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Bel ons nou vir jou wenner-ad  ver ten sie in Die 
Bron   ber  ger. Ons staan jou by met raad, daad, 
fo  to     grafie en die op stel en uit leg van jou ad ver-
tensie teen geen ekstra koste nie. Jy kry ’n gra  tis
proef vir goed keu ring voor pla   sing. ’n Ad ver ten-
 sie in Die Bron ber ger bring nuwe voe  te na jou 
be sig  heid. Ons be  reik die min ont gin  de koop -
krag in die oos te van, en ten ooste van Pre toria 
met ’n publi ka sie wat die mense regtig wil lees. 
Vra ge rus ons gereelde ad verteer    ders of volg 
die le sers  meele wing in ons brie   we   ko lom. 

Bel ons by 012 734 0522 of 082 377 6807 of 
stuur ’n e-pos na info@bronberger.co.za. 
Besoek www.bronberger.co.za.
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Rayton, Cullinan,
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Kopiereg
Kopiereg word op alle redak-
sio  nele materiaal in dié uitgawe
gehou. Terwyl alle voorsorg
deur die uitge wer en re dak  teur
ge neem word, kan ons nie ver -
ant woor  delik gehou word vir
enige foute of uitla tings nie.

Esperance Grobler: Baie dankie! Die Bronnie is uitstekend soos altyd!
Was ook interessant van Pierre . . . en Final Word het my geïnspireer. Ek
stuur die elektroniese Bronnie ook vir my familie.

Babsie Bothma: Goeiedag ! Ek het ’n Bronberger van ’n vriendin gekry
en lekker gelees en sal dit graag wil ontvang. Sal julle dit asseblief in die
toekoms elektronies vir my stuur ? Ek woon in George, maar is ’n oud-
Pretorianer. Baie dankie. 

Susan Roos: Baie dankie vir die lekker leesstof. Ek geniet die Bronnie al
van die eerste uitgawe. Het partykeer gesukkel om hom in die hande te
kry en nou kan ek hom lekker op my skootrekenaar lees. Dankie vir al
julle moeite. Dit is puik leesstof.

Mark Barker: Baie, baie dankie. ’n Wonderlike uitgawe soos gewoonlik!

Louise van Niekerk: Al julle uitgawes was en is uitstekend. Ek lief julle
boek baie.

Michelle De Bruin: Wow, dis nou ‘great’. Hier in Zwavelpoort sukkel ons
maar soms om ons Bronberger te kry.

‘Alet Erasmus: Ek het my uitgawe van Die Bronberger ontvang. Baie
dankie! Die voorblad pronk met ’n pragtige kleurkombinasie vir hierdie
tyd van die jaar.

Stienie Venter: Hi Bronnies. Dankie vir die elektroniese tydskrif. Gaan
julle nog weer die tydskrif druk ook, assebliefie tog?

Anne Pretorius: Ek geniet die digitale uitgawe baie. Ek hoef nie te gaan
soek na my Bronnie nie. Dis maklik leesbaar en al die advertensies is
duidelik op elke bladsy te sien.

Helena Naudé Potgieter: Lieflik! Was bly om my digitale Bronnie te kry.
Ek deel verseker met trots uit na ander. Dankie vir ons uitstekende tyd-
skrif.

Esme Meyer: Baie dankie!! Dis wonderlik om die elektroniese uitgawes
te kan sien, maar ’n mens mis die aanwas in jou Bronnie-rak. Ek waar -
deer.

Vintage
Graphic Designs

Papier en elektronies:
Gewildheid groei
Soos met die Bronnie se April- en Mei-uitgawes was daar
weer oorweldigende positiewe reaksie op die Junie-uitgawe
wat noodgedwonge elektronies uitgegee moes word. Ons druk
weer dié maand die ‘papier-uitgawe’, maar gaan ook voort met ons
gewilde aanlyn-Bronnie. Hier is enkele uittreksels van die welkome
terugvoer wat ons ontvang het. – Red:

Henk Smit: Ek het die elektronies Bronnie baie geniet en het dit vir ’n
paar van my vriende aangestuur wat net met lof van die puik-puik tyd-
skrif praat. Wil julle dit nie oorweeg om dit permanent so ook aan te
stuur nie? Indien wel sal ek vir julle e-pos adresse gee van mense wat be-
langstel. Baie van ons bly hier noord van die berg en kry nie altyd die tyd-
skrif nie. Veral my vriende in Australië geniet dit verskriklik om julle uit -
gawes te lees. 

Emma Koekemoer: Pragtig! Soos altyd! En dis lekker leesstof. Ons begin
al gewoond raak aan hierdie elektroniese Bronnies . . . klaar op jou foon,
so waar jy wag kan jy net oopmaak en lees.

Carina du Plessis: Baie dankie! Ek waardeer dit baie. Mal oor Die Bron-
berger. Ek dink hierdie uitgawe se twak-gedeelte is die interessantste. My
oupa het pyp gerook. Ek het self ’n antieke pyp gehad en self aan en af
deur die jare my menthols gerook. Vogue’s was ’n “fashion statement”. En
met die verbod tans is dit iets waaroor ek dink jare nog om braaivleisvure
gesels gaan word. Tabak en pyprook is deel van Afrikaner-kultuur; twak
en snuif ook. Groot konsternasie op die verbod, maar dis ook deel van
ons geskiedenis, wat rokers tans nie sal wil opgee nie. En ’n mens vergeet
nie maklik die advertensies nie. Ek dink elke Afrikaner sal sy “brand” ont -
hou “for years to come”.

Katy Marais: Duisend dankies vir my Bronnie. Waardeer dit baie. 

Johann de Bruin: Ek is mal oor enige brokkie geskiedenis, derhalwe was
die paleis-hospitaal en die twakstories kos vir my siel. Ek wens julle geluk
met ’n spiekeries uitgawe. Johann de Bruin, van die SP Engelbrecht-mu-
seum, van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.

HB Heymans: Baie dankie! Puik!

Renette Haese: Baie dankie vir my elektroniese Bronberger – dit was
uiters flinke diens! Ek voel soos ’n waardige Bronnie met my nuwe familie!
Sterkte! Ek lees baie lekker, dankie; interessante artikels.

Rina Willemse: Baie dankie vir die Bronnie. Ek waardeer uit my hart uit!

Gerda Palm: Hoekom ek graag die Bronnie in druk verkies is nie vir my-
self nie! Ek is darem so bietjie rekenaar-geletterd, maar die Bronnie gaan
van my af altyd na my ouers in die tehuis. Soos jy weet is die ouer garde
nie so rekenaar-geletterd nie en soek maar die leesstof in boekvorm,
want as hulle weer klaar gelees het, dan gaan dit na die volgende en die
volgende, en die volgende een aan. Hulle slaan letterlik omtrent vuis 
om die Bronnie te kry om te lees en geniet al die stories van die om ge -
wing en die Bronnie so baie! Baie dankie vir al julle harde werk agter die
skerms en vir die puik leesstof.

Snyman Cronje: Die voorblad is pragtig. Baie dankie vir al julle moeite.

Gertie Stofberg: Baie dankie, ek gaan die Bronnie vandag onder ’n lek ker
warm kombers lees. Sop- en sjerrie-dag.

Nuuskierige agie van aard,
het dié vlugpotige nag-apie
op sy nagtelike jagtog in
die kaal takke van ’n win-
terboom, groot-oog en
verskrik vlak voor die
kamera lens van Laurika
van der Linde beland.

kommentaarbriewe/letters briewe/letters

Hier is hy! En dis ’n dubbeldoor: Die glanspapier-weergawe
van die Bronnie is weer vir sy lesers beskikbaar en die eerste
keer in Die Bronberger se bestaan van bykans 18 jaar, word
die papier-uitgawe saam met die elektroniese Bronnie be -
skikbaar gestel. Hieroor is ons baie opgewonde en vol ver -
troue dat dit nie net met die voortbestaan in baie vreemde
en onstuimige tye sal meehelp nie, maar ook kan lei tot
groot skaalse groei en verbetering.
Een feit waaroor ons baie opgewonde en dankbaar is, is dat
die Bronnie weens die elektroniese-pad waartoe ons ge -
dwing is om te loop, reeds ’n groot groep nuwe en geesdrif -
tige lesers bygekry het. Vir ons gereelde en hopelik ook nuwe
adverteerders is dit sommer baie goeie nuus. Dit is reeds oor
die jare heen bewys dat Die Bronberger se getroue lesers ’n
punt daarvan maak om hulle gunsteling gemeenskapspubli -
kasie se adverteerders te ondersteun.
Soos dit nog altyd was, is dit die voorneme dat die Bronnie
gratis sal bly. Dit geld die ‘papier-Bronnie’ en ook die elektro -
niese een.
Die publikasiewese het die afgelope tyd ’n geweldige en
skok kende omwenteling in ons land ervaar. Bekende en ge -
wilde tydskrifte en koerante wat oor baie jare heen stewig
gevestig was, het bloot verdwyn, het saamgesmelt of, in ’n
paar gevalle, die elektroniese opsie gekies. Maar ook hiervoor
sal lesers moet opdok.
Ons was tot nou toe geseënd om deur die kringloop van on-
dersteuning deur adverteerders en lesers gratis te bly. Die
Bronnie het ook nie hoofbestuurders en ander grootkoppe
wat dermiljoene aan salarisse ‘verdien’ nie.
Ja, soos dit in die huidige ekonomiese mallemeule van ons
land met baie ander ondernemings die geval is, verg dit op
die oomblik soms ook hier by ons ’n gespook om kop bo
water te hou.
Ons is bewus van ’n sekere elektroniese nuusdiens en ook ’n
radiostasie wat die ’nuus’ gratis aan hulle ondersteuners
bring, maar hulle vra tog vrywillige bydraes om hulle onder -
nemings op die been te hou.
Durf ons hier by die Bronnie iets dergeliks doen? Sou dit on -
gehoord van wees om byvoorbeeld van lesers te vra om net
’n bedraggie, soos wat hulle gewoonlik vir ander tydskrifte
sou betaal, as vrywillige ‘donasie’ af te staan . . . ?

’n Dubbeldoor!

Ons
voorblad

Na bladsy 6
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ons omgewing

Self-onderhoudend
Leon Poolman van Mooiplaats:
Aan ons veterane (United Veterans Association – UVA) se kant is ons
besig om die boere in ons omgewing te begin ondersteun en hulle pro-
dukte by ’n plaaslike mark te begin bemark. Ons wil daar bestellings

neem en in die week by mense se huise aflewer. 
Hierdie noodsaaklikheid het ons onmiddellik bygeval by die instel van die
grendelstaat. Niemand kon basies beweeg nie en almal het besef dat
voed sel uiters noodsaaklik is. 
Hierdie poging van ons is om die eerste ware UVA “Hub” van die grond af
te kry. Met die tyd is ’n Blikkiesdorp (kibbutz of self-onderhoudende ge -
meenskap) ons visie. 
Die belangrikste is om nou soveel as moontlik mense te laat weet dat ons
op 25 Julie die gemeenskapsmark-konsep aan baie van ons lede asook
ons boere en die breër gemeenskap gaan voorstel.
Bel Leon Poolman by 083-307-5252.
Brief verkort. – Red 

Briewe/Letters . . .
Vanaf bladsy 5

’n Groot verrassing het op besoe -
kers gewag toe Rietvlei Natuur-

reservaat ná langer as twee maan -
de se afsonderingstyd op 15 Junie
oopgemaak het. ’n Witrenoster -
kalfie, Zola, wat in dié tyd gebore
is, het saam met haar ma, Pippa,
rondgehardloop.
Renosters, beide die swart- en wit -
renoster, is ’n bedreigde spesie.
Vriende van Rietvlei se voorsitter,
James Drowley, het gesê dat die
kalfie en haar ma altwee gesond is
en dat die twee-maande-oue Zola
goed in haar omgewing aanpas. 
Tersia Jooste van Rhino Connect, ’n
geregistreerde nie-winsgewende
maatskappy betrokke by bewa -
rings programme, het gesê dat ’n
kalfie gewoonlik vir die eerste paar

dae weg van die trop gehou word.
Daarna word die kalfie maklik aan-
vaar omdat witrenosters sosiale
diere is en in groepe wei.
Kalfies se horings begin teen drie
maande groei. Tersia sê dat renos-
terstropery ’n harde realiteit is en
dat dié renosters se horings om -
trent elke 18 maande kort gesny
word, omdat dit aanhou terug
groei. Daar word aanbeveel dat
kalfies se horings eers teen die
ouderdom van twee of drie jaar
gesny word.

Welkome nuweling by reservaat

Die witrenoster, Pippa,
en haar baba, Zola
Foto: Rietvlei Natuurreser-
vaat – Elsie Bornman
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’n Zwavelpoortse man teken ’n
hart vir sy vrou teen die hange
van die Bronberg en wag by -

kans ’n jaar vir Google Earth om ’n
satellietfoto daarvan te neem.
Andrew Labuschagne vertel dat hy
dié hart, met sy vrou se naam –
Liza – binne-in, verlede jaar in Julie
in die veld op hulle kleinhoewe
uitgesny het. Die hart is omtrent
30 meter lank en hy het dit met sy
grassnyer as ’n verrassing vir haar
gesny.
Hy het gedink dat Google Earth
gouer sal opdateer en het nie be -
sef dat hy bykans ’n jaar lank sou
moes wag voor Liza dit kon sien
nie. In die proses moes Andrew die
hart en Liza se naam tien keer met
die grassnyer in veldgras uitsny. En
hy moes dit in die geheim doen
sodat dit ’n verrassing kon bly. An-
drew het elke keer gewag tot Liza
by haar ma gaan kuier voor hy
skelm met die grassnyer veld toe
is.
Hy vertel dat hy en Liza gereeld na
hulle hoewe op Google Earth kyk
en hy het naderhand gewonder of
dié program ooit weer opgedateer
gaan word. Die egpaar woon die
afgelope drie en ’n half jaar op dié

kleinhoewe langs Generaal Marais-
weg, naby die Zwavelpoort-teer-
pad.
Andrew het gehoop dat die pro-
gram in die somer opgedateer sal
word omdat die hart en letters dan
baie duideliker vertoon. In die win-
ter is daar nie juis ’n groot kontras
tussen die netjies gesnyde deel en
die res van die veldgras nie, maar
dit is toe juis in Junie wat die hele
wêreld vir die eerste keer sy lief -
desverklaring aan Liza kon sien. 
Hy sê die hart is op Google Maps
ook sigbaar en die hele Zwavel -
poort-gemeenskap is in rep en
roer oor dié gebaar. Blykbaar is 
An drew nie ’n baie sosiale ou nie
en dié openbare vertoning het nie
net vir Liza verstom nie.

Gaan Andrew die grassnyery
voortsit om die hart in stand
te hou? Hy sê noudat die ver-
rassing vir Liza verby is, gaan
hy die hart maar laat toe-
groei. Elf maande se instand-
houding was vir hom genoeg.
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Paramedici het in Junie be -
kendgemaak dat daar ’n
merk  bare toename in self-

moordpogings in Pretoria was se -
dert die grendeltyd begin het.
Casper Visser, woordvoerder vir die
Volunteer Emergency Medical Re-
sponse Unit (Vemru), het gesê dat
hulle tussen die einde van Maart
en middel van Junie uitgeroep is

na vier selfmoordgevalle en drie
pogings tot selfmoord net in Pre-
toria-Oos. Volgens Casper was die
meeste gevalle aan die einde van
vlak vyf en begin van vlak vier in-
perkingsfases. 
French Jooste, woordvoerder vir
Bull Security, sê dat die meeste
selfmoorde waarvoor hulle uitge -
roep is, in vlak drie was. Hy sê dat dit meestal mans tussen die ouder-

domme van 40 en 50 jaar was en
dat die meeste van hulle ’n self -
moordbrief agtergelaat het.
Een van die dramatiese selfmoord-
pogings was in Junie in Moreleta-
park toe Vemru uitgeroep is om ’n
pasiënt wat homself geskiet het te
help. Bull Security was eerste op
die toneel en het noodhulp toe ge -
pas tot Vemru paramedici opge -
daag het. 
Die man was in ’n kritiese toestand
en moes per helikopter na ’n spe-
sialis-hospitaal in Johannesburg
geneem word. Brinant en Quattro
het gehelp om ’n landingstrook
be skikbaar te stel en Netcare 911 is
ook uitgeroep.
Shaun Herbst, woordvoerder vir
Netcare 911, het gesê dat hulle ’n
besliste toename in selfmoord -
po gings gesien het en dat ’n groot
hoeveelheid daarvan in residen-
siële huise was. Sommige van dié
mense het aan geestesgesond -
heidskwessies gely, maar ander
glad nie.
Shaun het gesê dat baie selfmoor -
de ’n oordosis voorskrif-medikasie
ingesluit het, maar party mense
het vuurwapens gebruik, ander
het hulle self gehang of van ge -
boue en brûe afgespring. Daar was
selfs verdrinkings.
The South African Depression and
Anxiety Group (Sadag) berig dat
hulle meer oproepe sedert die be -
gin van grendeltyd ontvang het as
ooit tevore van mense wat angstig,
eensaam, bekommerd of depres -
sief is.
Hulle sê dat mense sedert die be -
gin van die Covid-19 pandemie af -

gesny is van dit wat hulle voor -
heen as ’normaal’ beskou het. Baie
mense het verwag dat daar sekere
mediese en finansiële uitdagings
in dié tyd sal wees, maar min het
die geweldige impak op hulle
geestesgesondheid verwag.
Sadag hou elke Vrydag ’n Face-
book-praatjie waar mense vrae aan
kundiges kan vra. Baie van dié
praatjies het die afgelope ruk ge -
fokus op die bestuur van depressie
en isolasie in die Covid-19 tyd. 
Sadag verskaf ook gratis telefo nie -
se berading, ondersteuning, inlig -
ting en landswye verwysings na
ondersteuningsgroepe, sielkun -
diges, psigiaters en klinieke. Aan-
lyn hulpbronne soos brosjures,
artikels en self-help videos is be -
skikbaar by www.sadag.org. 
Om met ’n Sadag-berader te praat,
kan jy sewe dae ’n week tussen 
8 vm en 9 nm die volgende nom-
mer skakel: 0800-21-22-23. Deel
van Vemru se nooddienste sluit ’n
trauma-beradingafdeling in. Bel
Casper Visser by 082-893-6873.

Die 85-jarige Alta Dias van
Bronk horstspruit het dié win-

ter reeds 84 kindertruitjies vir min-
derbevoorregtes gebrei. 
Dit is die derde agtereenvolgende
jaar wat sy truie vir kinders tussen
een en sewe jaar oud brei en aan
Helpende Hand skenk om onder
behoeftiges in Bronkhorstspruit 
uit te deel. Tannie Alta het die wol
al tyd uit haar pensioengeld ge -
koop, maar in Mei vanjaar het sy ’n
skenking van R1 000 se wol van die
Vroue Landbou Unie (VLU) gekry. 
Sy gebruik slegs dubbeldraad

‘pullskein’ wol omdat dit goed was-
bestand is en lank hou.

Op 85 brei sy 84 truie
vir behoeftiges

’n Bood-
skap van
hoop in
die gren-
deltyd
van Hoër -
skool Die
Wilgers-
leerling,
Juan Van
Geffen

Hoërskool
Die Wilgers
se onder-
hoofmeisie,
Bianca
Barkhuizen,
se positiewe
boodskap

Selfmoord neem kwaai toe
weens inperking

’n Bemoedigende boodskap
van Hoërskool Die Wilgers se
hoofseun, Cecil Knoetze
Foto’s: Hoërskool Die Wilgers 
Facebook-blad Die hart met Liza se naam in

op die La buschagne’s se
Zwavel poort-kleinhoewe

Alta Dias by die sakke vol truitjies
wat sy gebrei het

Andrew en Liza op hulle trou dag in
1988

ons mense

Liefdeshart vir Liza ná
jaar uit ruimte te sien
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Boschkop-polisiestasie se be -
velvoerder, die 55-jarige lui-
tenant-kolonel Raymond

Mo nyai, is Sondagaand 5 Julie
weens Covid-19 oorlede.
’n Erewag ter afskeid is op 8 Julie
vanaf 10 vm by die Boschkopse
Polisiestasie gehou. Voertuie van
die polisie, veiligheidsonderne -
mings en van GPF-lede, is weers -
kante van die Boschkoppad ge -
parkeer en mense het voor hulle
voertuie gestaan. 
Die metropolisie het die familie na
die polisiestasie begelei, waar
blom me oorhandig is en ’n gebed
gedoen is.
Majoor-generaal Mthombeni, die
Tshwane distrikskommissaris, het
op 6 Julie ’n verklaring uitgereik
oor lt kol Monyai se afsterwe. Hy sê
dat lt kol Monyai op 10 Junie ge -
rapporteer het dat hy nie goed

voel nie. Hy het daardie oggend ’n
vergadering met die stasiebestuur
gehad en die nodige prosesse is
gevolg.
Lt kol Monyai het dokter toe ge -
gaan en het siekeverlof gekry. Hy
het nie beter geword nie en is hos-
pitaal toe waar hy op 17 Junie vir
Covid-19 getoets is. Sy resultate
was op 20 Junie beskikbaar en het
aangedui dat hy die virus het.
Op 21 Junie het die Boschkopse
Gemeenskapspolisiëringsforum
(GPF) ’n verklaring uitgereik wat sê
dat die Boschkopse Polisiestasie
toegemaak het om ontsmet te
word ná ’n Covid-19 geval aange -
meld is. Alle dienste van die kliën -
tedienssentrum is vanuit die vuur -
wapenkantoor by dié stasie verrig.
Alternatiewe telefoonnommers
om die Boschkopse Polisiestasie 
te bereik is: 071-675-7350; 

071-675-6207; en 071-675-5502.
Volgens die woordvoerder vir die
Gautengse kantoor van die provin-
siale kommissaris, brigadier Ma -
thapelo Peters, het lt kol Monyai in
1995 as ’n algemene assistent by
Pretoria-sentraal begin werk, waar
hy ’n toekenning as beste algeme -
ne assistent ontvang het. Daarna
het hy ’n konstabel geword en is
twee jaar later tot sersant by Sun-
nyside se stasie bevorder.
Hy het in verskeie afdelings by ver-

skillende polisiestasies in die dis-
trik gewerk en etlike medaljes is
oor die jare aan hom toegeken. Lt
kol Monyai het in 2017 stasiebe -
velvoerder van die Boschkopse po -
lisiestasie geword.
Kollegas onthou dié gewilde be -
velvoerder vir sy slagspreuk, ‘emo-
sionele belegging’, wat hy in diens
van die gemeenskap uitgeleef het.
GPF-woordvoerder, Jean Jonker,
het gesê dat hy ’n sterk verhou -
ding met die gemeenskap gebou
het en daarin geglo het om ook ’n
goeie vennootskap met die GPF en
private sekuriteitsdienste op te
bou.
Lt kol Monyai is op 11 Julie in Mon-
tana begrawe. 

•
Op 6 Julie is die Cullinan se polisie-
speurdienstegebou tydelik toege-
maak om ontsmet te word weens
’n Covid-19 verwante voorval. Die
telefoonlyne in dié gebou sou ty-
delik nie beman word nie en die
publiek is gevra om die stasie be -
velvoerder by 082-822-6329 te bel
vir alle sake wat deur die speur -
dienste hanteer moes word.

’n Deel van die erewag
Foto: Wynand van der Merwe

Op pad na
die Bosch -
kop-polisie -
stasie
Foto: Wynand
van der Merwe

Luitenant-kolonel Raymond Monyai
Foto: Verskaf

Boschkop se polisiehoof
sterf aan Covid-19
Boschkop se polisiehoof
sterf aan Covid-19



www.bronberger.co.za 13

Brand jy van nuuskierigheid
om te sien of daar dalk
koeël doppies uit die Engelse

Oorlog op jou kleinhoewe of plaas
begrawe lê? Of wat van ou kanon-
doppe, muntstukke en knope van
uniforms?
Garsfonteiner Bryan Fenton het
Die Bronberger gekontak ná hy
die toeka-stories oor die blink Bar -
nards van Boschkop, hulle ou huis
en begraafplaas gelees het. Bryan,
wat in Skotland gebore is, stel be-
lang in Britse en Suid-Afrikaanse
artefakte en het onlangs ’n metaal -
verklikker aangeskaf wat hom help

om metaalvoorwerpe uit
toeka se dae op te spoor.
Die Bronberg-gebied is ryk
in geskiedenis en twee
veldslae in die Engelse Oor-
log het in ons kontrei afge-
speel. In April 2003 het ons
vir die eerste keer berig oor
metaalvoorwerpe, wat uit
die Engelse Oorlog dateer,
wat in ons gebied gevind
is. Wyle oom Francois An-
nandale van Nkwe, wie se
familie sedert 1895 op Tier-
poort bly, het vir ons die
voorwerpe gewys wat hy as
kind uit verskansings in die
Bronberg gekry het.
“Is daar dalk ’n manier wat

ek by mense in die omgewing kan
hoor of ek naby murasies of ander
ou oorlogplekke op die plotte en
plase met my metaalverklikker kan
‘vee’,” vra Bryan. 
“Alles wat ek vind sal vir Die Bron-
berger gegee word om stories oor
te skryf en die spesifieke grond eie -
naar kan alles wat ek vind kry om
dit in sy kroeg of op sy perseel uit
te stal,” sê hy. 
Bryan verduidelik dat hy self net
foto’s van die items wat hy vind, wil
hê. Hy het onlangs met dié stok -
perdjie begin en is vuur en vlam
om die gebied te fynkam. Hy is

meeste naweke iewers in die
Bosch kop- en Cullinan-omgewing

besig om met sy
verklikker te ‘vee’
of om vis te vang.
Grondeienaars
wat wonder of
daar versteekte
skatte op hulle
plotte of plase is,
kan Bryan by 

082-468-2028 bel of stuur ’n e-pos:
Bryanfenton0@gmail.com. 
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Konstruksiewerk aan die om-
strede mega reservoir op die
sensitiewe Bronbergrif het

ondanks besware van inwoners en
bewaringsgroepe begin.
In Julie 2016 het ons berig dat
Rand Water beplan om ’n 100 me -
ga-liter (ML) reservoir en verwante
infrastruktuur op die Bronbergrif,
waar die krities bedreigde Juliana
Gouemol voorkom, te bou. 
Die plan was om die 100 ML Bron-
berg Reservoir langs Rand Water se
bestaande reservoir op die rif te
bou. Die grond behoort aan Rand
Water en die ontwikkeling is op
gedeelte 18 en die oorblywende
deel van Tweefontein 372 JR, tus -
sen Olympus en Shere.
Die projek is in 2016 opgeskort
om dat Vriende van die Faerie Glen
Natuurreservaat aangevoer het dat

hulle rede het om te glo die projek
se omgewingspraktisyn het nie die
nodige vereistes met die opstel
van die konsep-verslag of die
open bare deelnameproses nage -
kom nie.
Volgens omgewingswetgewing
was die Departement van Omge -
wingsake genoop om dié aanty-
gings te ondersoek. ’n Hersiene
konsep basiese assesseringsver-
slag is in Junie 2017 beskikbaar ge -
stel en ’n ope dag is gehou. Die
finale verslag het in Augustus 2017
uitgekom en daar was weer for me -
le teenkanting teen die projek. Die
projek is teen die einde van No-
vember 2017 goedgekeur en teen-
standers kon tot 11 Desember ap -
pelleer.
In Januarie 2018 het ons berig dat
die projek aan die einde van 2017
deur die Departement van Omge -
wingsake goedgekeur is. 
Volgens Nikki Carnicelli, projek be -
stuurder vir die H46 gedeelte B van
die pyplyn, is die tender vir die 
pyplyn in 2017 gedoen, maar eers
verlede jaar toegestaan. Hy het
gesê dat hulle aangestel is vir 
4,6 km, opgedeel in vier pakkette,
tussen Woodhill Buiteklub en die

Bronberg Reservoir.
Nikki het gesê dat die konstruksie -
werk ongerief veroorsaak wat
Plantland, Meander A en B land-
goedontwikkelings en Olieven-
hout Landgoed raak, maar dat alle
aspekte in rekening gebring is om
die lewe vir inwoners makliker te
maak.
Volgens Nikki is Woodhill Land-
goed besig met ’n regsaak en tot
ooreenkoms bereik is, het Nikki se
span nie toegang tot die 1,3 km by
dié landgoed nie. Hulle het dus net
toegang tot 3,3 km van die 4,6 km.
Gedeelte een bestaan uit 900 me -
ter en is afgehandel. Grondwerke
in gedeelte drie, vanaf die Bron-
berg Reservoir tot by Dombeya

Landgoed, het teen die einde van
Junie begin. 
Raubex infra/Enza Construction JV
Venture is deur Rand Water aan ge -
stel om die konstruksie te doen.
Die konstruksiewerk, wat 15 maan -
de sou duur, gaan nou 18 maande
neem omdat dit deur die inper -
kingstyd vertraag is. 
Die waterpyplyn loop sowat 48 km
vanaf Vlakfontein Reservoir in Be -
noni tot by die Bronberg Reservoir.
Die aanvanklike Vlakfontein-Ma -
me lodistelsel het nie ’n waterop-
gaartenk ingesluit nie, net ’n 5 ML
tenk om die waterdruk te beheer.
Soos die dele noord van die Bron-
berg uitgebrei het, is daar besef
dat ’n reservoir nader aan Mame -
lodi benodig word en is die be -
staande 100 ML Bronberg Reser -
voir gebou.
Die huidige konstruksiewerk is vir
’n tweede 100 ML reservoir, langs
die bestaande een, en die twee
tenks saam se kapasiteit sal glo tot
2035 voldoende wees vir gebiede
noord van die Bronberg, vanaf
Mamelodi tot Bronkhorstspruit en
Ekandustria.

Bryan Fenton
Foto: Facebook

Deel van ’n kanon-
rondte se dop uit
die Boschkop-
omgewing
Foto: Bryan Fenton

Voorwerpe wat wyle oom Francois Annandale van
Nkwe as kind uit verskansings in die Bronberg gekry het

Toegangsroete

Konstruksiewerk op die hoek van At-
terbury- en De Villebois Mareuilweg

Wil jy weet wat onder
jou grond versteek lê?

Werk aan omstrede reservoir
op Bronberg begin

ons mense

Werk aan omstrede reservoir
op Bronberg begin

Grondwerke
Foto’s: Carli Koch
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gelse Oorlog in Pretoria doenig
was, en wat die Nederlandse
beeldhouer Anton van Wouw en
skilder J Pierneef ingesluit het.
Frans was ook as kunskenner en -
beoefenaar bekend en alhoewel
Anton ’n stukadoor van beroep
was, was hy ook as skilder en spot-
prenttekenaar bekend.
Wilhelm het twee van die geboue
rondom Kerkplein ontwerp, waar-

van net die Nederlandse Bank nog
bestaan. Sy loopbaan is moeilik om
te volg omdat sy suster ná sy dood
al sy persoonlike dokumente ver-
brand het. Vreemd genoeg is Frans
se dokumente ook verbrand.

Dit is nie duidelik of Wilhelm as pri-
vate argitek na die ZAR geïmmi-
greer het en of hy dalk ’n pos in die
regering se Departement van
Open bare Werke gehad het nie.
Die departement het ’n hele paar
reistoelae aan hom uitbetaal. 
Wilhelm het sy hele werkende le -
we in Pretoria gebly en sy doods-
berig noem dat hy 60 jaar lank hier
gewerk het. Tog was hy een van

die Hollanders
wat na Nederland
gedeporteer is
toe die Britte Pre-
toria in 1901 oor-
geneem het. Hy
moes kort ná die
Vrede van Ver -
eeni ging terug
gekeer het.
Ná die Engelse
Oorlog word De
Zwaan en Soff as
lede van die Pre-
toria-klub gelys
en in 1903 is hulle
saam aangestel
om ’n ekstra

vleuel aan die Vermeulenstraat-
fasade van die klub te ontwerp.
Frans het nooit getrou nie en was
later jare ’n permanente inwoner
van dié klub. Wilhelm is getroud
met Hilma Wilhelmina, die dogter

van Jacobus Johannes (Oom Koos)
Meintjes, die eerste Registrateur
van Aktes, en Susanna Elizabeth, ’n
nooi Van Rensburg.

Café Riche
Frans het die Café Riche-gebou in
1904 ontwerp en het omstreeks 
’n jaar, tot die gebou in 1905 vol -
tooi is, saam met Anton van Wouw
daaraan gewerk. Die gebou is este -
ties betekenisvol omdat dit baie

Art Nouveau-kenmerke het, soos 
’n asimmetriese fasade, simboliese
versierings en ornamente. Die 
deu re en vensterrame het van die
To ringkerk, die tweede en laaste
kerk op Kerkplein wat ’n toring ge -
had het, gekom.
Die beeldhouwerk, wat ’n promi-
nente plek in die ontwerp gekry
het, maak van die Cafe Riche-ge -
bou iets besonders en spreek van
die ontwerper se kunssinnigheid.
Op die hoekgewel en ook bo-op
die hoogste punt daarvan het
Frans voorsiening gemaak vir die
reliëfuitbeelding van Mercurius en
die uil op sy betonvoetstuk, terwyl
versieringselemente ook op die
verskillende gewels verskyn. Die uil

toeka se dae

14 Die/The Bronberger Julie/July 2020

Angie Kleijn

Daar is ’n uil wat die afgelope
115 jaar al oor Kerkplein
staar. Die storie van dié uil is

een van ’n hegte vriendskap tus -
sen ’n beeldhouer en argitek, wat
later na die ontwerp van die Vroue-
monument gelei het. Die argitek
het die gips ‘oefenbeeld’ van dié uil
sy lewe lank gehou en dit word
selfs in sy testament aan ’n vriend,
wat hom ná sy aftrede ingeneem
het, bemaak.
“Hoekom sou Frans Soff, wat ’n ar-
gitek was en nie ’n beeldhouer nie,
soveel waarde aan ’n gipsbeeld
van ’n uil heg?” het geskiedkun di -
ge dr Hermann Moritz Rex jare la -
ter gevra. 

Die uil sit vandag
nog op die dak
van ’n gebou op
die hoek van Par-
lement- en Kerk-
straat, Kerkplein.
Die Reserve In-
vestment-gebou
is in 1904 deur
die Hollandse ar-
gitek, Frans Soff,
ontwerp en is in
1905 gebou.
Weens die ge -

wildheid van Café Riche, wat in dié
gebou gesetel was, het die oor-
spronklike naam vergete geraak.
Frans, as 37-jarige argitek, het hier
saam met die 42-jarige beeld-
houer, Anton van Wouw, gewerk. 

Vennoot
Francois Soff is in 1867 in Amster-
dam gebore en het in omstreeks
1890 in Pretoria aangekom waar
hy in vennootskap met Wilhelm Jo-
hannes De Zwaan begin werk het. 
Wilhelm is ook in 1867 in Amster-
dam gebore, waar hy sy vakoplei -
ding ontvang het. Hy is gedeeltelik
as argitek opgelei deur die stadsar-
gitek van Amsterdam, by wie hy in
die 1880’s gewerk het.
Wilhelm het in 1888 in Johannes-
burg in die Zuid-Afrikaansche Re-
publiek (ZAR) aangekom en is kort
daarna na Pretoria waar hy in 1890
die President Hotel ontwerp het.
Dié gebou, wat op die suid-ooste-
like hoek van Kerkplein was, het
later as die Grand Hotel bekend
gestaan.
In Nederland was Wilhelm ’n lid
van die Amsterdamse Argitektuur -
genootskap en hier het hy ’n lid
van die Raad van die Vereniging
van Transvaalse Argitekte geword.
Dit lyk asof Frans en Wilhelm se
vennootskap rondom 1895 begin

het, omdat die ontwerp van Hol-
lard House aan hulle toegeskryf
word. Tog lys die ‘Longland’s Preto-
ria Directory’ van 1899 net vir De
Zwaan. Eers in 1909 en 1911 is
Frans en Wilhelm de Zwaan saam
op die lys van ‘Longland’s Pretoria
Directory’ gekry as ‘De Zwaan, WJ
en Frans Soff’ in Banklaan, Pretoria.
Frans en Wilhelm was deel van die
kunstenaarkring, wat voor die En-

Die uil bo-op die Cafe Riche-gebou
op Kerkplein
Foto: Wikipedia

Anton Van Wouw in Rome met twee
hoekfigure wat deel van die Kruger-
standbeeld op Kerkplein geword het
Foto: Die Geskiedenis van die Krugerstand-
beeld deur JH Breytenbach 

Die President Hotel, later die Grand Hotel, wat in 1890
deur Wilhelm de Zwaan ontwerp is
Bron: Wilhelmiens aftermath and legacy

na bladsy 16

Starende uil swyg ná 115 jaar  steeds oor stadshart 
toeka se dae

Frans Soff was ’n oujongkêrel wat in die Pretoria-klub ge -
woon het. Hy en sy ven noot Wilhelm de Zwaan het die
klub se oos-vleuel in 1903 aangebou
Bron: Wilhelmiens aftermath and legacy

Argitek, Frans Soff, regs en beeld-
houer, Anton van Wouw, was sedert
die 1890’s boesem vriende in Pretoria
Foto: Pretoriana 072, 1975

Die Café Riche-gebou met die Mer-
curius reliëfbeeld
Foto: Paul van der Merwe, 2015
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Starende uil . . .
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kyk uit oor die Paul Kruger-stand-
beeld, wat Anton ook ontwerp het,
in die middel van Kerkplein. 
Frans en Anton het tussen die jare
1906 en 1911 nou saamgewerk. In
1911 het Frans in Illovo, Kerkstraat
750, tussen Pine- en Becketstrate
in Arcadia gewoon. Dié twee het
saam aan ’n landswye prysvraag -
ontwerp van die Vrouemonument
in Bloemfontein deelgeneem.
Frans het die eerste vlugtige ont -
werp daarvan in Pretoria op die ag -
terkant van ’n foto van Anton, waar

hy aan die Krugerstandbeeld in
Rome gewerk het, geskets. Hulle
ontwerp is voor Julie 1911 aanvaar. 
Die geskiedenis van die Vrouemo -
nument het begin toe president

MW Steyn in 1905
na Suid-Afrika te -
rug gekeer het en
besluit het om hul -
de te bring aan die
vroue en kinders
wat in die Engelse
Oorlog dood is. 
Op 20 Julie 1906 is
’n vergadering by
die president se
broer, JWG Steyn,
se huis gehou.
Gene raal Hertzog,
Abraham Fischer, 
WJC Brebner, 
CH Wessels, domi-
nee CD Murray,

dominee Grosskopf, 
CG Fichardt en dr Stall-
reiter was teenwoordig.
Dié Vrystaters het besef
dat hulle werk aan ’n
saak van nasionale be-

lang en ’n konferensie met lands -
wye verteenwoordigers is in
Bloem fontein ge hou. Hulle het
begin geld insamel vir die bouwerk
en Roco de Villiers, AW MacHardy
en Gordon A Fraser was sekreta -
risse van die Monumentfonds.
Op 7 Julie 1911 is aangekondig dat
genoeg geld ingesamel is en dat
Frans en Anton se planne uit 40
an der gekies is deur ’n sub-komi-
tee bestaande uit dominee JD Kes -
tell, prof A Moorrees en TN de Vil -
liers.
Die monument is ’n obelisk van
36,58 meter hoog, gebou uit
Kroon stadse sandsteen, tussen
twee koppies buite Bloemfontein.
Aan die oostelike en westelike kan -
te is daar ’n toneel van ’n moe der
se hartseer in grafiese brons bas-
reliëf. Voor die obe lisk is daar figu -
re van vroue.

Daar is diegene wat sê dat Anton
die Egiptiese motief gevolg het,
soos in sy latere samewerking met
Gerard Moerdijk aan die Voortrek-
ker monument. Hulle sê dat die
sentrale motief, die Egiptiese obe -
lisk, ’n versteende sonstraal van
Aten, die mid del-van-die-dag-son,
is.
Die Vrouemonument is op 16 De-
sember 1913 onthul en intussen is
vier mense aan die voet daar van
begrawe: President Steyn; sy vrou,
Rachel Isa bella Steyn; generaal
Chris tian Rudolph de Wet; en Emily
Hobhouse.
Teen 1915 is argitekte Wilhelm De
Zwaan en Frans Soff apart gelys,
maar met dieselfde posadres in
Pretoria, as lede van die Vereniging
van Transvaalse Argi tekte.
Dit lyk asof dié twee tot 1923
saam  gewerk het toe hulle laaste
opgetekende gebou ontwerp is.
Hulle het die oorspronklike Louis
Botha Kinderhuis, wat vandag deel

Die Nasio -
na le Vroue-
monument
buite
Bloem-
fontein
Foto:
Wikipedia

Meer as 20 000 mense het in 1913 vir die onthulling
van die Vrouemo nument by me kaar gekom
Foto: Vrouemonument na bladsy 18

Die president
MT Steyn-
groep by die
loodsing van
die Vroue-
monument
Foto: Vroue-
monument
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is van die Tshwane Distrikhospitaal
se gronde, in 1923 ontwerp.
Teen 1924 is Wilhelm en Frans
steeds in Pretoria gelys, maar met
aparte adresse. Frans het sy plek in
die Raad van die Vereniging van
Transvaalse Argitekte in 1926 be-
dank en sy ‘onselfsugtige toewy -
ding aan plig’ is met dank erken.
Frans was in 1930 die argitek en
kontrakteur vir die oorspronklike
gebou van die Oorlogsmuseum
van die Boererepublieke in Bloem -
fontein. Hy het tot met sy aftrede
in die 1930’s op sy eie in sy argi -

tekskantoor in die Nederlandse
Bankgebou, wat deur Wilhelm ont -
werp is, gepraktiseer.
Historikus, dr Hermann Rex, het
geskryf dat Frans in die laaste jare
van sy lewe nog sy kantoor behou
het, maar dat hy toe reeds vir ’n
lang ruk sonder werk was. Hy het
einde ten laaste sy ‘praktyk’ toege-
maak en het by ’n vriend van hom,
Jan de Braal van die plaas Klipfon -
tein, distrik Belfast, gaan aftree.

Hospitaal
Frans het daar gewoon tot hy hos-
pitaal toe moes gaan vir ’n opera -
sie aan ’n abses. Daar is ’n rekening
van ’n dr Louis Wagner, wat mel -
ding maak dat Frans op 4 Novem-
ber 1935 ’n operasie aan die linker-
long gehad het. Die assistent was
dr Te Groen; narkose was deur dr
Lipron; daar was laboratorium -
koste aan dr Pyper en ’n konsulta -
siefooi vir dr Troup.
Net bietjie meer as ’n maand ná dié
operasie het Frans ’n testament
laat opstel. In dié testament, ge -
teken te Pretoria op 28 Desember
1935, het hy sy persoonlike besit-
tings, wat op die plaas was, aan sy
vriend Jan agtergelaat, onder an-

dere gereedskap, 150 boeke, ’n
skil dery van die Vrouemonument
en die gips-uil. Frans was nie net ’n
kunstenaar nie, maar ook ’n kuns -
liefhebber en dit is ’n groot jam-
merte dat al sy argitektekeninge
en ander kunswerke op sy versoek
kort voor sy afsterwe vernietig is.
Die erfgenaam van al Frans se
orige goedere was Robert Frede -
rick Francis jnr, wat by die departe-
ment van openbare werke in Pre  -
toria ge werk het. Frans het vir
Wou  ter Johannes Geer-
ling as eksekuteur van
sy boedel aangestel, of
as hy nie beskikbaar
sou wees nie, Carel Alt-
mann.
Frans is op 25 Januarie
1936 in die ouderdom
van 69 jaar in saal ses
van die Pretoriase Alge -
mene Hospitaal oor le -
de. Dié hospitaal was
later as die HF Ver -
woerd-hospitaal be -
kend en is vandag die
Tshwane Distrikhospi-

taal, ’n gemeenskaps hospitaal wie
se apteekgebou die oorspronklike
Louis Botha Kinderhuis was, wat
Frans ontwerp het.
Volgens sy sterfkennis was sy enig-
ste oorlewende broer, GH Soff van
Wetering Schans, Amsterdam en sy
enigste suster N Soff van Vinkel es -
kade in Amsterdam. Dié sterfken-
nis is op 27 Januarie 1936 in Pre to-
ria opgetrek deur sy lewenslange
vriend, Robert Frederick Francis
van Blackwoodstraat 188, Pretoria.

Frans is in die Pretoriase Algemene Hospitaal oor -
lede. Vandag is dit die Tshwane Distrikhospitaal
Foto: Google

Die Nederlandse
Bank-gebou,
links: 1898, WJ de
Zwaan
Bron: Wilhelmiens af-
termath and legacy

Mercurius en die uil saam gesien
Foto: Magriet Malan

Starende uil . . .
vanaf bladsy 16

www.bronberger.co.za 19

Motoriste wat in die
nag op die Ou
Bronk horst spruit -

pad (R104) in die Donker-
hoek-omgewing ry is in
Junie gewaarsku dat skerp
voorwerpe in swart as blik -
sakke op die pad geplaas
word om voertuie se ban -
de te beskadig.
Woordvoerder vir die
Bosch kopse Polisiestasie,
adjudant-offisier Cobus
Ras, het gesê dat motoriste
beroof word so dra hulle stop. Hy
het gesê dat mense nie langs die
pad moet aftrek nie, veral nie naby
of onder ’n brug nie. Ry so ver as jy
kan tot by die naaste veilige plek,
het hy gesê.
Verlede jaar het ons berig dat daar
verskeie misdaad-voorvalle in die-
selfde omgewing naby die Donker-
hoek/Boschkop-afrit van die N4-
Oos snelweg was. ’n Man is in die

kop geskiet nadat hy van die snel-
weg afgetrek het omdat sy motor
se band deur ’n stuk metaal be ska -
dig is. 
Klippe en stukke beton is in ander
gevalle vanaf dié afrit se brug op
verbygaande voertuie gegooi. 
Ons het ook vroeër berig dat ver -
skeie voertuie se bande in die nag
tussen die N4-Oos snelweg se Cul-
linan/Rayton-afrit en die Diamond

Hill tolplaza beskadig is. ’n Vrou
wat in ’n oostelike rigting op dié
snelweg gery het, het berig dat sy
oor twee onbekende hindernisse
gery het en twee pap wiele gekry
het.

Sy het besluit om nie stil te hou nie
en het deur die tolhek gery en by
The Rose vulstasie aangedoen om
na die skade te kyk. By dié vulsta -
sie het sy vier ander voertuie met
beskadigde bande gevind.

Asbliksakke gebruik om motors lam te lê

’n Groep van minstens
10 munisipale werkers
staan en kyk hoe twee
pale geplant word en ’n
pad te ken op die hoek
van Plein- en Naude-
straat in Rayton opgesit
word. Dit tel seker as in-
diensopleiding, sê
Emma Koekemoer, wat
die foto’s geneem het.

Indiensopleiding?

aktueel

Skerp voorwerpe in swart asbliksakke op die
Ou Bronkhorstspruitpad
Foto: Facebook

Die padteken wat opgerig is

Die groep munisipale werkers
Foto’s: Emma Koekemoer
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Ruim skenkings word hoofsaaklik
gereël deur die Vlinderfonds en
Chefs with Compassion en Yvette
sê dat sjef JB Bekker van Cullinan
slim planne met die reuse potte
bredie begin maak het. Chefs with
Compassion is ’n geregistreerde
nie-winsgewende maatskappy wat
in 2020 gestig is in reaksie op die
humanitêre krisis wat deur die
Covid-19 pandemie veroorsaak is.
“Staatmakers vanuit die gemeente
en gemeenskap help met die voor-
bereiding en gaarmaak van die

warm etes in groot kastrolle op
gasstowe,” sê Yvette. Daarna word
dit in vervoerbare houers oorge -
skep en word deur vier tot vyf
men  se afgelewer. 
Sommige kos beteken baie ver se
ry. “Maar daar word nie net magies
gevoed nie; ’n warm magie help,
maar warm lyfies en harte is nood-
saaklik. Vir warm lyfies, is daar deur
die Hervormde Gemeente se vrou -
ens serpe, mussies en handskoene
gebrei en terselfdertyd mantels
gemaak wat aan kinders in nood
uitgedeel is op inisiatief van die
Vlinderfonds,” sê Yvette.
Kniekombersies word gebrei en
gehekel vir kleuters, laerskool kin -
ders en bejaardes. “Ons verwag juis
vandag ’n skenking wol en so pas
is 18 kraakvars kniekombersies by
my afgelewer,” sê Yvette. 

Toe die skole weer begin het, is ’n
Gismo-poppie (akroniem vir God is
met ons) en ’n stukkie fudge vir
elke kind gegee. JB was die flukse
afleweraar en die gemeenskap het
saamgebak aan die smaaklike
fudge. 
Yvette sê dat daar so baie welwil-
lendheid in die gemeenskap is en
dat die ongelooflike ding is hoe
goed die koördinering werk; hoe
verskillende instansies en indivi -
due kan saamwerk. “Ek weet nie of
daar nog ’n dorp is wie se mense
so saam kan hande vat nie; kan
gee – waarvan hulle nie altyd self

veel het nie – en dit met soveel
lief de doen.”
Die volgende plan is om ’n tonnel-
struktuur aan te skaf sodat die

men se wat by dié projek betrokke
is, hulle eie groente kan begin
kweek. As jy ’n bydrae, hoe groot
of klein ook al, kan maak, stuur vir
Yvette ’n WhatsApp: 072-223-7522.
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Mense wat self swaarkry, het
hulle harte en beursies
oopgemaak om honger-

snood in die Rayton- en Cullinan-
omgewing teen te werk. Dié projek
wat sedert die begin van inperking
met die aflewering van kospakkies
in grafstil strate begin het, stoom
vandag steeds voort. Warm kos,
kniekombersies, handskoene, ser -
pe, musse en mantels word afge -
lewer.
Die Cullinanse Gemeenskapspo li -
siëringsforum het aan die begin
van die grendeltyd gesien dat daar
’n drastiese behoefte aan voedsel
is en het ’n massa-voedselvoorsie -
ningsprojek op die been gebring. 
Die Christelike Maatskaplike raad,
SA Cares, NG Kerk, Gereformeerde

Kerk, Hervormde Kerk, Helpende
Hand, Avad Ha Raeb en Vlinder-
fonds het saamgespan om dui sen -
de mense te voed.
Op vlak vyf van inperking het elke
instansie sy lys van behoeftige
men se ingedien en elke spanlid
was vir ’n bepaalde gebied se afle -
wering verantwoordelik. ’n Basiese
kospakkie het uit verskeie blikkies
kos, rys, mieliemeel, kookolie, seep
en gereelde vars groente saam
met donasies vanuit die gemeen-
skap bestaan. 
Cullinan Spar, Rayton Pick n Pay en
Wadrift OK het waentjies in hulle
voorportale gesit waarin skenkings
geplaas kon word. Vyftien span-
lede het die skenkings weekliks
met vlak vyf en vier se inperking
verpak en versprei.

Toe vlak drie aanbreek, kon baie
mense terugkeer werk toe en het
laat weet dat hulle nie meer kos -
pakkies nodig het nie. Yvette Otto
van die Premiermyn Hervormde
Kerk op Cullinan (lid van die Bond -
gemeentes) vertel dat die nood
egter nie net geëindig het soos
daar van fase vier na drie beweeg
is nie. 
“Daar is steeds gesinne wat erg
deur die inperking geraak word,
asook kinderhuise in die omge -
wing, huisvesting wat aan bejaar -
des gebied word en private in stan-
sies waar gestremde kinders son-
der enige staatshulp versorg
word.”
Yvette vertel dat dit op vlak drie
uiteindelik ook moontlik was om

vir die mense warm kos te maak en
vrouens uit die gemeenskap het
ingespring om groot potte voed-
same sop te maak. Die sop was
egter ’n uitdaging om af te lewer,
omdat dit moeilik is om te vervoer.
Dit is hier waar die idee van bre -
dies begin het.
“Nou word daar twee keer ’n week
warm kos vir 320 magies in ons
kerkkombuis voorberei,” sê Yvette.
“Een dag bel ’n boer en sê hy bring
vir ons blesbokvleis, wat hy klaar in
stukke opgesny het. ’n Ander nag 
9 uur kom ’n vragmotorvrag vol
voedsel hier aan wat die kerk se
kombuis van vloer tot plafon vol-
gepak het. Daar is boere wat hoen-
ders bring en ander bring groente
of sopbene,” sê sy.

ons mense

Gemeenskap span saam om duisende  in nood te help
Geskenkte groente is in die sop en
bredies gebruik
Foto’s: Verskaf

Gemeenskapslede het ingespring en
gehelp

Mense het selfs in die tuin gestaan
en werk

Die reuse potte kos word omgeroer

Maskers is gemaak

Met liefde gemaak: Handskoene, ’n
serp, mus en mantel

Tannie Chrissie Labuschagne van
Rayton, wat met haar artritis-ving -
ers al byna 3 000 Gismo’s gebrei het.
Sy en haar man, oom Andries, help
ook elke Dinsdag en Saterdag om
groente te sny 

Die vroue is nog kliphard aan die
brei en hekel vir kniekombersies en
die maak van sagte kombersies vir
die kinderhuis en kamp

ons mense

Baie aartappels is geskil

ons mense
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’n Omgesukkelde ou bel mos
nou die anderdag die Bronnie se
kantoor. Wat hy wil weet, sê om -

gesukkelde ou so ewe sarkasties, is
of Vreethans weet waar Rayton is?
Wel ja, natuurlik weet hy. Trouens
saam met Metgesel het ek al ’n he -
le paar kuiers aldaar ingewerk – nie
almal ewe bevredigend nie, moet
ek byvoeg.  
Dis nou ook nie asof die dorpie we -
mel van die kuierplekke nie, maar
een van die meer aangename be-
soeke was ’n hele wyle gelede by ’n
plekkie wat toe bekend gestaan
het as Coffee Café. ‘Prime Cut’ heet

die plek nou, maar ek vermoed
dieselfde eienaar(s) is betrokke –
en dit was nie een van hulle wat
ge bel het nie.
’n Effense verslapping van die
(mees tal raaiselagtige) inperkings -
reëls, maak dit moontlik vir restou -
rante om aansitetes te bedien. Jy
mag egter geen alkoholiese ver-
snapering daarmee saam geniet
nie en dit opsigself voel na ’n half -
gebakte saai-spul. Die verdere
vooruitsig van ’n gemaskerde ge -
sukkel om jou te-ete te bestel en in
te neem, gee die deurslag: Ons be -

sluit om vir eers by die wegneem-
opsie te hou.
Prime Cut, stel Metgesel vas, veran-
der weekliks hulle spesiale weg-
neemete-spyskaart. Sy kry dié be -
trokke week s’n per ‘telegram’
(moenie vra nie) en omdat die ou
motor se battery ’n slag weer pad-
vreet kort om te laai, besluit ek dis
Rayton toe ry met my.
Spesiaal vir ’n ‘cold, cold weekend’
(dis ’n Ingelse telegram) het hulle
bees-en-groente-sop wat saam
met ’n ‘small’ vetkoek (nie ver-In-
gels nie) teen R45 beskikbaar is. Ek
weet ek hoef nie verder te kyk nie.
Roosterbroodjies ‘to dream of’ met
of sonder skyfies vanaf R28. Boere-
wors ‘Dogs’ teen R25. Burgers met
skyfies (‘you name it, we make it’)
vanaf R50, ’n ‘breakfast bun’ kos
R38 en ’n ‘plain’ vetkoek kos R12 en
dan kan jy enige ‘filling you like’

laat bysit. Tramezzini vanaf R40 en
‘wraps’ vanaf R65. Dit dan kortliks
die keuses van die dag. Hulle lewer
ook teen ’n ietsie ekstra in die na -
bye omgewing af.
Ek bel en bestel vier (ja, vier) soppe
en vetkoeke vir my, want die na -
week gaan lank en koud wees en
groente-en-bees-sop geval my ge -
woonlik en in dié geval het dit ook.
Dalk effe vetterig vir party, maar
dié kan jy maklik afskep as dit af ge -
koel het, sou jy wou. Metgesel be -
stel die toevou-tregter (wrap) met
hoender teen R62. Die hoender-
repies is gekrummel (mal daaroor,
is sy mos) en oor die smaak en om-
vang van die gedoente is sy hoogs
in haar skik. Aanbeveling: Geniet
saam met ’n wettige glasie of twee,
natuurlik.  
Vir meer inligting kan jy Prime Cut
bel: 012-943-7444.
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aktueel

Die Department van Bosbou, Visserye en die Omgewing het in Junie
laat weet dat die Welbekendse Brandbestryding-vereniging (WBBV)

die enigste een in die Welbekend- en Boschkop-polisiëringsektors is wat
by die departement geregistreer is.
Grondeienaars wat lid is van ’n brandbestryding-vereniging, wat onder
die brandwet by dié department geregistreer is, word deur die wet be -
skerm en kan staatmaak op bystand van sektor-leiers. As ’n veldbrand oor
hulle grond beweeg, word hulle as onskuldig beskou tot daar met rede-

like sekerheid in ’n siviele saak bewys is dat hulle nalatig was. 
Vir meer inligting oor brandbestrydingsaksies, kontak die sektor-leier in
jou gebied:
Boschkop – Nick Woodrow: 082-924-4259.
Welbekend S1 – Herman van Zyl: 082-421-8043.
Welbekend S2 – Venessa Myburgh: 082-574-1562.
Welbekend S3 – Wade Dudley: 081-466-1288.
Welbekend S4 – Piet van der Merwe: 083-302-0565.

Wees voorbereid in brandseisoen
afsaalblad

Vreethans van Heerden en Metgesel besoek kuierplekke in
die Bronberg-gebied on ge nooid en betaal self vir dit wat
hulle geniet, of dalk nie geniet nie.

’n Poging van ’n grondeienaar om voorbrande in sterk win -
derige toestande te maak, het teen die einde van Junie

groot skade in die Rooikoppies-omgewing veroorsaak. Die
brand het vinnig na naburige plase versprei en dit het ’n
groot gespook afgegee om dit onder beheer te bring. Die
sestienjarige Johann van der Linde van dié gebied, het die
foto’s geneem.

Brand ruk handuit

Groente-en-bees-sop met vetkoek

Dis ’n ‘wrap’ – goed gevulde ge-
doente met gekrummelde hoender
en goed

Die Raytonse gebou wat Prime Cut huisves met kuierstoep regs

’n Digte
rook-
wolk het
oor die
gebied
gehang

Beeste
is na
veilig -
heid ge-
bring

Verswel-
gende
vlamme

Eerder bestel as ’n gemaskerde droogte
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leserslens

In ‘Leserslens’ plaas ons foto’s wat die aard en gevoel van die Bronnie se versprei -
dingsgebied uitbeeld, soos gesien deur die lens van ons lesers. Jy is welkom om
jou foto’s te stuur aan info@bronberger.co.za of om dit op ons Facebook-blad te
plaas. Beskikbare ruimte bepaal hoeveel foto’s ons in ’n uitgawe kan gebruik. Ons
bêre alle foto’s en poog om soveel moontlik in opvolgende Bronnies te publiseer. 

Deur die lens van ons lesersDeur die lens van ons lesers
dieresake

Riana Snyman het dié treffende foto
geneem terwyl sy ’n entjie op haar
hoewe in die veld gaan stap het

Grasie en sierlikheid is nie eien-
skappe wat gewoonlik met ’n
kwêvoël vereenselwig word nie.
Dié foto van Laurika van der
Linde bewys die teendeel

Die beskeie laventelblom,
soos gesien deur die lens
van Albert Bester

’n Troppie blesbokke wei rustig in die skemerlig op
’n lappie aarde in die Bronberg-gebied
Foto: Michelle Louise Burgess Koekemoer

Op ’n sekere dag het daar ’n
weggooi-skapie, ’n ooilam-
metjie, in my lewe gekom.

Klein, verwaarloos en ondervoed.
Met die eerste oogopslag het ek
besef dat sy ’n probleem het. Haar
bekkie, altwee lippies, was vol aak-
lige vratte.
Ek het haar veearts toe geneem en
slegte nuus gekry – dis ’n virus en
geweldig aansteeklik. Lammetjie
mag nie naby my eie skaapkudde
kom nie. Selfs my klere en skoene
kan die virus aan my skape oordra.
Skok, want hoe moet ek nou
maak? Sien ek regtig hiervoor
kans? 

In my huis is daar ’n ekstra kamer
langs die badkamer. Ek besluit toe
om lammetjie daar te laat bly, in af-
sondering. Solank dit nodig mag
wees. Ek het ’n kampie met afskor -
tings in die kamer gemaak, met
baie hooi waarop sy kon slaap.
Haar eerste melkbottel het sy gul-
sig gedrink.

In die badkamer moes ek myself
inrig met rubber handskoene, ’n
emmer water met ontsmetting en
’n ekstra stel klere en skoene buite
die kamerdeur, wat ek moes aan -
trek voor ek lammetjie kon versorg
en ook weer uittrek nadat sy ver-
sorg is. Dit sou die roetine word, vir
wie weet hoe lank?
Lammetjie se bek moes daagliks
ontsmet word en sy moes kort-kort
melk kry. Ná omtrent drie dae het
sy begin agteruit gaan. Sy wou 
nie meer bottel drink nie. Iets was
verkeerd, maar wat? Daar was ’n
aaklige reuk in die kamer en met
skok het ek gesien dat ’n sekon -

dêre infeksie oorgeneem het.
Plek-plek het haar lippies swart
begin word. Soos vrot vleis het dit
gelyk en geruik. Terwyl ek dit ont -
smet, het van die swart vleis begin
afval en was daar net ’n gat in die
lippie. Aaklig. Ek het begin antibio -
tika inspuit en het antiseptiese salf
gekry. Saam met die daaglikse ont -

smetting, het ek
met oorstokkies
salf in die gate
gesit, waar vleis
weggevreet
was.
Ek het begin
moed verloor.
Onse kerheid en
vrees het begin
oor neem en so
baie vrae. Ly sy
nie? Gaan sy
gesond word?
Sal sy kan skaap -
voer en gras
vreet met so ’n
misvormde
bekkie? Met tra -
ne wat loop, het
ek ge dink . . . is
genadedood nie
beter nie? 
Met vraende
ogies het lam -
me tjie my aan -
gekyk, nader geloop en met haar
koppie omhoog was dit of sy wil
sê: “Ek wil lewe. Gee my ’n kans!”
Net daar het ek besluit dat haar
naam Dapper moet wees.
Na ’n paar oomblikke was dit asof

ek ’n duidelike stem hoor: Waar is
jou ge loof? Dis nou net ’n wonder-
werk wat haar kan red. Op my

Dapper drink haar bottel
Foto’s: Verskaf

Dapper toe sy self buite kon begin vreet

Dapper, die weggooi-lammetjie,
druk wonderbaarlik deur 
’n Boervrou, wat graag anoniem wil bly, vertel self haar verhaal
van ’n klein weggooi- ooilammetjie wie se lewe, teen alle ver-
wagtinge in, gered kon word. ‘Wonderwerke gebeur nog’, sê die
vrou, wat op ’n plaas buite Bronkhorstspruit bly.

Na bladsy 26

Ys-diamante en ’n bevrore veertjie wat op sy dam -
metjie dryf, sê Eus de Clerk oor dié foto van hom

’n Kleurespel van wolke teen sonsaktyd oor
Rooikoppies
Foto: Johann van der Linde

Die Grootwaterhoender op soek na kos
by Rietvlei Natuurreservaat 
Foto: Anton Prinsloo

Dié waterbok kyk die ka -
mera stip in die oë by die
Rietvlei Natuurreservaat
Foto: Anton Prinsloo

Laatmiddag met
ons bokkinders
op Tweedracht,
sê Daleen Small
van dié foto wat
sy geneem het

Die son sak op
Donkerhoek
Foto: Anne -
lène Botha

dieresake
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dieresake

knieë langs Dapper het ek gebid
en gesmeek vir haar gene sing. Ek
het belowe dat as sy ge sond word,
ek hierdie verhaal sal vertel en ge-
tuienis sal lewer.
Dapper het my laat besef dat, ten
spyte van baie pyn en hoe erg dit
ook al lyk – moenie moed verloor
nie! Vir die dae wat gevolg het, het
sy moedig en stil gestaan sodat ek
die wonde elke paar uur kon be-
handel.
Swart stukke vleis het begin afval.
Die helfte van haar bo-lippie tot
teenaan die neusie was reeds weg -
gevreet. Om die tiet te suig, het sy
haar verhemelte en tong gebruik,
maar melk was nie meer genoeg
om haar gewig te laat optel nie. 
Sy moes vaste kos begin vreet om
sterk te word. Met ’n plastiese tee -
lepel het ek begin om ná elke 
bottel, ’n paar happies voer in 
haar bekkie te sit tot een dag, toe
ek weer ’n bakkie voer voor haar
hou . . . en sy self begin vreet met

’n baie seer bekkie, halwe bolip en
oop tandvleis. In die volgende dae

het Dapper begin gewig
optel. 
Toe die infeksie weg is, kon
Dapper vir die eerste keer
buite in die son wees en het
sy dit geniet! Bokspring en
hardloop van blydskap op die
grasperk. Nou was daar nog
net een probleem – ek kon

Dapper nie meer huisves nie. 
Uit die bloute maak ’n onbekende

vrou met my kontak. Sy is op soek
na ’n lammetjie om met ’n bottel
groot te maak as ’n maat vir haar
hanslam. Dapper was gesond en
gereed om na dié nuwe huis te
gaan, waar sy deel van ’n huis hou -
ding kan wees, maar ook ’n skaap-
maatjie kan hê. 
Die les wat Dapper my geleer het
is: Hou moed; bid sonder ophou;
en vertrou ons Hemelse Vader.

animal matters

Money is tight for many of
us, and financial insecurity
is not going to go away

very soon. The ’normal’ as we know
it is changing. Pet expenses are
some of the first things to be cut
down on in many families with se-
vere financial constraints and this
is understandable. School fees
need to be paid before Fido gets
his dental paid for. I am already
seeing this where I work. There is
just no spending money available
and, if there is, many clients would
rather save it for an even rainier
day than spend it on an expensive
procedure for their pets.
This is also not necessarily an easy
decision for pet owners, but many
people have to weigh up financial
security for their family against the
immediate expenditure on a much
loved pet. 
Veterinarians are also facing re-
duced income in the next few
years as people’s disposable in-
come drops. We cannot reduce
fees because we feel sorry for our

clients’ situa-
tion, other-
wise the
practice will
just end up in
financial dis-
tress with job
losses or clo-
sure. 
Medical supplies are not getting
cheaper and neither are staff sa -
laries or property expenses. Need-
less to say, we still want to provide
a high standard of treatment, so
we cannot just slash staff, consum-
ables and equipment. Accounts
and deferred payment are also
roads to insolvency. 
So, that leaves the responsibility
shared. Vets will have to be very
conscious of selecting procedures,
tests and treatments based on
sound diagnostic and treatment
plans. These can be tailored to an
expected outcome, which, to a cer-
tain extent, can be tailored to a
client’s financial capacity. Clients
need to make sure they have a cer-

tain amount of money available to
allow vets to do their work. 
Here pet insurance is something
everyone must consider. There are
plans to suit all pockets, but you
must read the fine print. Accident
cover plans are the cheapest for all
medical aids. These will cover
events such as dog bite wounds,
car accidents, trauma causing skin
lacerations, poisoning, intestinal
foreign bodies and falls. Some
slightly more expensive ones will
also cover events such as gastric
dilation and torsion.
I cannot overemphasise how im-
portant it is that clients with finan-
cial constraints should take out
insurance. For example, R60 per
month translates to R720 per year.
This will make R8 000 available for
accident costs in one year using a
certain plan’s policy. 
This would cover a large propor-
tion of the costs of most fracture
repair or severe bite wound treat-
ment and uncomplicated foreign
body removal and all the costs of
the treatment of smaller wounds
and lacerations. 
As an owner you may have to con-
tribute a few thousand extra in se-
vere cases. This makes treatment
affordable again in a financially
constrained environment and the

monthly contributions are ma -
nage able in most households. 
But buyer beware: Some of these
policies have a maximum amount
per claim and others specify what
the maximum is and divide it into
fees for different procedures, such
as a maximum of R1 120 for sur-
gery and R850 for radiographs per
claim. If you look at the average
cost for many surgical procedures,
these amounts may not cover a
significant percentage of the costs.
This limits the flexibility of these
plans. Fido will not need the ba -
lance of the yearly allowance if you
cannot afford to fix his fracture this
week. If you are uncertain, ap-
proach you vet and ask him how
the amounts available stack up
against the average expenses per
condition. Some pet insurance also
has an excess payable and a wait-
ing period. 
Looking at the products available,
accident cover is definitely afford-
able and should be considered if
you do not have pet insurance and
are feeling the pinch. With a good
accident cover you should be able
to pay for those lifesaving proce-
dures for once-off transient trau-
matic conditions, thus preventing
much heartache and stress when
accidents happen. 

Dr Liesel van der Merwe is a small animal medicine
specialist. Send her your questions:
info@bronberger.co.za.

Pet health in post Covid-19 times

Dapper in die boervrou se naaldwerk -
kamer

’n Blakend gesonde Dapper word soms nog met ’n bottel bederf by haar
nuwe huis

Dapper druk deur . . .
Vanaf bladsy 25
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Dis nou alles goed en wel dat
graad van inhokking só ver-
slap is dat die kindertjies

trop-trop weer kan skool-loop, sê
Gert Mossie. Maar hy kan nie help
om te wonder wat die stomme
outjies nou pouses gaan doen, as
hulle niks het om agter die pawil -
joen te rook nie . . . Hy glo nie
skool-laaities kan die Pakistani-
produkte bekostig nie.
Van een ding is hy baie seker, sê
Grootpiet. En dit is dat die ‘oop’
skole groot vreugde en verligting
vir ’n magdom ouers gebring het
en dat einste ouers voortaan baie,
baie meer waardering vir en sim-
patie met die werk en beproewing
van onderwysers gaan hê.
Gert en Grootpiet sit in die Ford-
kar voor hulle gewone watergat en
wag vir hulle wegneem-kos. Die in-
hokking is knap ook verslap tot op

’n vlak waar jy self die wegvat van
jou wegvat-ete kan doen, sonder
die vrees vir ‘inperking’ agter tra -
lies. Jy kan nou selfs binne in die
kuierplek loop aansit, maar die be-
langrikste komponent van ’n saam -
kuier bly buite perke ingeperk: Jy
mag nie alkoholiese verversings in
die drinkplek skink en drink nie.
Dié onverstaanbare en tragiese
verbod op ’n bruisdrankie in die
bruisdrankie-winkel, is een van die
redes hoekom die twee vriende in
die kar voor die kuierplek sit en
wag. Die ander rede is dat hulle nie
kans sien vir ’n gesukkel om verby
of deur ’n masker te moet eet nie.
Hy dink, sê Gert, hy verstaan nou
hoe die stomme Moses moes voel
toe hy ná al die jare se moeite voor
die ingang na die land van melk en
heuning moes agterbly. Só sit hulle
nou hier voor die ingang van die

land van glasies-klink-en-kuier,
maar die genot daarvan is hulle nie
beskore nie.
Ja, dis soos die rakbie, sê Groot-
piet. Dit was in die begin nogal lek -
ker om weer al die heruitsendings
te sien van die Bokke en selfs die
Bulle se wedstryde wat ons gewen
het, maar ook daarvoor raak jy
moeg. En naderhand, soos die rak-
bieloosheid voortgesleep het, het
hulle begin om verloorwedstryde
te wys wat glad nie vir hom lekker
is nie. Hy vang homself terloops
gereeld, as hy Covid-19 hoor of
lees, dat hy dadelik dink: Bulle-0 . . .
Ou en aangename gewoontes raak
jy nie sommer van ontslae nie, sê
Gert Mossie. Só loop sit hy maar
Saterdae smiddae en snags met
rugbykyktyd voor die kassie –
dees dae darem met ’n wettige iet-
sie in die hand. Nou, dis met hier -

die voortsle pen -
de ge woon te
dat hy iets erg
vreemds van ons
skrywers en TV-pro-
gram-makers ag ter kom. Ons
mense het, kan jy maar sê, die
spoor byster geraak as dit by die
kies van name vir hulle stories en
programme kom. Hulle het lyk
hom ’n ‘spoor’ geruik, hom ge vat
en bly vasberade aangespoor om
die woord iewers in ’n titel in te
span, sê Gert.
In ’n enkele aand se normale rug-
bykyk-tyd sien hy programme met
name soos: ‘Spoorloos’, ‘Op seer se
Spoor’, ‘Diep Spore’, ‘Spoorsny’,
‘Dwaalspoor’, ‘Voetspore’ en wie
weet nou weer wat nog? Sal seker
maar saam met my vrou so sittend
in my spoor moet bly trap, tot die
rugby weer op spoor is, sê Gert.

So sit hy in sy spoor en trap

Bronnie van
den Berg

ou poon se plotpraatjies

Tipping point
Right now, there is more lone-

someness, loss, fear and
anxiety than anyone ever

could have foreseen. Many people
describe themselves as feeling not
exactly miserable, but numb, tired
and disconnected.
You realize that the way things are
is not the way you want them to
be. And you don’t like it. At all. You
wish it were different, but you feel
as if you just don’t have it in you to
be a participant. You feel like a by-
stander. After all, you find yourself
in the midst of a pandemic. So,
what now?
Lie down in a dark room with a
damp cloth over your eyes?
Knuckle down and force things to
happen? Follow some expert’s
how-to recipe? The answer is none
of the above. If you’re coming from
a place of lack, nothing is going to
work for you in any case. Yep, even
during a pandemic.
You want to start from a place of
abundance and possibility and,
most of all, you want to do what
feels natural to you. Unless you’re a
serial killer, of course. But then
again, if you were, you wouldn’t be
reading this now, would you?
Nevertheless, the biggest change
you are capable of making in the

world, starts within you. So, when-
ever you are dead beat, take an
honest look at what you’ve been
thinking and how you’ve been
feeling and acting. Madisyn Taylor
says you’ll probably find a behav-
iour pattern, belief or relationship
that is out of alignment with who
you really are.
Still, it’s quite a challenge to stay
authentically who-you-are when
you feel as if your attempt to par-
ticipate will be criticized or at-
tacked. Madisyn says that most of
the time, the attacks and criticisms
of others have much more to do
with them and how they’re feeling
than with you. 
If you get caught up in trying to
adjust yourself to other people’s
negative energy, you lose touch
with your core. Of course this is 
especially true during these times
and the best thing you can do for
yourself is learn how to dodge
other people’s negativity.
The more of an artful dodger you
become, the more you’re able to
tell the difference between emo-
tions that belong to you and those
that belong to other people.
Madisyn says that eventually you’ll
be able to hear others’ feedback,
taking in anything that might ac -

tually be constructive and releas-
ing that which has nothing to do
with you.
Christy Whitman says that we can
allow the dominant frequency of
the world around us to regulate
our energy or we can take respon-
sibility for deliberately cultivating
the energy we wish to live in. You
know which choice leaves you at
the mercy of world events and
other people’s actions and reac-
tions. 
So, once you’ve turned off the 
myriad of voices in your head, you
can start focusing on what you do
want instead of what you do not
want. Christy says that to get what
you want, you have to focus on the
presence of it; not the absence of
it. Ask yourself: What do I want?
Why do I want it? How do I believe
I will feel once I have it? Then focus
on that feeling.
Joan Borysenko says that we’re at
the tipping point of a metaphoric
seesaw with positive and negative
outcomes perched on either end.
For sure, there are a lot of nega-
tives, and we all know what those
are. Yet, there are also many posi-
tives. All of us want to know what
we can do to tip the balance to-
wards the good. 

Joan says that many years ago she
was telling her friend, Rachel
Naomi Remen, how long her own
personal healing was taking.
“Would I ever get to 100%?” “You
don’t have to get to 100% to heal,”
Rachel assured Joan. “You only
have to get a tad more than 50%
and the seesaw automatically tips.
The other 50% is a gift of grace.”
Joan says that she thinks of grace
as a matching grant from the uni-
verse. You take one step towards
goodness, and goodness takes a
step towards you.
This is how you become a partici-
pant instead of a bystander, girl-
friend. You take just one step.
Tomorrow you’ll take another. Or
the same one if you lost ground.
And when you look back one day
you won’t see footprints. You’ll see
that you left heart-prints.

the final word






