Op die volgende hoek 
is hierdie klein, sonlig-

oorstroomde, oënskynlik warm en  
gesellige plekkie. Ons stap in.

Sagte musiek streel ons ore en ons sak 
met verligting op die netjies gestoffeerde 
stoele neer.  Die bediening is flink en gou 
sit ons elkeen met ‘n stomende drinkding 
voor ons.

Twee dames kom ingestap en gaan sit 
skuins voor ons. Die kelnerin vra vriendelik: 
“Did you ladies make a reservation?” 
Waarop die een ontkennend antwoord. 
“Would you please change to another table, 
as this one is reserved.” 

“But where is the note that states that 
this table is reserved?” vra die jonger vrou. 
Die kelnerin beduie dat die spyskaart in ‘n 
regop posisie was wat ‘n aanduiding was 

dat die tafel reeds deur iemand anders 
bespreek was. 

Momenteel kom lê die gelykenis van 
die vyf verstandige en vyf onverstandige 
maagde in Mattheus 25 in my gedagtes... 

Die vyf onverstandiges was nie welkom 
om die bruilof se feestelikhede by te woon 
nie, want hulle lampe was dood – hulle 
kon beskou word as ongenooides wat die 
partytjie wil kom omver gooi.

Die vyf verstandiges se lampe was 
vol olie, het geskyn en daarom was hulle 
welkom by die feestelikheid.

Maar dis nie waarom ek skielik aan 
hierdie gelykenis gedink het nie. Die jonger 
vrou se woorde aan die kelnerin, toe hulle 
moes opstaan (die veel ouer dame saam 
met haar, met moeite...) en na ‘n ander tafel 
toe moes skuif: “Please, in future, indicate 
with a “Reserved”-note on the table that 
only specific persons are allowed to sit here. 
It’s an embarrassment to be treated like 
this,” het my vir ‘n oomblik die emosies wat 

GENOOI, 

maar
onwelkom

SIELSKOS: NOVEMBER

Bydrae: Annelize Kay
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die onverstandige meisies moes ervaar het, 
laat visualiseer.

Genooi, maar onwelkom
Al tien meisies was genooi, want hoe anders 
sou hulle geweet het waar die bruidegom 
se huis was, maar die deurwag het hulle laat 
verstaan hulle is onwelkom.

Want hulle het ‘n paar baie belangrike 
dinge vergeet:

• Fyn waarneming 
 Fyn waarneming vra dat jy wegkyk van 

jouself af. Dat jy die nuanses in jou 
“bruid”-vriendin se stem hoor en ‘n 
vreemde klank iewers in jou besige kop 
“aanteken”.

Jy let fyn op na verandering in haar 
lyftaal en jy dra haar in opregte omgee 
aan ons Vader op. “Soos ‘n vader hom 
ontferm oor sy kinders, so ontferm die 
Here Hom oor dié wat Hom dien.” 
Psalm 103: 13

Onthou dat jy al self by ‘n 
gereserveerde tafel gesit het en die 
spyskaart in ‘n regop posisie voor jou en 
jou vriendinne gekry het...

Jy onthou dat jy, sonder om 
doelbewus daarop te let, gister gevoel 
het dat jou “lampie” baie “lig” was...

Indien jy dáár wil wees vir haar sal jy 
“olie” moet kry. 

• Jy doen moeite 
 Jy maak tien keer seker dat jy meer as 

genoeg olie in jou lamp het, want sy het 
jou teenwoordigheid nodiger as wat sy 
self besef... al moet jy vir haar wag.

Laat dit wat jy vir haar doen ‘n 
spieëlbeeld wees van hoe God se 
allesversorging tot dusver in jou  
lewe was. 

Gee die vaste wete dat jy in Hom 
geborge is aan na haar toe. Lééf jou 
dankbaarheid ten volle uit.

• Doen selfondersoek 
 Die uitdaging om wys te wees loop 

hand-aan-hand met nederigheid, buig-
baarheid en begrip. Doen moeite om 
jouself te sien soos wat God jou sien.

Dit was nie uit selfsug of 
onvriendelikheid wat die verstandiges 
nie hulle olie wou deel nie. Dié soort olie 
wat nodig is om die pad te verlig en die 
donkerte te verdryf kan nie gedeel word 
nie. Hoe kan mens gehoorsaamheid; 
vrede wat alle verstand te bowe gaan 
omdat jy met jou oor by die Here se 
mond leef; doelbewuste insameling van 
kennis oor God se wil, deel...?

Hoe kan jy geloof, gesindheid en toewyding 
deel...? 

Elkeen het ‘n 
verantwoordelikheid om 
self die “olie” in hulle 
“lampies” te sit en te sorg 
dat daar genoeg is.

Jy kán die “verleentheid” 
gespaar word. 

Jy kán ingaan en die feestelikheid ten volle 
gaan geniet en welkom wees! 

“Soos elke keer wanneer ek u goeie 
gawes geniet, sal ek U altyd roem met 

jubelende mond.”  
Psalm 63: 6

GEBORG DEUR
BURGERSDORP TAK 165  
“Jy kan nie kies waar jy begin nie, 
maar jy kan kies waar jy eindig.”



A
lbei my ouers was 
voor 1938 al gebore, 
my ma ‘n kwaai klein 
vyfjarige en my pa 
‘n skaam agtjarige 
boerseun. 

My vriendin 
Chrissie Naudé – my DK-“ma” – is in 
April 1938 gebore.

Só onthou sy: “Dit wat ek is, wat ek 
het, het ek by my pa Corrie geleer. 

Gebore as ’n Kolonialer gedurende 
die Anglo-Boereoorlog.  Geleer om 
sy man te staan teen die Engelse 
oorheersing.  ’n Harde werker. ’n Man 
van inbors. Befoeterd!

My moeder was die sagte een. My 
geleer bid. My belowe dat my naam in 
die Hemelse Boek opgeskrywe staan.  
Dit moet ek altyd glo en altyd onthou. 
Ek maak nie die Here se hart seer nie.  
Ek jok nie en ek doen altyd my plig. Sy 
leer my van netheid.  Geordenheid.  Ek 
moet altyd netjies lyk.  My kaste ook.  Sy 
hoef haar nooit vir my te skaam nie.

KAN JY NOGOnthou?Onthou?
“Op die voetspore van hul 
Voorvaders... dra Suid-Afrika se mans 
en vroue Edworks-skoene” Só lui ‘n 
advertensie in die GEDENKUITGAWE 
van DIE HUISGENOOT Desember 
1938. Dan verskyn daar foto’s 
van vier pare netjiese sandale in 
glanssagleer en lakleer wat te  
koop aangebied 
word teen 11/9 
of 12/9!
“Dit kan by 
die volgende 
takbesighede gekry 
word: Benoni, 
Beaufort-Wes, 
Bloemfontein, 
Boksburg, 
Brakpan, 
Boelawajo...”

GESPREKSARTIKEL: NOVEMBER

Bydrae: Annelize Kay
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As vierde dogter, moes ek al my 
oorredingsvermoë inspan om my kwaai pa 
te oorreed om matriek te maak.  My veel 
ouer susters voor my, het al na standerd agt 
uit die skool gegaan en gaan werk.  Nie ek 
nie.  Nie in die vyftigerjare nie. Dis sewe 
jaar later. Ek moes ’n motivering aan hom 
voorlê waarom ek nou juis die uitverkorene 
moes wees om verder te leer. Daar hang ’n 
swaard oor my kop.  Sou ek dit durf waag 
om te druip, haal hy my summier uit die 
skool en gaan werk ek óf op die stasie,  
óf in die poskantoor óf in die winkel op  
die dorp...

Deelname aan ’n span was vir my die 
groot dryfveer om te presteer.  Nie juis om 
te wen nie, maar om te leer hoe om met 
grasie ook te verloor. Anderkant uit te kom.  
Al samel jy net ’n paar punte vir jou span 
in op die atletiekbaan, of help jou span om 
te presteer op die korfbalbaan.  Saam met 
drie ander puik atlete, ’n rekord op te stel 
met aflos met die wete dat ek die vierde 
een was.  Dit was vir my genoeg.

Saam met Mammie op my knietjies voor 
die bed, het sy my geleer van liewe Jesus.  
Hy sal my help.  Hy is altyd by my.  Hy 
dra my deur. Hy beskerm my. Hy is binne 
my.  Die Heilige Gees het eers veel later ’n 
werklikheid geword toe ek bewus geraak 
het van sy groot genade.  ’n Woord van 
geen betekenis.  Totdat jy dit nodig kry, dan 
weet jy wat die waarde daarvan is.  Genade 
raak nooit op nie.  

Tydens so ’n groot verlies weet jy wat 
dit beteken.  Hy dra jou daardeur.  Lig jou 
op, gee jou weer vlerke en motiveer jou 
om deernis te hê met ander wat swaarkry 
of met wie dit selfs erger gaan. Dit haal die 
angel uit die dood.  Jy weet waar jou heil 
vandaan kom.”

Wat beteken dit vir jou om te kan 
onthou; watter ewigheidswaarde voeg dit 
tot jou en tegelykertyd tot mense rondom 
jou se lewens toe?

Ontsaglike potensiaal

“Ons geheue verruim ons wêreld. 
Daarsonder sou ons nie ’n gevoel 

van kontinuïteit hê nie en sou ons elke 
oggend ’n vreemdeling in die spieël 
sien. Elke dag en gebeurtenis sou ’n 

afsonderlike ondervinding wees; ons sou 
nie uit die verlede kon leer of dinge in 

die toekoms kon verwag nie.”  
“MYSTERIES OF THE MIND.”

Die mensebrein weeg ongeveer 
1,4 kilogram en is naastenby so groot 
soos ’n pomelo, maar tog bevat dit sowat 
100 miljard neurone, of senuselle, wat saam 
’n ongelooflik komplekse netwerk vorm. 
Trouens, net een neuron kan met 100 000 
ander verbind wees. Hierdie “bedrading” 
gee die brein die potensiaal om ’n 
eindelose hoeveelheid inligting te verwerk 
en te berg. Die uitdaging is natuurlik om 
die inligting te herroep wanneer dit nodig 
is. Party mense blink hierin uit, insluitende 
baie wat min of geen skoolopleiding gehad 
het nie.

Byvoorbeeld, in Wes-Afrika kan 
ongeletterde stamgeskiedkundiges 
wat griots genoem word, die name van 
baie geslagte mense in hulle dorpies 
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opnoem. Griots het dit vir die Amerikaanse 
skrywer Alex Haley, wie se boek Roots ’n 
Pulitzerprys gewen het, moontlik gemaak 
om sy stamboom in Gambië ses geslagte 
terug te voer. Haley het gesê: “Ek is baie 
verskuldig aan die griots van Afrika, waar 
daar vandag tereg gesê word: ‘Wanneer 
’n griot sterf, is dit asof ’n biblioteek 
afgebrand het.’

Dink ook aan die beroemde Italiaanse 
dirigent Arturo Toscanini, wat op die 
ouderdom van 19 jaar “ontdek is” toe hy 
gevra is om vir ’n ander dirigent in te staan. 
Ten spyte van sy swak sig kon hy die hele 
opera Aïda dirigeer – uit sy kop!”

Visualisering – stap ‘n entjie in jou 
verbeelding
Ons weet dat wanneer jy ’n beeld in jou 
verstand oproep van wat jy wil en kan 
onthou, visualiseer jy daardie beeld, maak 
nie saak hoe lank gelede dit gebeur het nie, 
veral wanneer jy soveel as moontlik sintuie 
inspan by die oproep van die inligting wat 
jare gelede ingeprent is...

Jou eerste volkspelerok, ‘n poeierbloue, 
met ‘n wye romp; wye moue saamgevat 
met rek net bokant jou elmboë, ‘n Wit 
nekdoek, met smal kant om die rand, is 
met ‘n klein borsspeldjie voor aan die rok 
vasgesteek.

Die seuns met grys langbroeke van 
flennie, wit hemde en gekleurde nekdoeke 
saamgevat met ‘n ring voor op die bors. 
Blink, nat, plat-gekamde hare – amper 
onherkenbare jong manne! Weg is die 
natgeswete weerbarstige kuiwe!

Oogkontak met die aantreklikste seun 
reg voor jou, wat jou wange warm laat 
vlam en natuurlik die 
fladdering van jou hart 
wanneer hy jou hand 
moet vat EN vashou vir 
“Aanstap Rooies”. Het 
jy saamgesing...? Of 
het jy nie...

My ma onthou 
haar tante het “Goya”- 
reukwater gebruik. 
Dis in sulke piepklein 
geriffelde botteltjies 
verkoop. Wanneer 
die botteltjie leeg 
was, is dit in ‘n dosie 
gebêre. Wanneer 
haar ouma se reguit 
hare ‘n “permanente” 
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karteling nodig gehad het, is daardie dosie 
met leë botteltjies uitgehaal en sáám met 
die “Tony Perm” op die kombuistafel 
reggesit. Terwyl die “permery” aan 
die gang was, het ouma die oop 
reukwaterbotteltjies voor haar neus gehou. 
Só het sy ‘n paar botteltjies deurgewerk 
teen die tyd wat die hare se laaste krul 
gekrul is!

Gesprekke tydens hierdie geleenthede 
se woorde en wyshede is diep in die hart se 
“onthou-dosie” langs mekaar gebêre soos 
“reukwaterbotteltjies”.

Belangstelling en aandag 
Belangstelling en die aandag wat jy instink-
tief aan ‘n onderwerp gee, herinner jou aan 
die redes waarom jy dit onthou. 

Jy weet moontlik uit eie ondervinding:  
jy onthou iets beter wanneer jou emosies 
daarby betrokke is. Soos wanneer jy die 
Bybel lees met die tweevoudige doelwit om 
nader aan God te kom én ander van hom 
te leer... En dan: daardie eerste, ragfyn…
amper sigbare openbaring: ek het in die 
ligkring van Sy teenwoordigheid gekom...

“...ek sou graag wou sien dat julle alles 
weet van die goeie en niks wil weet van 

die slegte nie.”
Romeine 16:19 

Chrissie onthou: “Tydens my 
Voortrekkerdae, besluit ek en die vyf 
spanlede van my Visarende-span om ook 
deel te neem aan ’n Provinsiale kamp.  Ons 
skryf in vir paradewerk.  Ek gee my naam op 
om te help met afrigting.  Slegs te help...  
Oorywerig bevind ek myself tussen ’n groep 
van vyf mansoffisiere.  Die een groot gawe 
ou is ’n Weermagoffisier.’n Regte ‘guardian 
angel’.  Wat weet ek van paradewerk?  
Ek kom om te leer saam met my span... 
Hy haal die skrik uit my beendere.  Hy 
trek prentjies in die sand met ’n stokkie 
in sy hand en leer my bevele.  Ek luister 

aandagtig.  Doen wat hy sê.  ’n Goeie 
begrip het ’n halwe woord nodig.  Voor 
my staan ’n peleton van drie rye seuns.  Ek 
is die aanvoerder.  My oorredingsvermoë 
skop in.  Die liewe Here moet nou help!  Ek 
kyk hulle almal in die oë en moedig aan.  
‘Ons gaan mekaar help.  Ek vir julle en 
julle vir my.  Spog ’n bietjie.  Werk saam.  
Sing saam uit volle bors en marsjeer soos 
manne van staal.  Ek belowe julle, ons 
gaan wen.  Sommer ver’.  So leer hulle van 
gesindheid.  Positiewe denke.  Aan die 
einde van die week, kom ons tweede.  Net 
die weermagoffisier se span kry dit reg om 
ons te wen. Met my as die enigste vroulike 
offisier.

Lojaliteit en deursettingsvermoë is die 
boustene wat maak dat iemand op jou kan 
reken.  Want jou woord is jou eer.  Ja, jy 
sal daar wees.  Koue of reën.  Jy sal betyds 
wees.” 

Martin Luther het gesê ons gedagtes is 
soos voëls wat oor ons kop vlieg, ons moet 
net sorg dat sommige gedagtes nie nes 
maak nie!

Tannie Toets (gebore in Februarie 1933) 
onthou: “Broodmeel was ‘n mengsel van 
meel, semels, en ander bestanddele wat vir 
‘n kind te vreemd was om te onthou. Mens 
kon nie behoorlik daarmee bak nie. Getrou 
aan ons aard is die spreekwoordelike‘ ‘n 
boer maak ‘n plan’ gemaak. Daar is ‘n ‘sif’ 
geprakseer uit hout in die vorm van ‘n 
babawiegie. Die ‘matrasgedeelte’ was van 
baie fyn gaasdraad. Die meelmengsel is in 
dié ‘sif’ gegooi en met baie moeite gesif tot 
bruikbare meel. Die opwinding hierin was 
dat dit in die geheim moes gebeur!”

Vir haar is om te onthou:  “...’n kosbare 
geestes-stilmaak hier diep in my hart.”

Onthou jy nog...
Die Dameskring se EERSTE “Tydskriffie”: 
Volume 1, Uitgawe 1 Jan, Feb, Mrt 2013. 
...soek ‘n naam!!!! met ‘n bloedrooi ? op 
die voorblad en Marda, die redakteur, 
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se woorde: “Dit is met groot trots en 
afwagting dat ons hierdie EERSTE aan 
jou voorhou. Ons vertrou dat die ? met 
dieselfde entoesiasme en opgewondenheid 
ontvang sal word as waarmee ons dit 
beplan, en ten uitvoer gebring het.”

Só word almal uitgenooi om aan die 
kompetisie deel te neem om ‘n naam uit te 
dink vir hierdie tydskriffie. 

Die GRANAAT word gebore met 
Marthie van Straten van Marlotti-tak 
Swartruggens, Noordwes wat die DK 
Tydskrifnaam-kompetisie gewen het! 

Watter waarde het dit tot jou en my 
lewe toegevoeg...? ‘n Fynproewer-smaak...? 
Waardering vir duursame belewenisse...?

Jy moes “onthou-jy-nogs” in jou lewe 
ervaar om ‘n vervulde mens te kan wees;  
iemand met hoop, met geloof in God se 
doel met jou lewe...met my lewe. 

Laat die Gees toe om ‘n verskil in jou 
bestaan te maak sodat jy in jou nóú-leeftyd 
“onthou-jy-nogs” kan skep om vir ander na 
te laat.

Dit is soos om God se beloftes sigbaar 
en leefbaar te maak – moontlik te maak. 

Dis soos om ‘n boom in ‘n oënskynlike 
wanhopige lewe te gaan plant.

Lééf nou daardie onthou-waardes uit 
in jou huis en - indien jy die voorreg het 
om ouma of ouma-groot te wees – ook in  
die groter kring van kinders en kleinkinders 
se huise.  Deel dit met vriendinne en in 
die omgewing waar jy beweeg, daar waar 

vreemdelinge vriende word en hulle ‘n 
skynsel van jou lig en lewe kan ervaar en 
saamneem.

Voeg ewigheidswaarde toe aan lewens 
deur Jeremia 29:11 voor te leef: “Want Ek 
weet watter gedagtes Ek aangaande julle 
koester, spreek die HERE, gedagtes van 
vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n 
hoopvolle toekoms te gee.”

Vrae:
• Vertel vir ons iets wat jy nooit sal 

vergeet nie...
• Kan negatiewe herinneringe vir ‘n mens 

iets positiefs beteken?
• Waarom onthou ons sekere 

gebeurtenisse, maar vergeet ander 
oënskynlik belangrike ervarings?

• Is daar een van julle wat julle onthou-tye 
neerskryf? Waarom?

• Dink julle digters/sangers skryf gedigte/
liedjies van hulle onthou-

 tye? Laat dit jou dalk met ander oë na 
só ‘n persoon kyk?

Bronne: 
•     Die Bybel
• Jy kan jou geheue verbeter – Wagtoring - 

Aanlyn biblioteek
• Mysteries of the Mind (eBook) – Kathryn Walker, 

Brian Innes
• Tydskrif: Die Dameskring Volume 1,  

Uitgawe 1 2013
• Vertellinge: Chrissie Naudé Lid. No 1008
• Tannie Toets van den Berg

GEBORG DEUR
HEIDELBERG SUIKERBOSRAND 

 NO. 83  
Hartsvriendinne wat Afrikaanswees, vrouwees en Christenwees uitleef in ons dorp.



1.   Professor André, u tree gereeld op 
as openbare spreker, asook radio- en 
televisiekommentator oor eietydse 
politieke kwessies.  Waar het u 
belangstelling in politiek begin?

 Dit was op skool waar my gunsteling 
vakke Geskiedenis en Geografie was. 
My groot belangstelling is in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis asook militêre 
geskiedenis. Ek was bevoorreg om 
hierin te kon studeer by die ou PU vir 
CHO (waar ek as jong dosent aangestel 
is) en later ook by die UVS waar ek 
gedoktoreer het. Ek werk nou al sowat 
35 jaar in die studieveld van die politiek. 
My spesialiteite is die Suid-Afrikaanse 
politiek asook die verstaan van die 
toekoms.

2.   Die Suid-Afrikaanse politieke 
omgewing vertoon toenemend 
kenmerke wat verband hou met 
wanorde en wettelooseid waar die 
reg selfs openlik in eie hande geneem 
word.  Wat beskou u tans as die 
grootste risiko’s vir Suid-Afrikaners?

 Die Suid-Afrikaanse politiek is 
tans vasgevang in ŉ baie moeilike 
oorgangstyd – selfs groter as die een 
van 1994. Ons het met talle uitdagings 
te make waaronder sosio-ekonomiese 
kwessies (misdaad, armoede, konflikte, 
rassisme en arbeidsonstabiliteit); 
en politieke kwessies (geweld en 
sluipmoorde, onverdraagsaamheid; 

politieke 
proteste en 
onstabiliteit). 
Suid-Afrika kan as ŉ verswakkende staat 
beskou word met owerheidsinstellings 
wat sukkel om wet en orde te 
handhaaf en dienste ooreenkomstig 
die grondwet te lewer. Dit beteken 
dat chaos en anargie dikwels ons 
voorland is. Daar is vandag meer privaat 
veiligheidsoperateurs as wat daar lede 
van die SAPD is. Dit wys op die omvang 
van ons probleem.

3.   Na u mening – Kan die onbeholpe 
hantering van grondhervorming en 
onteiening die spreekwoordelike vonk 
in die groter kruitvat wees?

 Polities is die grootste uitdagings 
ŉ gebrek aan orde, stabiliteit en 
sekerheid, terwyl op die ekonomiese 
terrein dit weer groterwordende 
armoede is omdat die ekonomie nie 
behoorlik wil groei nie. Op sosiale 
vlakke is dit veral misdaad, maar ook 
swak dienslewering. Rassisme is tans ŉ 
groot kwessie, terwyl identiteitspolitiek 
ook al hoe sterker na die oppervlak 
kom. In kort, Suid-Afrika het ŉ gevaarlike 
land geword om in te bly en as jy aan 
die verkeerde rasgroep behoort is jou 
geleenthede soms uiters beperk. Om 
bogenoemde en ander redes het talle 
Suid-Afrikaners besluit om die land te 
verlaat en ŉ heenkome elders te vind.

ONS PRAAT MET 

Duvenhage
Prof. André

Bydrae: Alita Rose
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4.   Die argument word gevoer dat Suid-
Afrika nooit ‘n tweede Zimbabwe sal 
kan wees nie.  Stem u hiermee saam?

 Die parallel tussen SA en Zimbabwe 
word dikwels getrek ten opsigte van 
dit wat met onteiening van grond 
aldaar gebeur het en die huidige ANC-
regering se beleid ten opsigte van 
onteiening sonder vergoeding. Hoewel 
daar ooreenkomste is, is daar ook groot 
verskille. Indien die grondkwessie in 
Suid-Afrika verkeerd hanteer word 
(vergelykbaar met dit wat in Zimbabwe 
gebeur het) kan die uitkoms selfs baie 
slegter wees. Die Suid-Afrikaanse 
ekonomie is baie groter, meer 
gesofistikeerd en ook internasionaal 
meer sensitief as die ekonomie van 
Zimbabwe. As sake hier verkeerd gaan, 
kan dit verreikende implikasies hê vir 
die hele streek Suid van die Sahara. Ons 
het werklik leierskap nodig om hierdie 

saak te hanteer en nie die standpunte 
en uitsprake van die Julius Malema’s 
van die dag en groepe soos BFLF (Black 
First Land First) nie. Hierdie is ŉ baie 
groot Rubicon waaroor ons moet kom. 
Dit kan die toekoms van Suid-Afrika en 
die ooreenkoms van 1994 herdefinieer.

5.   Hoe sien u die rol van die vrou in die 
politieke wêreld van vandag?

 Wat my betref is die grootste same-
lewingsverandering van die afgelope 
50 jaar juis die veranderende rol van die 
vrou in die groter samelewing. Hoewel 
die toepassing breër gemaak kan word 
plaas ek die fokus hier veral op die 
vrou binne ŉ meer Westerse konteks 
en in Suid-Afrika op die diegene met ŉ 
sterker Westerse agtergrond. Kortom, 
ek praat veral met die Afrikaanse vrou 
–soms merkwaardige persone wat 
die grondslag help lê het vir dit wat 
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histories hier op die suidpunt van Afrika 
gebeur het.

6.   Die tema vir ons 2018 Beraad waar 
jy as spreker optree is Vreesloos 
Vrou.  Is dit nog moontlik om in die 
Suid-Afrika waarin ons vandag leef 
Vreesloos Vrou te kan wees?

 Die patroon is tans groter individualisme 
en vryheid asook meer geleenthede 
op letterlik elke terrein van die groter 
samelewing. Dit geld ook die terrein 
van die politiek waar meer en meer 
vroue deelneem. Die rol van tegnologie 
asook beter toegang tot onderwys 
en opvoeding kan hier as ŉ groot 
gelykmaker tussen die geslagte  
beskou word. 

In baie gevalle was die ontwikkeling 
positief, maar daar is ook verskeie 
risiko’s wat vorentoe bestuur sal moet 
word. Hieronder val die disintegrasie 
van sosiale strukture in die samelewing, 
verlaagde geboortekoerse en soms 
negatiewe bevolkingsgroei. Die 
uitklaring van gesagsrolle is ook soms 
problematies. Ek hoor gereeld die 
uitspraak van dames of selfs meisies 
op die kampus: Where have all the 
good men gone?  Hierop kan ek baie 
antwoorde gee. In sommige omgewings 
word die huwelik en die gesin as 
verouderde sosiale strukture gesien. Van 
die bykans een miljoen kinders wat die 
laaste jaar in Suid-Afrika gebore is, kon 
sowat 60% nie die vaderskap positief 
identifiseer nie.

In Suid-Afrika (waar ek voor vroue-
organisasies optree) waarsku ek altyd 
die ma’s om veral mooi na hul seuns 
te kyk. Dit is deesdae ŉ baie ongelyke 
speelveld wanneer jy wit, manlik en 
Afrikaans is. Dit wil nie sê dat daar nie 

ook groot risiko’s vir vroue en dogters 
is nie.

Daar is geweldig groot geleenthede 
en uitdagings vir vroue vandag. Saam 
met groter mag en geleenthede is daar 
egter ook groter verantwoordelikhede. 
Om vreesloos vrou te wees beteken 
vir my (andere mag hiervan verskil) 
om die werklikhede te sien vir wat dit 
is, antwoorde te probeer vind vir die 
uitdagings van ons tyd, maar altyd 
by te dra om ŉ beter samelewing te 
help bou. Die rol wat die vrou in Suid-
Afrika histories gespeel het, is ŉ erg 
onderskatte rol en verdien verdere en 
sterker beklemtoning. Sonder om te 
konserwatief te wees, is dit ook ŉ tyd 
waar die vrou sal moet besin en ook 
herbesin oor haar plek en rol in die 
groter samelewing, haar plek en rol 
in die strukture van die samelewing, 
en die vaslegging van waardes en 
norme waarop die samelewing gebou 
moet word. Sonder die ma’s van die 
wêreld is ons samelewing gedoem om 
waarskynlik onsself te vernietig. Hieroor 
moet baie indringend besin word.

Met ‘n meer konserwatiewe vertrek-
punt beskou ek die beskerming van 
samelewingstrukture as ‘n groot 
prioriteit.  Dit is noodsaaklik om 
ŉ gesonde balans te vind tussen 
individualisme enersyds en die behoud 
van strukture in die groter samelewing 
andersyds. Hoewel ons sensitief moet 
wees vir diversiteit binne die groter 
samelewing is ek baie versigtig vir ŉ 
omarming van radikale geslag en ander 
soortgelyke teorieë. Ek sien te veel 
persone (veral vroue) wat op hul ou dag 
bykans geïsoleerd van die samelewing 
funksioneer. Dit kan nie goed wees nie.

GEBORG DEUR
WITRIVIER KORAALTAK  

“Om geloof te hê is om vlerke te hê.
Susan Smith – Koraaltak Witrivier



Besoek afrikaans.com en viva-afrikaans.org
webtuistes waar jy jou AFRIKAANS bietjie kan afstof!

Saamgestel
deur:

Karen Hauman

Vreesloos versot
Afrikaans!OP

uit al my beroerde bates
wil ek aan jou bemaak:

die A-mineurdruk
op my kitaar se nek

en ‘n woordlose vers
wat vassit in wit papier
‘n handvol duinesand

om deur jou vingers te sif
en ‘n kapstok om ons siele

tevrede soos hoedens
langs mekaar te hang

In TUIS (Augustus 2018) skryf Karin Brynard  
oor gesins- en familiewoorde en noem o.a.  
die volgende voorbeelde:
• tamatiesous word tanniematiesous
• vice verca word wieka wirka
• pantoffel word tantoffel
• quiche word koesjy
Hoor hoe mooi verwoord sy verder die wegraak 
van woorde by haar ma:  “Haar woorde-
knapsak het ‘n gaatjie gekry, onlangs.  Sy was 
die woorde-aanmaker in ons gesin, maar nou 
skud sy hulle een-een uit.”

GESELS SAAM
Watter familie-woorde 
is deel van julle 
gesinswoordeskat?  
Oor hoeveel geslagte 
word die woorde al 
“aangegee”?  Hoe 
het hierdie “familie-
skeppings” 
ontstaan?  Dikwels 
in die mond van die 
suigeling?

ANTWOORDE: 1.  droë, gebarste winterstone   2.  boeppensbroodjie  3.  altwee is korrek    
4.  altwee is korrek   5.  pakkette    6.  plakkate

Testament

GESINS- EN

Familiewoorde

‘n gedig, deur Kobus Lombard

“Taal is die padkaart van ‘n 
kultuur.  Dit vertel jou waarvan-
daan sy mense kom en waarheen 

hulle op pad is.” 
Rita Mae Brown

1.  Wat is kokkewiettone?
2.  Die Afrikaans vir jaffle?
3.  Is ‘n mens aan diens, of op diens?
4.  Is jy met verlof, of op verlof?
5.  Wat is die MEERVOUD van pakket?
6.  En die MEERVOUD van plakkaat?
(ANTWOORDE onder...)
[Vanaf: VivA Afrikaans op facebook]

Weet jy??

17



D
ie meeste mense wil graag 
hulle geld en goed vashou. 
Hulle behoort tot die drie-
h’s: haal, hê en hou. Om 
te kan gee, moet jy liefde 
hê; liefde vir iemand aan 

wie jy gee, of liefde vir die doel waarvoor 
jy gee. Gee moet nie gedwonge wees nie, 
maar vrywillig. Wie gedwonge gee, gee nie 
werklik nie, maar doen ‘n plig, miskien selfs 
met innerlike weerstand. 

 Om te kan gee is ‘n gawe en genade.

Die vraag is nie hoe baie of hoe min ek 
gee nie, maar met watter gesindheid ek 
gee. Paulus het eens geskryf: “God het ŉ 
blymoedige gewer lief” (2 Korintiërs 9:7).  
Die kerninhoud van Romeine 8:32 is die 
gawe van gee. “Hy wat selfs sy eie Seun nie 
gespaar het nie, maar Hom vir ons almal 
oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met 
Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?”.  

Om te kan gee...

& ‘n Kuns!
‘n Guns 

SIELSKOS: DESEMBER

Bydrae: Belinda Campher
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Dit gaan hier inderdaad om die gawe 
van gee. God gee: oorvloedig, sonder 
beperking, sonder om iets terug te hou. 
Net van Hom kan ons leer om te gee. 
Sonder Hom is ons gee ‘n daad van 
‘mensliewendheid’ – prysenswaardig, maar 
sonder dat die hart daarin spreek. 

God gee nie so nie; Hy gee 
uit liefde alleen. Sy gee beteken 
ons behoud. Sy gee is deel van sy 
heilsplan met ‘n verlore wêreld. Sy 
gee laat lewe. Daarom is die grond 
van die Christenlewe ‘n lewe uit 
gawes. Wie dít nie leer nie sal nie 
kan, ja, sal selfs nie wil gee nie. 

Om te kan gee is ‘n guns en ‘n kuns!
Dit is ‘n guns as iemand jou leer om te 
gee. As sondige mense wil ons immers al 
te graag na ons toe inhaal — hoe meer, 
hoe beter. Net deur genade leer ons om te 
gee, omdat die Evangelie ons geleer het 
dat ons gered word – net deur die gawe 
van God. Terselfdertyd is dit ‘n kuns om te 
gee – verantwoordelik gee, selfverloënend 
gee. Met vreugde gee. Dán word mens 
deur te gee nie armer nie, maar ryker. Vir 
iemand wat gee nie as ‘n gawe sien nie, is 
dit onbegryplik, en dan bly gee ‘n verlies. 
Sy wat die kuns van gee verstaan, weet van 
beter. 

Sy is dankbaar dat sy kan gee en dat sy 
mag gee. Dit kom op die hand én die hart 
aan.
 

Die gawe is van die hand, maar die 
gesindheid setel in die hart.

 
Dit is deurslaggewend. Waarom soveel 
aandag aan die gee? Omdat hierin 
iets uitkom van die egtheid en die 
geloofwaardigheid van Christenwees. 
Kan jy iets gee? Is jy bereid om iets te 

offer vir iemand anders of vir ‘n goeie 
saak, of word daar altyd verniet op jou ‘n 
beroep gedoen? Ons dink dikwels ons 
verontskuldiging is so eg en geloofwaardig, 
want wat het ek eintlik om te gee? 

Dit is nie wat die arm weduwee, 
wat slegs 2 twee geldstukkies in die 
tempelskatkis gegooi het, gesê het nie. 
Jesus sien haar en sê dat sy meer ingegooi 
het as al die rykes wat baie in die skatkis 
gegooi het. Die rykes voel nie dat hulle 
iets gee nie. Dit was nie ‘n offer nie. Die 
weduwee het, toe sy haar gawe ingooi, ‘n 
offer gebring. 

Ons is gelukkige mense 
wanneer ons kan gee!

Om te kan gee én om te mag gee, 
is ‘n gawe!

1.  Groei ek en jy in die genade van 
vrygewigheid? 2 Kor 8:7

2.   Luister en gehoorsaam ons God se 
uitnodigings in ons lewens?   
Spreuke 3:5-6

3.  Het ons al ‘n visie ontwikkel 
waarvolgens ons die vreugde van  
‘n vrygewige lewe kan deel?  
Hebreërs 10:24-25

 
Kernvraag:
Hoe moet ek en jy ons lewe (Hart, Verhou- 
dings, Organisasie) inrig om te verseker dat 
ons volhoubaar vrygewig kan wees?

Bronverwysing:  
- JH Velema © 2013 www.christelikebiblioteek.co.za
- Johan Beukes (June 27, 2016) http://
www.ekerk.org/single-post/2016/06/27/
Vrygewigheid?id=2617904%3AVideo%3A584
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Vreesloos
VRYGEWIG

Bydrae: Belinda Campher

GESPREKSARTIKEL: DESEMBER

Elke jaar met  
kersfees hang 
duisende kinders 
oor die hele wêreld 
hulle kerskouse op 
en hoop dat dit die 
volgende dag vol 
persente sal wees.  
Kinders doen dit al 
so lank dat niemand 
presies seker is wie 
dit die heel eerste 
gedoen het en 
hoekom nie.  Daar is 
baie stories hieroor, 
maar een van die ou 
gunstelinge lui as 
volg:

L
ank lank gelede, omtrent 260 jaar nadat Jesus gebore 
is, het daar in Turkye ‘n man met die naam Nicholas 
gewoon.  Hy was lief vir Jesus.  Sy manier van omgee 
was om te gee.  En sy gunsteling manier van gee, was in 
die geheim. As hy sien dat iemand honger is, het hy vir 
hulle kos gaan gee, maar op so ‘n manier dat hulle nie 

geweet het waar dit vandaan kom nie.  Miskien wou hy op hierdie manier 
seker maak dat die mense vir GOD dankie sê en nie vir hom nie...

In ‘n dorpie daar naby, het ‘n arm man saam met sy drie pragtige 
dogters gewoon.  Die arm man was baie bekommerd oor sy dogters.   Wat 
sou van hulle word as hy eendag doodgaan?  (In daardie tyd kon jong 
meisies nie gaan werk nie.)  Nicholas het van die man se probleem gehoor 
en besluit om te help.  Hy het drie sakkies vol goue munte gemaak, in die 
middel van die nag op die arm man se huis se dak geklim, en toe deur die 
skoorsteen geklim tot in die huis.  Hy het die drie dogters se kerskouse 
voor die vuurherd sien hang.  Hulle het dit gewas en daar opgehang om 
droog te word.  Nicholas sit toe ‘n sakkie goue munte in elke dogter se 
kous en verdwyn saggies, die nag in.

Die volgende oggend kry die dogters die sakke geld in hulle kouse.  
Hulle was oorstelp van vreugde!  Nooit sou hulle weer honger gaan slaap 
nie.  Hulle was nou in staat om vir hulleself en hulle pa te sorg.
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Die mense het Nicholas later Sint 
Nicholas genoem, en hierdie naam het later 
Sinterklaas geword.

Net soos in Nicholas se tyd is daar 
rondom ons ook mense wat nie in groot, 
veilige huise woon nie.  Kinders wat nie 
mooi klere of speelgoed het nie.  Gesinne 
wat nie op Kersdag ‘n heerlike ete eet 
nie.  Wat selfs op gewone dae baiekeer nie 
genoeg kos het om te eet nie...

Jesus vul Kersfees met nuwe inhoud.   
Sy geskenke is nie met helder papier en 
mooi linte toegedraai nie.  Hy karwei ook 
nie sakke vol goedkoop geluk na ons 
toe nie.  Kersfees is ‘n ander soort fees 
vir mense wat Jesus navolg.  Dis die tyd 
wanneer sy kinders ‘n kruk word vir dié wat 
mank geslaan is deur die lewe. 

Kerstyd is omgeetyd, trane-afdroog-tyd, 
selfgeetyd.  Jesus se soort Kersfees maak 
van sy volgelinge ligte in die donker wêreld.  
Dit verander God se kinders in noodhulp-
werkers wat stukkies genadebrood oral 
rondom hulle uitdeel.

Hierdie is die KERN van die boodskap: 
GEE hierdie Kersfees vreesloos vrygewig!
1.  Jou tyd: Deesdae het niemand ooit tyd 

nie. Die waarheid is egter dat ons almal 
elke dag 24 uur ontvang om te gebruik 
net soos ons wil! KIES hierdie Kersfees 
om MENSE ‘n prioriteit te maak.  

2.  Jou aandag: In vandag se tyd het 
iemand selde, indien ooit, ons 
onverdeelde aandag.  Bêre jou selfoon.  
Wees teenwoordig in die oomblik.  Om 
iemand te laat voel dat hy of sy jou 
ONVERDEELDE aandag WERD is, is ‘n 
kosbare geskenk.

3.  Jou vertroue: Om waarlik eerlik met 
iemand te wees, is om ‘n deel van 
jouself en wie jy is te gee.  Wat ‘n 
ongelooflike geskenk!  Breek hierdie 
Kersfees van die mure om jou af.  Waag 
dit om die ware jy met iemand te deel.

4.  Jou liefde: ‘n Eenvoudige drukkie is 
soveel meer werd as wat geld kan koop.  
Wees hierdie Kersseisoen vrygewig met 
jou liefde.   Daar is soveel mense wat 

honger is vir iemand se omgee.  Mense 
wat broodnodig het om te hoor dat 
hulle waardevol is in die oë van iemand 
anders.

5.  Jou moeite: Ons maak almal foute.  
Ons sê en doen dinge wat ons nie moes 
nie.  Ons maak ander seer. Gee hierdie 
Kersfees meer as net ‘n halfhartige 
“jammer” vir dié wat jy te na gekom 
het.  Bederf hulle met jou opregte 
MOEITE om te verander.

6.  Jou deelname: Dra aan kosbare vriende 
en familielede die boodskap oor dat 
jy omgee deur entoesiasties deel te 
neem aan dinge wat vir hulle belangrik 
is.  Dinge soos familietyd.  Kwaliteit 
kuiertyd met vriende.

7.  Jou dankbaarheid: Wees vrygewig met 
klein blyke van waardering.  Ons het so 
baie om voor dankbaar te wees. Ons sê 
so min dankie.

8.  Jou komplimente: Gee opregte kompli-
mente.  Eerlik en sonder voorbehoud.  

9.  Jou talente: Wat ookal jou gawe is, 
gebruik dit tot seën van iemand anders. 

“Elke goeie gawe en elke volmaakte 
geskenk kom van Bo.”

Jakobus 1: 17

Bespreking:  
Gesels met mekaar en deel idees vir 
geskenke wat betekenis inhou, sonder dat 
dit baie geld hoef te kos. 
-  Notas met inspirerende aanhalings of 

skrifgedeeltes in ‘n bottel, 
- ‘n Foto met spesiale betekenis, 
- ‘n Handgeskrewe brief, 
- ‘n Geskenkbewys vir ‘n lekker ete by jou 

aan huis,
- ‘n Skyfievertoning van betekenisvolle 

foto’s/herinneringe .

Daar is soveel dinge wat ons kan GEE vir die 
mense wat ons liefhet...  Kyk hoe lank julle 
die lys kan maak!

Bronnelys:
www.spreading-joy.org
www.theodysseyonline.com
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Met die antwoord op hierdie vraag 
het die meeste van ons reeds van 
kindsbeen af  kennis gemaak.  
Natúúrlik, ek weet  vir seker, hoor 
ek jou sê:  “My hulp kom van die 
Here...”  

E
n wanneer ek myself êrens 
in hierdie mooie land 
van ons naby aan ‘n berg 
bevind, dan is die OPkyk, 
en die  wéét waar my hulp 
vandaan kom so ... maklik, 

onomstootbaar waar!
Maar hoe gemaak wanneer die 

OPkyk minder maklik is, wanneer my 
hele menswees grond toe neig en ek 
vasgevang is in ‘n uitsiglose aanhou, uithou, 
vasbyt?  Hoe skielik kan omstandighede, 
die nóú van net maar probeer oorleef , 
my moedeloos laat!  Daar is dikwels tye 
wanneer ek struikel, of die son bedags te 

“Ek kyk op na die berge”, 
waarvandaan sal daar vir  

my hulp kom?”  
Psalm 121:1

plekkeOPkyk

SIELSKOS: JANUARIE

Bydrae: Karen Hauman
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warm is, of die gevare my uit alle hoeke 
bedreig.  En die OPkyk-plek  ontwyk my.

1.  Leer om fokus te verskuif

“Niks hier op aarde is onheilig vir dié 
wat weet hoe om te kyk nie.”  

Pierre de Chardin

Ek kan van oomblik tot oomblik kies deur 
watter bril ek na my omstandighede 
kyk.  Kyk ek met lense wat inzoem op die 
frustrasie, die flater, die vlees en die vrees, 
sien ek dikwels net die lang donker tonnel, 
met geen vooruitsig van hoop nie?  Dan 
word ek blind vir vreugde wat dalk - te 
midde van die donkerte - hier by my voete 
skuil.  Ek hoef dus nie te verander wat ek 
sien nie, maar wel die manier hoe ek  
daarna kyk.

2.  Soek die positiewe detail
Hoekom is dit so maklik om dit wat negatief 
is te eien, dit vas te hou, en dikwels oor te 
vertel?  Ek kan die vernedering só goed 
onthou.  Die splinter so duidelik raaksien. 
Die kritiek so vinnig uitspreek. 

Dit vra ‘n bewustelike ingesteldheid om 
in jou waarneming van jou omstandighede 
ruimte te laat vir die klein stukkie mooi, 
die sagte woord, die belofte van hoop, die  
wonder van kan-sien en wéés.

O my God, as U skepping so vol mooi, 
verrukking en blydskap is, 

hoe oneindig meer vol mooi, verrukking 
en blydskap is Uself nie, 
U die Skepper van alles!

Nicodemus (Holy Mountain)

3.  Onthou van die “trek uit Egipte”
Aan God se liefde is daar geen einde 
nie! (Psalm 136).  Soos wat Hy gister en 
eergister gesorg het, so voorsien Hy 
vandag en dra Hy my ook môre. En hieraan 
wil ek vashou.  Ten spyte van.

Alles wat ek gesien het, leer my om die 
Skepper te vertrou 

vir alles wat ek nie gesien het nie.
Ralph Waldo Emerson

plekke
‘n Weergawe van Psalm 121, 
soos gesing deur die Afrikaans 
Hoër Seunskool  www.youtube.
com/watch?v=EUVq15-zZLU

Bron:
Die Bybel
One thousand gifts  (Ann Voskamp)

Daarom:  
As die berge ver is, en die OPkyk 
moeilik, verander ek my fokus, kyk 
ek nader en fyner, onthou ek gister 
en weet van môre se sorg.  En dan 
ontdek ek ‘n OPkyk-plek wat die 

heeltyd sommer net hier bý my was:

Die Here sal jou beskerm waar 
jy ook gaan, nou en vir altyd.

Psalm 121:8

LUISTER: 
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D
ie Erekode van Die 
Dameskring is in 1977 
opgestel deur Helgard 
Coertze en aangepas 
deur sy vrou Cato.  
Hierin word die strewe 
van ons organisasie 

saamgevat.  Veertig jaar lank al vind hierdie 
erekode feitlik onveranderd inslag  in die 
harte en werkwyse van DK-lede.  

Is die voorlees of saamsê of 
innoverende vertolking daarvan ‘n goeie...
gewoonte? Of is die Erekode ná al die jare 
steeds ‘n riglyn wat elke Dameskringvrou 
inspireer om daarvolgens geesgenoot  - in 

die ware sin van die woord - te wees?
Aan die begin van die 2019-jaar word 

‘n uitdaging aan elke DK-tak, -bestuur en 
-lid gerig:  gee  vanjaar die Erekode vlerke!  
Klee die bekende woorde met ‘n dinamika 
wat elke tak se interne saam-wees, elke 
DK-verbintenis, elke uitreik sal  ómkeer en 
vroue sal inspireer om die Erekode prakties 
uit te leef.

PRAKTIESE RIGLYNE om die Erekode 
VLERKE te gee!
• In ons omgang met mekaar is 

ons bedagsaam, simpatiek en 
verdraagsaam. 

Ons erken mekaar as geesgenote. In ons omgang met mekaar is ons bedag-
saam, simpatiek en verdraagsaam. Ons waardeer mekaar en is te alle tye gereed 
om mekaar by te staan. Ons waak oor mekaar se belange en deel mekaar se 
vreugde en leed. Ons erken mekaar se vermoëns. Ons vertrou mekaar onder alle 
omstandighede. Ons is bereid tot diensbaarheid en aktiewe deelname in ons 
gemeenskap. Ons tree met selfdissipline op. Ons glo in die albestier van God-
drie-enig en soek bo alles die verheerliking van Sy Naam. Ons waak en werk.

aksieDIE 
EREKODE 
IN

EREKODE VAN DIE DAMESKRING

NUWE JAAR, 

NUWE UITDAGINGS... 

GESPREKSARTIKEL: JANUARIE

Bydrae: Karen Hauman
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• Ons waardeer mekaar en is te alle tye 
gereed om mekaar by te staan. 

• Ons waak oor mekaar se belange en 
deel mekaar se vreugde en leed. 

• Ons erken mekaar se vermoëns. 

Wanneer ‘n mens abstrakte begrippe 
soos bedagsaamheid, simpatie en 
verdraagsaamheid prakties probeer 
omskryf, stuit jy voor die wete dat elke 
individu waarskynlik ‘n ander, unieke 
definisie daarvan sal gee.  Vir ‘n DK-lid 
moet die wete van geborgenheid en 
behoort binne DK-geledere ononder-
handelbaar wees, die behoefte om 

waardevol en gewaardeerd te voel moet 
vervul word. Die werklikheid is egter dat dit 
wat (bv.) die een persoon gewaardeerd sal 
laat voel, ‘n ander persoon weer kan irriteer 
of kan wegstoot.

Daarom is dit belangrik vir DK-lede om 
as tak ‘n ontdekkingsavontuur aan te pak 
om duidelik te hoor hoe elke DK-vriendin 
hierdie begrippe, soos dit in die Erekode 
staan, interpreteer, self toepas en wil 
toegepas sien.

Volgens Gary D. Chapman (outeur van 
die bekende The 5 Love Languages) is daar 
ook vyf “tale” waarvolgens WAARDERING 
en BEMOEDIGING binne ‘n organisasie 
oorgedra kan word.

TAAL 1:  Woorde van bevestiging, 
versekering
In ‘n erg kritiese wêreld is die behoefte 
aan bevestiging groot:  Het my aanbieding 
geslaag?  Het ek reg opgetree, reg 
gekies? Is my werk op standaard? Deur 
woorde van bevestiging teenoor iemand 
uit te spreek, word ‘n positiewe boodskap 
gekommunikeer.

1.1  Wens geluk met dit wat bereik is
Prys iemand wat ‘n taak suksesvol 
afgehandel het, spreek waardering uit vir 
stiptelikheid.  Wees spesifiek - noem dit wat 
verrig is by die naam wanneer jy woorde 
van dank uitspreek.
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1.2  Spreek waardering uit vir positiewe 
karaktereienskappe
Dit is soms moeilik om ‘n karaktereienskap 
by die naam te noem, maar dit is een van 
die belangrikste maniere om waardering 
teenoor iemand te betuig:

Ek waardeer jou eerlikheid.  Jou 
integriteit is vir my ‘n voorbeeld.  Ek sien 
raak hoeveel jy omgee. Jy is só nederig - ek 
leer by jou.

1.3  Fokus op kenmerke van persoonlikheid
optimisties, netjies, stiptelik, logies, 
raakvatter, spontaan, georganiseerd, postief
Indien jy teenoor ‘n vriendin kan opmerk 
dat jy een (of meer) van hierdie kenmerke 
in haar raaksien en waardeer, dit hardop vir 
haar sê, help jy haar om te besef dit is een 
van haar sterk punte en help dit haar om in 
haarself te glo.  Wees daarop ingestel om 
kenmerke soos hierdie in jou tak-lede na te 
speur, op te let. 

1.4  Hoe en wanneer
Kies jou tyd vir woorde van bevestiging/
waardering versigtig.  Persoon A kan 
moontlik ‘n privaat, een-tot-een gesprek 
verkies.  Persoon B weer hou van erkenning 
wat voor ander uitgespreek word, maar 
dan liewer in ‘n klein groepie as vanaf ‘n 
verhoog voor baie mense.  Persoon C 
hou van persoonlike, geskrewe terugvoer.  
‘n Elektroniese boodskap is deesdae 
só maklik, en vinnig!  Wees versigtig 
vir onpersoonlike woorde wat lukraak 
aangestuur word.  Neem eerder ‘n paar 
minute om in jou eie woorde ‘n bevestiging 
of lof-boodskap te formuleer.

Algemeen:  Let op jou stemtoon en lyftaal.  
Wees opreg in jou waardering. Moenie 
uitstel om bevestiging uit te spreek nie.
Prakties DK:  Moedig DK-lede aan om in 
takverband hardop erkenning te gee aan 
vriendinne ...met in agneming van die 
ontvanger se voorkeur waarderingstaal  
en -wyse!

TAAL 2:  Kwaliteittyd
Kwaliteittyd = onverdeelde aandag.

2.1  Meer as net ‘n bolangs-gesprek
‘n Doodgewone gesprek, met empatie 
gevoer, kan waardering oorvloediglik 
uitdeel!  Skep ‘n atmosfeer, ‘n geleentheid 
waar jou gespreksgenoot  gedagtes 
en gevoelens kan deel sonder vrees vir 
onderbreking.

2.2 Luister, luister, luister
‘n Persoon wie se waarderingstaal 
kwaliteittyd is, sal jou onverdeelde LUISTER 
baie, baie waardeer.

Algemeen:  Behou oog-kontak,  Moenie 
iets anders doen terwyl jy luister nie. Luister 
om gevoelens, emosies en gedagtes te 
hóór - luister tussen die lyne.  Gee te kenne 
dat jy die emosie verstaan, al het jy miskien 
‘n ander opinie.
Prakties DK:  Moedig tak-lede aan om - al 
is dit een keer per kwartaal - twee-twee te 
ontmoet en mekaar beter te leer ken.

TAAL 3:  Dienslewering
Wanneer jy hulp aanbied om ‘n vriendin se 
taak ligter te maak, wys jy in die proses jou 
waardering!  Haar geaardheid maak haar 
sku vir woorde van erkenning, woorde van 
dank uitgespreek in die groep laat haar 
ongemaklik.  Praktiese bystand bevestig 
egter aan haar dat jy haar moeite en 
toewyding raaksien.
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3.1  Vra eers!
Voordat jy inspring (en dalk oorneem!), vra 
eers hoe en waarmee jy kan help.  

3.2  Help voor jy gevra word!
Deur vrolik en met ‘n positiewe gesindheid 
spontaan te help het meer waarde as om 
dit as ‘n “plig” op jou doenlysie te sien.

3.3  Maak klaar!
Niks kan so ontmoedigend wees soos ‘n 
vriendin wat entoesiasties begin help ... 
maar dan nie haar “help” enduit voltooi 
nie, of dit wat belowe is nie afhandel nie.  
Verhoed teleurstelling deur voor-af te sê 
presies hoe lank jy sal kan help.

Algemeen:  Iemand wat half moedeloos 
voor ‘n groot taak staan, kry nuwe energie 
wanneer jy deur jou hulp en tyd teenoor 
haar bevestig dat jy haar raaksien en 
waardeer.
Prakties DK:  Soms is almal in ‘n DK-tak 
betrokke by planne maak, drome droom.  
Maar uiteindelik is élke lid se betrokkenheid 
onontbeerlik om die droom te help waar 
(en klaar!) maak en so die Erekode gestalte 
te gee:

TAAL 4:  Tasbare geskenkies
By hierdie waarderingstaal speel 
persoonlike smaak ‘n groot rol.  Finansiële 
beperkinge mag sommige vriendinne 
weerhou van tasbare geskenke.  Die 
skeppendes onder ons vind weer groot 

vreugde uit die aanskaf of voorberei van 
‘n spesiale geskenk.  ‘n Klein, onverwagse 
geskenkie mag dalk net die bevestiging 
wees wat ‘n vriendin nodig het om haar te 
laat kop-optel en haarself hoog te ag.

TAAL 5:  Fisiese aanraking
Soms praat ‘n skramse drukkie, ‘n vat aan 
die hand, ‘n inhaak wanneer saamgesing 
word die hardste waarderingstaal!  ‘n 
Hartlike druk maak heel wat stukkend is, 
troos wanneer woorde opraak.  
Respekteer persoonlike ruimte. Wees fyn 
ingestel op die ontvanger se lyftaal. 

Deur met fyn aanvoeling kennis te neem 
van mekaar se voorkeur waarderingstale 

kan daar in 2019 binne en buite 
takgrense aan Die Erekode vlerke   

gegee word!  

Aktiwiteit
A.  Deel ‘n lysie met die 5 waarderingstale 

(hierbo genoem) uit aan elkeen.
B.   Gee 5 minute waartydens elke lid haar 

eie voorkeur-taal vir die UITDEEL van 
waardering kies, asook haar voorkeur-
taal vir die ONTVANG van waardering-
boodskappe.

C.   Gee geleenheid om in kleiner groepies 
hierdie voorkeure met mekaar te deel.

BRON:  
The 5 Languages of Appreciation in the Workplace 
(Gary Chapman & Paul White)
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Vreesloos vorentoe  
met die leeu op hok! 
In Job 3:25 lees ons Job se 
woorde nadat hy alles verloor 
het: “Wat ek gevrees het, het 
oor my gekom; waarvoor ek 
bang was, het my getref.” 

W
atter vrese koester 
jy in jou lewe? Is jy 
uitermate bang dat 
jou kinders iets sal 
oorkom, of dat jou 
huweliksmaat ontrou 

aan jou sal wees? Of dalk dat jy en jou 
gesin in ’n motorongeluk betrokke gaan 
wees, of dat jou besigheid bankrot verklaar 
gaan word? Besef jy dat die vyand sy ore 
spits? In 2 Timoteus 1:7 lees ons: “God 
het ons nie ’n gees van vreesagtigheid 
gegee nie, maar van krag en liefde en 

VreesloosVorentoe

SIELSKOS: FEBRUARIE

Bydrae: Belinda Campher
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selfbeheersing.” Ook in die tweede 
gedeelte van Johannes 10:10 sê Jesus self 
dat Hy gekom het sodat ons ’n lewe in 
oorvloed kan hê.

Wanneer ons toelaat dat vrees in ons 
lewens groter word as ons geloof in God, 
word ons ’n maklike teiken vir die vyand wat 
rondloop soos ‘n brullende leeu... Behou 
dus jou fokus deur jouself (en die vyand) 
te herinner dat God die laaste sê in elke 
situasie het. 

En wanneer Hy ’n muur van beskerming 
rondom jou geliefdes en besittings plaas, 
kan geen brandpyle van die vyand jou raak 
nie.

Vreesloos vorentoe met  
vreugde in jou hart!
’n Blik spinasie. Dít is wat die animasieheld, 
Popeye, benodig om binne ’n paar 
sekondes ’n gewone matroos in ’n man met 
’n besondere sterk voorarm te verander. 
Iemand wat sy vyande op die vlug laat 
slaan. Dit is dus te verstane dat ’n vyand 
wat Popeye wil aanval sal seker maak dat 
daar geen spinasie in die omtrek is nie!

Vreugde in ons lewens is dieselfde as 
die spinasie vir Popeye. Dit is ons krag wat 
ons ook help om perspektief te behou selfs 
in die mees uitdagende situasies.

 In 1 Tessalonisense 5:16 lees ons: 
“Wees altyd bly.” Vreugde is ’n keuse 
en nie ’n gevoel nie. Ons moet dus 
daagliks kies om gelukkig te wees. Hoe 
doen ons dit te midde van ’n donker 
situasie? Ons begin doelbewus soek na 
dinge waarvoor ons steeds dankbaar 
kan wees en ons begin God daarvoor 
dank. Nog ’n manier is om God se 
karaktereienskappe neer te skryf en dit te 
oordink. Só word ons opnuut bewus van sy 
almag en vermoë om vir ons ’n deurbraak 
uit ons krisis te bewerkstellig. Dan kan ons 
saam met die Psalmdigter in Psalm 118:24 
jubel: “Dit is die dag wat die Here gemaak 
het. Laat ons daaroor juig en bly wees.” 

Vreesloos vorentoe omdat God voorsien!
In Psalm 24:1 herinner die Psalmdigter ons 
dat alles in die wêreld aan God behoort. 
Hy kan dus aan ons gee wat ons benodig 
wanneer ons dit benodig. Dit is dus te 
verstane dat Jesus in Lukas 12:24 ook 
sê: “Kyk na die kraaie: hulle saai nie en 
oes nie; hulle het geen spens of skuur nie, 
maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie 
meer werd as voëls.” God kan en wil vir 
ons voorsien – en ons ook kom verras met 
iets ver beter as wat ons kan bid of dink. 
In Efesiërs 3:20-21 lees ons immers: “Aan 
Hom wat deur sy krag wat in ons werk, 
magtig is om oneindig meer te doen as 
wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer 
toe...”

Wat is jou behoefte vandag? ’n Baba? 
’n Huweliksmaat? Genoeg geld om jou 
rekeninge te betaal? ’n Werksgeleentheid? 
Gesels met God daaroor en los dit dan daar 
terwyl jy Hom by voorbaat begin dank. Niks 
is vir Hom onmoontlik nie.

Vreesloos Vorentoe omdat God deel is 
van jou planne!
Twee-jarige kindertjies gaan almal deur 
die “ek sal self”-fase. Self aantrek. Self eet. 
Self by trappe afstap. Selfs self oor die pad 
stap. Laat ons hulle toe om dit te doen? 
Natuurlik nie as dit hulle lewe in gevaar 
kan stel nie! Tog, om ’n groot tranedal 
aan die een kant te vermy en vir hulle ’n 
leergeleentheid aan die ander kant te skep, 
staan ons soms terug en laat hulle toe om 
eers “self” te probeer - al weet ons ook dat 
hulle ons hulp heel moontlik gaan inroep. 

In ons lewens as volwassenes gaan ons 
ook soms deur hierdie “ek sal self”-fase. 
Ons verklaar dit dalk nie soos ‘n 2-jarige 
met ons woorde nie, maar wel met ons 
dade wanneer ons nalaat om God deel van 
ons lewens te maak.

Alhoewel God ons maklik en vinnig uit 
situasies kan help deur ons met wysheid 
te lei, staan Hy ook soms terug as ons 
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Hom nie deel van ons planne maak nie. 
Ons lees immers in Jakobus 4:2b: “... julle 
het nie, omdat julle nie bid nie.” Wanneer 
ons vasbrand besef ons opnuut ons 
afhanklikheid van Hom.

Vreesloos vorentoe omdat God jou uit 
enige donker put kan trek!
In Psalm 40:2–4 herinner die psalmdigter 
ons daaraan dat God ons uit enige 
donker put kan trek: “Ek het gesmag na 
die hulp van die Here. Hy het na my toe 
afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy 
het my uitgetrek uit die put van die dood, 
uit die slymerige modder, my op ’n rots 
laat staan en my weer op vaste grond 
laat loop. Hy het my ’n nuwe lied in die 
mond gelê, ’n loflied vir ons God.” En 
in Jeremia 32:27 sê God self: “Ek is die 
Here die God van al die mense. Is iets vir 
My onmoontlik?” 

Sadrag, Mesag en Abednego het 
nie geweet of hulle die vuuroond sou 
oorleef nie. Toe koning Nebukadnesar 
hulle konfronteer omdat hulle nie voor 
sy beeld buig nie, het hulle nogtans 
geantwoord: “Ons het ons God vir wie 
ons dien. Hy het die mag om ons te red 
uit die brandende oond, en Hy sal ons 
ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen 
nie, moet u weet dat ons u god nie sal 
dien nie, die goue beeld wat u laat oprig 
het, nie sal aanbid nie” (Dan 3:17–18). 
Omdat die drie mans nie hul geloof in 
God verloor het nie, het hulle beleef hoe 
Hy hulle sonder ’n geskroeide haar uit die 
vuuroond red. En omdat Abraham en Sara 
nooit hul rug op God se belofte vir ’n kind 
van hul eie gedraai het nie, het Hy aan 
hulle ’n baba gegee. 

Wat is die wonderwerk waarvoor jy 
bid? Laat vaar jou vrees en jou twyfel dat 
God van jou vergeet het. Hy het nie. Dalk 
is vandag die dag dat Hy na jou afbuig, 
jou uit die put trek en op ’n rots laat staan 
sodat jy Hom kan loof en prys vir jou 
deurbraak. 

Vreesloos vorentoe met sterk wortels
Wanneer laas het jy ’n palmboom 
bestudeer? Dit is een van die sterkste 
bome! Nie net kan dit in dorre, droë 
omgewings oorleef omdat die wortels van 
die boom diep in die grond afgroei na die 
naaste water nie. Dit bly ook staande te 
midde van ’n orkaan wanneer sommige 
ander bome wortel en tak uit die grond 
geruk word. Hoe? Die palmboom is geskep 
met die vermoë om te buig. Dit kan byna 
horisontaal met die grond buig, maar nie 
breek nie. Sodra die storm dan verby is, 
kom die boom bloot weer regop. Sterker. 
Met dieper wortels

Soms gaan ons deur dorre, droë tye in 
ons lewens waarin dit voel asof God van 
ons vergeet het. Ons bid, maar dit voel asof 
ons gebede in die dak vasslaan omdat ons 
nie dadelik ’n verandering in ons situasies 
beleef nie. Óf ons gaan deur orkaansterkte 
storms in ons lewens in die vorm van 
’n egskeiding, dood, finansiële verlies, 
siekte of ’n onregverdige aflegging by die 
werk. Dié seisoene in ons lewens skep ’n 
geleentheid vir ons wortels om dieper in 
die grond af te groei terwyl ons God se 
aangesig soek.  

In Psalm 92:13 lees ons: “Die 
regverdiges sal sterk wees soos palmbome, 
soos hoë seders op die Libanon.” Ook in 
Johannes 4:14 sê Jesus dat Hy die lewende 
water is: “..wie van die water gedrink het 
wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid 
nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek 
hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees 
met water wat opborrel en vir hom die 
ewige lewe gee.” En in Hebreërs 13:5b sê 
God: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit 
in die steek laat nie.”

Vreesloos vorentoe deur die verlede in 
die gesig te kyk
In Hooglied 2:15 lees ons dat dit juis die 
klein dingetjies in ons lewens is wat soms 
die grootste skade kan aanrig indien ons 
nalaat om aandag daaraan te gee: “Vang 
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vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies 
wat die wingerde verniel, ons wingerde 
wat al bot.” En in 1 Johannes 1:5–10 lees 
ons: “God is lig, en daar is geen duisternis 
in Hom nie. As ons beweer dat ons aan 
Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, 
lieg ons en handel ons nie volgens die 
waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe 
soos Hy in die lig is, het ons met mekaar 
deel aan dieselfde gemeenskap en reinig 
die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke 
sonde.”

Wat hou jy in die donker in jou lewe? 
Dalk is dit iets wat lank gelede gebeur 
het, maar jou steeds affekteer. Onthou, 
solank ons situasies in die donker hou, 
kan die vyand ons daarop aanval deur ons 
konstant daaraan te herinner. Dit laat ons 
skuldig voel, laat leef ons in vrees dat ander 
daarvan sal uitvind en dit beroof ons van 
ons lewensvreugde. Dit is eers wanneer ons 
hierdie sake eerlik met God bespreek dat 
ons waarlik genesing en vryheid ontvang.

Vreesloos vorentoe as sy instrument
Spreuke 19:17  “Wie hom oor ‘n arm 
mens ontferm, gee ‘n lening aan die Here, 
en Hy sal hom ten volle vergoed.” Ook 
in Galasiërs 6:7 lees ons: “Wat ‘n mens 
saai, dit sal hy ook oes.” En in Matteus 25 
vertel Jesus ’n gelykenis en eindig met 
die volgende woorde: “Dit verseker Ek 
julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie 
geringstes nie gedoen het nie, het julle dit 
aan My ook nie gedoen nie.”

Hoe gaan jy jou tyd, geld en gawes 
bestuur in 2019?  Wanneer laas het jy jou 
oë en ore oopgehou vir die roepstem van 
die Heilige Gees om iemand in nood te 
help? Dit hoef nie eens net met geld te 
wees nie. Soms verander ’n bemoedigende 
woord of gebed op die regte tyd ’n lewe. 
Jou gehoorsaamheid aan God bring hoop.

Vreesloos na jou reus
Dit is laatmiddag. In die smal vallei tus-
sen die Fillistyne aan die een kant en die 
Israeliete aan die ander kant, stap Dawid 
met sy slingervel die reus Goliat tegemoet. 
 
Sodra Goliat die tingerige Dawid sien, lag 
hy uit sy maag. “Is ek ‘n hond dat jy met 
kieries na my toe kom?” Dit bring Dawid 
nie van stryk nie. Hy is gefokus. Dan 
antwoord hy: “Jy kom na my toe met ’n 
dolk en ’n spies en ’n swaard, maar ek kom 
 na jou toe in die Naam van die Here die Al-
magtige, die God van die linies van Israel... 
Vandag sal die Here jou in my mag oorgee 
sodat ek jou kan verslaan en jou kop 
van jou lyf kan afkap!” (1 Samuel 17:45)
Oomblikke later verlaat ’n klip Dawid 
se swaaiende slingervel. Dit sink 
in Goliat se voorkop in, voordat 
hy inmekaar sak. Morsdood.  
 
Die Israeliete het die reus gesien. 
Dawid het verby die reus gekyk en vir God 
raakgesien

Mag jy in 2019 jou reuse vreesloos 
tegemoet storm...
- met vreugde in jou hart...
- omdat God voorsien...
- omdat Hy deel is van jou planne...
- omdat Hy jou uit enige donker  

put kan trek...
- omdat jou wortels sterk en diep  

geanker is...
- omdat die verlede nie meer  

saak maak nie...
- omdat jy ‘n instrument in sy Hand is en
- omdat God ALTYD die laaste sê het.

Bronverwysing: 
Benescke Janse van Rensburg 
http://www.versndag.co.za

GEBORG DEUR
KLERKSDORP,  TAK 44,  

Wees vreesloos in nastrewing van wat jou gees aan die brand steek. 
Anoniem



S
tatistiek SA se Demographic and 
Health Survey vir 2016 skat dat 
een uit elke vyf Suid-Afrikaanse 
vroue van tussen 18 en 24 jaar 
al fisiese mishandeling deur ’n 
lewensmaat ondervind het. In 

minstens 46% van die gevalle mishandel die 
betrokke mans ook die kinders wat by die vrou 
bly. Die oorsig toon dat 17% van jonger vroue 
tussen die ouderdomme van 18 en 24 jaar al 
deur ’n lewensmaat mishandel is.”   
(Solidariteit, Anja van den Berg 10/01/2018)

1 uit elke 5 Suid-Afrikaanse 
vroue is ‘n slagoffer van 
gesinsgeweld.
“Suid-Afrika het een van die 
hoogste voorkomste van 
gesinsgeweld ter wêreld. En, 
ongelukkig, is gesinsgeweld die 
algemeenste en mees 
wydverspreide menseregte-
skending in Suid-Afrika.

Vreesloos
Elke vrou het die REG om vry van vrees te leef...

GESPREKSARTIKEL: FEBRUARIE

Bydrae: Belinda Campher
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Wat is huishoudelike geweld? 
Die Wet op Gesinsgeweld, Nr. 116 van 1998 
sê huishoudelike geweld is enige vorm van 
mishandeling wat inbreuk maak op, of ’n 
bedreiging inhou vir jou fisieke veiligheid, 
vryheid, gesondheid en emosionele 
welstand. Dit is geweld wat gepleeg is of 
gepleeg word deur iemand met wie jy in ’n 
gesins- of familieverhouding is, dit wil sê jou 
huidige of gewese (nie noodwendig getroud 
nie), lewensmaat, kêrel of meisie, ouers, 
kinders, familielede, of enigeen wat saam 
met jou in die huis woon of gewoon het. 

Huishoudelike geweld is mishandeling 
met ’n spesifieke doel voor oë: Dit word 
deur ’n persoon gebruik om mag en beheer 
oor jou te verkry en te behou. 

Verskillende vorme van 
huishoudelike geweld 
Liggaamlik: 
Dit is wanneer jy geslaan,  gewurg, geskop, 
of op enige ander manier fisies aangeval 
word. 

Seksueel: 
Dit is wanneer jy gedwing word om 
seksuele omgang met iemand te hê, of 
teen jou wil seksuele dade te doen. Of 
wanneer jou lewensmaat jou wil seermaak 
wanneer jy nie omgang wil hê nie. Dit is 
belangrik om te onthou dat ’n mens ook 
deur jou huweliksmaat verkrag kan word.

Verkragting in ’n huwelik is ’n misdaad
Emosioneel:
Hierdie stille vorm van mishandeling word 
gebruik om jou gevoelens seer te maak. 
Dit veroorsaak vrees, stres, spanning of 
angstigheid.

Sielkundig: 
Dit is wanneer iemand jou mishandel 
deur met jou gedagtes te mors of jou 
deurmekaar te maak. Dit is dan asof jy voel 
jy raak van jou kop af. 

Mondelings: 
Dit is wanneer woorde, taal en ’n mens se 
stemtoon op wrede maniere gebruik word 
om jou seer of bang te maak en jou af te 
takel. Dit sluit in om jou voor ander mense 
in die verleentheid te stel, of te dreig om 
jou en jou kinders seer te maak. 

Ekonomies:
Dit is wanneer iemand jou probeer beheer 
deur nie vir jou geld te wil gee nie, of 
te keer dat jy geld in die hande kry. Hy/
sy kan byvoorbeeld weier om die huur te 
betaal. Dit gebeur ook wanneer iemand jou 
besittings of eiendom beskadig, nie help 
om vir die kinders te sorg nie, jou besittings 
steel of dit sonder jou toestemming 
verkoop. 

Agtervolging: 
Wanneer iemand jou en jou kinders 
agtervolg en elke beweging dophou.

Teistering:
Wanneer iemand jou verpes en jou 
privaatheid skend. So iemand kan by jou 
werkplek rondhang, jou gedurig bel of 
sms’e en briewe aan jou stuur. Hy of sy kan 
ook sonder toestemming by jou huis inkom 
– alles goed wat jou onveilig en bang laat 
voel. 

Redes waarom mense bly by iemand wat 
hulle mishandel 
Daar is baie redes waarom mense nie 
padgee uit ’n verhouding waarin hulle 
mishandel word nie. Indien jy nie werk 
nie, mag jy dalk voel jy het die een wat 
jou mishandel nodig om vir jou en jou 
kinders te sorg. Jy mag dalk vir jou kinders 
se onthalwe bly en dink dis beter dat jou 
kinders albei ouers by hulle het. Party 
mense bly omdat hulle dink hulle het 
nêrens anders om heen te gaan nie. Daarby 
kan ’n mishandelaar dreig om jou of jou 
gesinslede seer of selfs dood te maak as jy 
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sê jy wil weggaan. Baie mense bly omdat 
hul selfbeeld ’n slegte knou gekry het en 
hulle dink hulle is nikswerd. Daarom laat 
hulle besluite oor hul lewe aan ander oor. 
Nog ’n belangrike rede waarom mense 
in sulke verhoudings bly, is omdat hulle 
bly hoop dat die oortreder eendag sal 
verander. 

Die kringloop van geweld 

Die impak van mishandeling op vroue 
Wanneer jy ’n werk het, gaan baie werkure 
verlore as gevolg van die beserings aan jou 
lyf of jou gevoelens wat deur huishoudelike 
geweld meegebring word. Jy kan selfs jou 
werk verloor omdat jy te veel van die werk 
wegbly. Jy kan depressief en vergeetagtig 
word en moeilik konsentreer. Jy kan 
ook begin alkohol gebruik en afhanklik 
raak van drank, dwelms of medisyne vir 
depressie. Jou gesondheid en gevoelens 
kan daaronder begin ly en jy kan begin om 
jou af te sny van jou gesin, vriende en die 
gemeenskap, omdat jy dit wil wegsteek dat 
jy mishandel word.

Die impak van mishandeling op kinders 
Kinders wat mishandeling sien gebeur, 
ly dikwels aan probleme as gevolg van 
spanning, soos dat hulle hul bed natmaak, 
gedurig hartseer is of swak vaar op skool. 
Kinders loop dikwels weg van die huis 
af om liewer op straat te woon as om 
huishoudelike geweld te verduur. Dit 
gebeur ook dikwels dat dié kinders ook 

mishandelaars word wanneer hulle groot is, 
omdat hulle glo dat dit is wat in elke huis 
gebeur.

Die impak van mishandeling op die 
gemeenskap en samelewing 
Huishoudelike geweld raak nie net jou 
en jou kinders nie, maar ook die mense 
rondom jou, soos jou vriende, familie, bure, 
kollegas en kerkleiers. Hierdie mense kan 
jou baie ondersteuning gee, maar dit kan 
ook gebeur dat hulle by die probleem 
ingetrek word, en dit kan vir hulle baie 
gevaarlik wees. Indien iemand van buite by 
die probleme in ’n huishouding betrokke 
raak, moet hulle baie goed verstaan hoe ver 
hulle kan gaan. Huishoudelike geweld kos 
die regering en hospitale, polisie, howe, 
welsyn, skole en besighede baie geld. 

Jou regte 
Jou regte word beskerm deur ’n hele paar 
wette en beleidsdokumente van die Suid-
Afrikaanse regering:
• Die Grondwet en die Handves van 

Menseregte (www.info. gov.za/
documents/constitution/index.htm) 
beskerm jou reg op menswaardigheid, 
gelykheid, lewe, die vryheid om kontak 
te maak met wie jy wil en te gaan 
waar jy wil, privaatheid, toegang tot 
howe, veiligheids- en ander dienste en 
regverdige administrasie.

• Die Wet op Gesinsgeweld, Nr. 116 
van 1998 (www.info.gov. za/gazette/
acts/1998/a116-98.pdf) gee vir jou 
wetlike beskerming teen huishoudelike 
geweld. As daar redelike bewyse is dat 
iemand hierdie wet oortree het, kan 
die skuldige in hegtenis geneem word. 
Die skuldige kan ook in die hof verskyn, 
maar die saak sal waarskynlik nie verder 
gevoer word as die slagoffer nie bereid 
is om te getuig nie. As die slagoffer nie 
kan getuig nie, of nie geskik is daarvoor 
nie, kan die hof vra dat ’n derde party 
getuig. Die hof kan ook die persoon 
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wat jou mishandel, beveel om jou 
en jou kinders geldelik te onderhou. 
Polisielede word deur die wet verplig 
om jou te help deur jou regte te 
verduidelik, vir jou ’n veilige blyplek te 
kry en jou te help om mediese hulp te 
kry indien nodig

• Die Wet op Seksuele Misdrywe en 
Verwante Aangeleenthede, Wet 32 van 
2007(www.mosaic.org.za) gee besker-
ming teen alle soorte seksuele geweld, 
onder meer verkragting in die huwelik.

• Die handves vir Slagoffers van Misdaad 
in Suid-Afrika en die Dokument oor 
Minimum Standaarde vir Dienste vir 
Slagoffers van Misdaad (www.doj.gov.za) 
is daar om te verseker dat slagoffers en 
oorlewendes van misdaad gerespekteer 
word, en dat die polisie, landdroste, 
aanklaers, hofklerke, paroolbeamptes, 
dokters, verpleegsters en maatskaplike 
werkers almal volgens vaste reëls 
optree. Die handves sê jy het die reg 
om regverdig en met respek vir jou 
waardigheid en privaatheid behandel 
te word. Jy het die reg om inligting 
oor jou saak te kry; jy het die reg op 
beskerming, hulp en vergoeding; en jy 
het die reg om te kla as dit nie gegee 
word nie.

Daar is nog beleidstukke en dokumente 
waarin die voorkoming van huishoudelike 
geweld baie belangrik is:
• Die Suid-Afrikaanse 365 dae-plan vir 

Optrede teen Geslagsgeweld (gaan 
na www.doj.gov.za en soek vir 365 day 
National Action Plan).

• Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelings-
gemeenskap se verklaring oor die 
voorkoming en uitwissing van geweld 
teen vroue en kinders (www.sardc.net/
widsaa/sgm/1999/sgm_eradviol.html) 

• Die Protokol vir Vroue van Afrika (www.
achpr.org/english/_info/women_en.html)

• Die Verenigde Nasies se Konvensie 
oor die uitskakeling van alle vorme 

van diskriminasie teen vroue (CEDAW) 
(www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/) 

Hoe om hulp te kry 
Daar is ’n paar maniere waarop jy hulp kan 
kry om te keer dat huishoudelike geweld 
voortgaan. Dit is altyd die beste om na ’n 
nie-regeringsorganisasie te gaan vir hulp 
en leiding, of selfs na ’n regeringskantoor 
wat spesifiek met huishoudelike - of 
geslagsgeweld werk. Hulle sal jou help deur 
die moeilike proses om jou lewe verander 
te kry. Hulle help met berading en ook om 
’n aanklag in te dien of ’n lasbrief te kry. 
Hulle sal jou mediese hulp laat kry en vir jou 
en jou kinders ’n veilige plek waar julle kan 
bly as julle in gevaar is of besluit het om uit 
die huis te trek.

Hoe om ’n klag in te dien
’n Klag word ingedien by die polisiekantoor 
die naaste aan waar die huishoudelike 
geweld plaasgevind het. Die polisie kan 
jou selfs na die hof verwys sonder dat jy ’n 
klag indien. Dit is egter jou reg om ’n klag 
in te dien en dit sal jou hofaansoek om ’n 
beskermingsbevel versterk.  Jy sal gevra 
word om die polisiekantoor se gebeure-
boek te teken en die polisie sal ’n inskry-
wing maak in die voorvalleboek as bewys 
dat jy die mishandeling gerapporteer het. 

Hoe om ’n beskermingsbevel te kry 
’n Beskermingsbevel is ’n dokument wat 
’n mishandelaar wetlik keer om enige 
vorm van huishoudelike geweld teen 
jou te pleeg. Nadat jy die aansoekvorms 
by die hof voltooi het en die verklaring 
onderteken het, kan ’n landdros vir jou, 
afhangend van hoe erg die mishandeling 
is, ’n tydelike beskermingsbevel gee. Dit 
sal geld totdat jy en die mishandelaar voor 
die landdros verskyn sodat hy die saak kan 
aanhoor. Sodra die beskermingsbevel egter 
gefinaliseer is, is hierdie bevel permanent, 
of geld dit totdat jy besluit om dit terug te 
trek. Jy kan ’n beskermingsbevel kry by die 
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landdroshof die naaste aan waar jy woon of 
werk, waar die mishandelaar woon of werk, 
of die naaste aan waar die mishandeling 
gebeur het.  In ’n dringende geval kan jy 
ook ná werkure om ’n beskermingsbevel 
aansoek doen. Die polisiekantoor moet dan 
’n landdros kry om die vorms te teken. 

Nadat die beskermingsbevel toegestaan 
is, geld dit dwarsoor die land. 

Wie mag ’n beskermingsbevel kry? 
Enigeen wat mishandel is – selfs ’n 
minderjarige mag sonder bystand ’n 
aansoek indien. ’n Derde party wat vir 
jou veiligheid vrees, soos ’n berader, 
maatskaplike werker, polisiebeampte, 
gesondheidswerker of onderwyser, mag 
met jou skriftelike toestemming namens 
jou aansoek doen. Indien die mishandelaar 
hom of haar nie aan die beskermingsbevel 
steur nie, moet jy die polisie ontbied of dit 
onmiddellik by die polisiekantoor aanmeld. 
Die polisie sal jou verklaring afneem oor 
wat gebeur het en vra vir jou tydelike 
beskermingsbevel en lasbrief. Al is jy nie in 
besit van ‘n lasbrief nie, moet die polisie jou 
aanvaller arresteer indien hulle vermoed dat 
jy in gevaar verkeer. Hulle moet die huis vir 
wapens deursoek indien hy/sy jou gedreig 
het, en jou help om mediese hulp te kry 
of na ’n plek van veiligheid te gaan indien 
nodig.

Kom weg van die gevaar 
Baie vroue besef dat hulle nie in die pad 
van gevaar kan bly nie, en hulle begin ’n 
nuwe lewe in plekke van veiligheid. Ander 
trek by vriende of familie in, en sommige 
bly by hul huis en sorg dat die mishandelaar 
weggaan. Jy kan kies wat jy wil doen, maar 
dis die beste as ’n berader saam met jou 
na moontlikhede vir jou en jou kinders 
kyk. Elke mens se situasie is anders en 
daar is nie een oplossing vir almal nie. 
Die belangrikste ding is egter om weg te 
kom van gevaar en jou omstandighede te 
verander voordat dit te laat is. Onthou dat 

wanneer jy vertel dat jy mishandel word,  
jy jouself in die gevaar kan stel. Wanneer 
die mishandelaar vermoed dat jy beplan 
om weg te gaan, is dit ook ’n baie 
gevaarlike tyd. 

Die beste manier om weg te gaan is 
sonder om iemand daarvan te sê.

Die volgende moet deel wees van jou 
wegkomplan: 
• Moet dit nie alleen doen nie. 
• ’n Plek om na te gaan, soos vriende, 

familie of ’n plek van veiligheid.
• ’n Sak met ekstra klere vir jou en 

die kinders.
• Afskrifte van dokumente soos jou 

ID, kinders se geboortesertifikate 
en jou beskermingsbevel.

• Medisyne.
• Spaarsleutels vir die huis en motor. 

Gee spaarsleutels vir jou bure 
indien die mishandelaar jou soms 
in ’n kamer toesluit en weggaan. 

• Hou die telefoonnommers van 
bure en familielede byderhand. 
Laat weet jou bure, vriende en 
familie van tekens van gevaar 
en stel ’n steunplan op, soos om 
hulle te vra om by jou huis ’n draai 
te maak indien hulle nie binne 
’n sekere tyd van jou gehoor het 
nadat jy besluit het om weg te 
gaan nie. 

• Die kinders wat oud genoeg is, 
moet gewys word op die tekens 
van moontlike geweld en wie om 
te kontak vir hulp, soos die SAPD, 
familie en bure.

Sorg vir jou gesondheid 
Dis nie net jou gevoelens wat seerkry 
wanneer jy mishandel word nie, jou 
gesondheid ly ook daaronder. Sommige 
vroue wil nie mediese hulp hê nie, 
omdat hulle bang is dat mense van 
die mishandeling te hore sal kom. Dit 
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kan erge gevolge hê. Navorsing wys 
dat gewelddadige lewensmaats selfs 
gewelddadiger kan word wanneer die vrou 
swanger is. Daarby raak mishandelaars 
dikwels by ander verhoudings betrokke, 
wat jou kanse verhoog om seksueel 
oordraagbare siektes soos MIV en VIGS 
te kry.  Dit is baie belangrik dat jy gereeld 
na die kliniek of ’n gesondheidswerker 
gaan om te keer dat jou liggaam en 
voortplantingsorgane permanente  
skade kry.

Wanneer iemand na aan jou ‘n slagoffer is
• Bied aan haar ‘n nie-kritiese ruimte om 

te praat
 Gewelddadige verhoudings is nie altyd 

dadelik opsigtelik vir ‘n buitestander nie 
en dit kan wees dat jou vriendin jou in 
haar vertroue wil neem wanneer sy voel 
sy is gereed. Bied steun aan om haar te 
help om selfvertroue op te bou. Dikwels 
isoleer gewelddadige lewensmaats 
hulle slagoffers, so jy moet versigtig 
optree ten einde seker te maak dat julle 
gereeld kontak het. Maak omvattende 
(privaat) notas van jul gesprekke vir 
ingeval jy dit dalk in die toekoms sal 
moet raadpleeg, byvoorbeeld in ‘n 
hof. Moenie gefrustreerd teenoor haar 
optree nie, want daar is ‘n spektrum 
van kragte aan die werk by sowel die 
oorsake van gesinsgeweld as by dít wat 
vrouens in gewelddadige verhoudings 
vasgevang hou. Dis nie altyd so maklik 
om “hom sommer net te los nie”.

• Stel ‘n praktiese wegkomplan op
 “Om weg te kom uit ‘n gewelddadige 

verhouding, is ‘n wegkomplan ten 
opsigte van finansies, woonplek, 
kinders en veiligheid nodig. Gaan 
sit by jou vriendin, pen en papier 
byderhand, en help haar stap vir 
stap om ‘n wegkomstrategie met 
meetbare en bereikbare doelwitte en 
veiligheidsplanne te beplan”, sê dr. 

Kelly Owen, ‘n kliniese sielkundige 
in Johannesburg. “As ‘n vrou in ‘n 
gewelddadige verhouding haar uit die 
situasie gaan verwyder, is daar mense 
wat moet weet wat aangaan, ten einde 
haar te beskerm en veilig te hou. So hoe 
meer mense bewus is van die situasie, 
hoe beter is dit vir haar veiligheid,”  
sê Owen.

• Kry die gereg aan haar kant
 Help haar om ‘n beskermingsbevel 

te kry. Dit is ‘n hofbevel, ook bekend 
as ‘n weerhoudingsbevel of ‘n 
gesinsgeweldinterdik, wat sekere 
voorwaardes stel om die geweldenaar 
daarvan te weerhou om die slagoffer 
weer te teister of te mishandel. Dit 
kan ook help om te verseker dat die 
geweldenaar voortgaan om huur, ‘n 
verband of tussentydse onderhoud 
te betaal. ’n Slagoffer kan te eniger 
tyd binne of buite hofure sowel as 
op openbare vakansiedae en oor 
naweke by die landdroskantoor naaste 
aan haar woon- of werkplek om ‘n 
beskermingsbevel aansoek doen.

‘n Landdroskantoor kan ook help om 
haar regte oor haar kinders te beveilig. 
Ondersteun haar hiermee, gaan saam 
met haar as dit nodig is, en help haar 
met administratiewe sake wat dalk te 
veel is vir haar.

Vrae vir Bespreking:
A. Bespreek die moontlikhede asook die 

beperkinge van die drie voorgestelde 
punte:

1.  Bied ‘n nie-kritiese ruimte om te praat
2.  Stel ‘n praktiese wegkomplan op.
3.  Kry die gereg aan haar kant.

Bronnelys:
https:/ http://mosaic.org.za/wwwafrikaans.pdf
/welstand.solidariteit.co.za
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Lewer ‘n bydrae
vir die Granaat

I
ndien jy graag enige 
bydrae vir ons tydskrif 
“Granaat” wil instuur, 
let asseblief daarop 
dat dit aan sekere 
vereistes moet voldoen 

en dat die Tydskrifkomitee die 
reg voorbehou om die bydrae 
te plaas (dadelik of in ‘n latere 
uitgawe).  Skryfstukke wat uit eie 
ervaring/belewenis spruit, sal 
voorkeur geniet.  Die komitee 
behou ook die reg om die 
artikel te verkort en die nodige 
taalversorging daarvan te doen. 
Plagiaat is strafbaar in Suid-Afrika, 
daarom is dit noodsaaklik dat die 
vrywaringsklousule ingesluit is. 

Bydraes vir die Granaat moet 
in ‘n spesiale formaat aangebied 
word.  Kontak asseblief die 
kantoor van die Dameskring direk 
vir inligtin in hierdie verband.

Foto’s:  
• ‘n Maksimum van 3 x hoë 

resolusie foto’s (300dpi) JPEGS 
kan die berig vergesel (indien 
nodig, bv. by Takprojekte of –
funksies, ens.)    

• Indien jy nie self die foto’s 
geneem het nie, maak seker 
dat jy die toestemming van 
die fotograaf verkry en gee 
erkenning vir die gebruik 
daarvan.

• Die foto’s moet ten minste 2MB 
groot wees.  

• Maak asseblief seker wanneer 
jy die foto’s per e-pos stuur, dat 
jou program dit nie outomaties 
verklein nie – kies die “original 
size” foto en e-pos dit.  

• Vir ‘n bedrag van R150 kan ‘n 
bladsy in die Granaat geborg 
word om te adverteer.  Daar 
is ‘n spesiale vorm hiervoor.  
Kontak ons gerus om dit te 
bekom.

Die nuwe Redakteur van 
GRANAAT word binnekort 
aangewys.  Enige bydraes vir 
Granaat kan aan haar gestuur 
word.  Haar e-pos adres sal 
eersdaags aan takke deurgegee 
word. 

Groete

Belinda Campher
Redakteur vir die Uitgawe

Annelize Kay

Alita Rose

Belinda Campher

Karen Hauman
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“Sy heerskappy sal uitbrei, 
en Hy sal vir altyd vrede 

en voorspoed bring.  
Hy sal op die troon van Dawid sit 

en oor sy koninkryk regeer. 
Hy sal dié koninkryk vestig 

en in stand hou deur reg en geregtigheid, 
van nou af en vir altyd. 

Daarvoor sal die onverdeelde trou van die 
Here die Almagtige sorg.

JESAJA 9: 6


