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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. 
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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.

en beskerming oor ons. 
Ek kon Grietha amper verloor het die
afgelope week: Die verhaal strek van
ongevalle by ZA Hospitaal, hartver -
saking, maagvliesontsteking, weer in
der haas trauma-eenheid toe, ’n angio -
gram en twee bloedklonte deur haar
longe. 
Ek is so bly ons kan dit met ons Bronnie-
maats deel. Báie dankie vir die hele ge -
meenskap se meelewing en bemoe di-
ging. My gemeenskap. My oupagrootjie,
Rudolph Willem Jacobus Opperman, het
hom in die 1860’s hier op Witpoort kom vestig. 
Ek en Grietha ken mekaar al 54 jaar en is bykans 52 jaar ge -
troud. Ons het mekaar op 22 Junie 1968 op Delmas ontmoet
en is op 8 Augustus 1970 getroud. Ons bly nog ons lewe lank
hier neffens Laerskool Witpoort, wat my oupa Flip Opperman-
hulle en die gemeenskap in 1904 begin het. 
My kleinkinders is al die sesde geslag hier. Eintlik die sewende
geslag, want Grietha se oor-oor oupagrootjie was my oupa -
grootjie se oudste broer en hulle was met twee Bronkhorst-
susters getroud. 
Hier is gelukkig nie intelingsprobleme nie. Ons het drie ge -
troude kinders en agt kleinkinders, almal baie intelligent.
Brief verkort. – Red 

Seënwense
Erika Snyman van die Bronberg-gebied:
Baie dankie, ek het my [elektroniese] Bronnie gekry! My dag is
gemaak. Seënwense vir julle harde werk. Dit word baie waar -
deer.

Puik saamgestel
Hennie Heymans van Queenswood:
Baie dankie vir my elektroniese Bronnie. Puik tydskrif en puik
saamgestel!

Vintage
Graphic Designs

Hy was mý oupa
Elmari Atterbury-Nell, voorheen van Pretoria:
Die 21ste Februarie sou William George Atterbury se 94ste
verjaardag gewees het. Hy was ’n man met ’n kleurryke lewe
en ’n lus vir die lewe soos min ander.
Buiten sy sang- en skildertalente, het sy hande vir niks verkeerd
gestaan nie. Hy kon enige iets regmaak – al moes hy soms deur die nag
planne bedink het.
Twee dinge staan bo alles uit wanneer ek aan hom dink: Sy onwrikbare
liefde vir sy Skepper. Sy ongelooflike liefde vir mense. William het die ver -
moë gehad om elke persoon met wie hy te doen
gehad het, te laat voel of hulle die heel belangrikste
persoon op aarde was.

Hierdie is dinge wat
elkeen van ons kan
nastreef. Ek is vandag
bevoorreg om foto’s
en so bietjie van sy
lewe te kan deel.
En ek is bly om te kan
sê William is mý oupa
en ek is baie trots op
die man wie hy was en
die nalatenskap wat
hy vir ons gelos het.

’n Sonstraal 
Charles Thompson van Boekenhoutskloof:
Die gaatjie: Iewers is ’n gaatjie in die dak. My plafonlose sinkdak. Met die
son se terugloop winterkant toe het hy vanoggend die gaatjie met die
regte invalshoek gevang.
En daar sien ek weer . . . ’n sonstraal. Vasgevang in ’n raam van donker. En
met mooikyk sien ek miljoene stofdeeltjies wat in die straal baljaar, wat
wegraak as hulle uit die baan van lig beweeg. Asof die straal alles laat
dans wat deur dit beweeg . . .
Skielik is daar ’n bedroefdheid in my. Asof ek moet verstaan, moet weet,
maar ek is ongereed . . .

Die eerste keer
Daleen Reiners van Bashewa:
Ek het iets gesien wat my laat wonder het hoe -
kom. Dit lyk soos geelvinkies wat ons appel koos -
boom se blare afpluk en laat val. Die takkies is kaal
gepluk. Onder die boom lê ’n hoop blare. 
Later het ek die antwoord gekry. Hulle maak takke
skoon om nessies te bou. Hulle het nog nooit hier
gebou nie, maar wel buite ons erf. Ek is so opge -
wonde oor ons bome nou groot genoeg is vir
hulle om te bou. Ek probeer ook struike plant met
vruggies vir voëls en blomme vir die bye. Sal maar
sien of vroulief-vink tevrede is met haar nessie.

Aan mý gemeenskap
Hendrik Opperman van Witpoort:
Ek en my vrou Grietha is die afgelope tyd deur dale van doodskaduwees,
maar God het voor en agter, bo en onder geloop met sy hand van liefde

’n Skielike bui reën, soos
wat vanjaar gereeld ge beur,
het dié troppie taren tale
onkant betrap. Die gevolg
was vere reg skud voor die
dag se vreet saamheid
voortgesit kon word.
Johan Pretorius het die
foto in die Stillbosch
reservaat geneem.

briewe/letters briewe/letters

William en Helen Atterbury

Hendrik en Grietha Op -
perman van Henopper
Melkery op Witpoort

Die nessie in die
appelkoosboom

William George
Atterbury

Om jou Bronnie maandeliks elektronies te kry, stuur die versoek
met jou naam en van en die omgewing waar jy woon na 
info@bronberger.co.za. Stuur ’n dergelike versoek per 

WhatsApp na 083-959-1016 om die elektroniese uitgawe
op WhatsApp te ontvang. Dit is gratis. 

Ons
voorblad

kommentaar

Wolwe in skaapsklere
In ’n gemeenskap wat oor die jare heen sy groot welsyn- en omgee-hart op
verskillende vlakke bewys het, het ons gebied ongelukkig ook nie die laak -
bare teenwoordigheid van enkele ‘wolwe in skaapsklere’ vrygespring nie.
Hulle is oral: Wêreldwyd.
Dié wolwe wat slu in uiteenlopende afdelings van die samelewing rond -
sluip, het gewoonlik ’n paar goed in gemeen. Een hiervan is die selfsugtige
en doelgerigte nastrewe na eie gewin en mag ten koste van ander.
Ongelukkig blyk die voorkoms van dié ongewenstes in ons land en ons om -
gewing redelik volop te wees in die geledere van diegene wat veronderstel is
om na die veiligheid, welsyn en beskerming van die breër gemeenskap om
te sien.
Gelukkig kan ons dit uit ervaring en sonder skroom stel dat die vyfstuks poli -
siestasies wat ons gebied bedien, grootliks deur bekwame en eerlike lede
beman en bevrou word.
Die Bronberggebied is ook bevoorreg om te kan spog met onbaatsugtige en
baie aktiewe gemeenskappolisiëringsforums (GPF’s) en gemeenskapbevei -
ligingsgroepe: Gewone lede van die gemeenskap wat ongewone en nood -
saaklike take verrig.    
’n Mens kan en wil nie veralgemeen en almal oor dieselfde kam skeer nie. ’n
Paar vrot appels kan egter ’n groot kloof tussen byvoorbeeld die polisie -
diens te, stadsrade in die algemeen en die publiek oopgrawe.
Dit blyk ook dat lede van veiligheidsfirmas in die private sektor hulle toene -
mend optof in skaapsgewaad met die uitsluitlike doel om hulle wolf-
gewoon tes te verbloem.  
Op bladsy 14 van dié Bronnie word berig oor ’n voorval waar ’n sogenaamde
reaksie-offisier van een sekuriteitsfirma by grootskaalse kabeldiefstal
betrokke was. Die kabeldief is ná ’n wilde jaagtog deur ’n lid van ’n ander
veiligheids firma aangekeer en van sy skaapsklere gestroop.
Volgens ’n verteenwoordiger van die diere-skuiling, Wet Nose, kry hulle ook
toenemend te doen met gevalle waar sekuriteitsfirmas van honde gebruik
maak, en hulle dan skuldig maak aan gruwelike dieremishandeling.
Dit is ook ’n feit dat ons gebied oor baie doeltreffende, gevestigde veilig -
heids firmas beskik. Beste raad is om die prestasie-rekord van ’n veiligheids -
maat skappy deeglik na te gaan, voor jy hulle betrokke maak by jou en jou
eiendom se beskerming.

Gepraat van . . .
Gepraat van prestasie-rekord: Dit dien altyd as groot aansporing om gereeld
briewe te ontvang van lesers en adverteerders soos dié een van Tjaart Pelser
in verlede maand se Bronnie. Tjaart skryf ondermeer: “Ek adverteer nie som -
mer weer in die Bronnie nie. Hoekom?  Kan nie al die navrae hanteer nie. Tien
uit tien!”
Tjaart adverteer wel weer in dié uitgawe.
Besonderhede oor advertensies in die Bronnie kan hier neffens op blad sy
vier gelees word.  

Ons
voorblad

Na bladsy 6
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Kan iemand verduidelik? 
Katy Marais van Rayton:
Graag wil ek weet van wanneer af mag Absa
weier om 10c en 20c stukke te vat om vas te
maak?
Het vir ’n familielid by ’n drankwinkel twee biere
gaan koop. Die dame weier om 10c en 20c
stukke te vat, want volgens haar weier Absa om
dit om te ruil. By gesê, dit is nie die eerste keer
nie. Nou waarom kry ’n mens kleingeld so, maar
dit word geweier by die toonbank?
Kan iemand dalk lig werp hierop en is daar nog
plekke wat so maak? 

Die regte Bronnie
Marlene Vorster van Pretoria:
Ek woon ongelukkig nie meer in die area waar
die Bronnie versprei word nie. Daarom moet ek
dit nou aanlyn lees, wat ook goed is. Maar ek
mis steeds die regte Bronnie in my hand!

“My” Bronnie
Neëltjie Zehnder van Monumentpark:
Baie dankie vir “my” elektroniese Bronnie. Soos
gewoonlik interessante leesstof. Die redaksie

het weereens ’n pragtige, insiggewende Bron -
nie saamgestel.

Verwoede aandstorm
Ria Pieterse van die plaas Kleinfontein:
Wanneer die wolkkolomme opbou uit die
noord ooste en beweeg in die rigting van Pre -
toria, kan jy maar weet daar is haelskade op
pad. 
’n Verwoede aandstorm oor Donkerhoek en
Kleinfontein het dit een aand in Februarie weer -
eens bewys. Oumense gaan slaap mos vroeg, so
ek weet nie hoe laat die storm ons getref het
nie. 
Witblitse, hael en wind naby Rayton. Dit was die
een wit sweepslag na die ander – so helder dat
jy nie daarna kon kyk nie en groot haelkorrels is
deur die wind gedryf en teen die vensters ge -
smyt sodat dit geklink het of dit kan breek. 
Ek was te bang om deur die gordyne uit te kyk.
Die wit weerlig het reg deur die gordyne geflits.
Die elektrisiteit is ook uitgeslaan. Vinnig maar
met geweld.

Hulle voel vere
Stephan Oberholzer van Zwavelpoort:
Met ’n besoek aan die Pretoria-Oos Begraaf -
plaas op Sondag 6 Maart was ons geskok om te
sien hoe honderde liter water elke minuut uit -
borrel. Wie betaal vir hierdie water?
Ek het dit aangemeld, en was ’n

verwysingsnom -
mer gegee, maar
die persoon met
wie ek gepraat het
by Tshwane het so
sag gepraat, ook
nadat ek haar
mooi gevra het om
asseblief harder te
praat, sonder eni -
ge beweging van
haar om harder te
praat. Al wat ek
dus kon uitmaak
van die verwysingsnommer was iets van 6625.
Die mense daar by die begraafplaas gee ook
vere om oor die lekkasie, en openbaar ’n nie-
omgee houding.

Baie geniet
Rea Odendaal van Faerie Glen:
Toeka se dae: ‘Mites en maskers loop al lang pad
saam met mensdom’: Ek het dit baie geniet om
hierdie artikel te lees. 

Kan nie wag nie
Snyman Cronjé van die Bronberg-gebied:
Wat ’n plesier om altyd die voorblad te sien.
Baie dankie vir al die moeite om so ’n pragtige
Bronnie saam te stel. Ons kan nie wag vir elke
uitgawe nie!

briewe / letters

’n Mooi, wit bank is voor die pos -
kantoor in Cullinan opgerig ter

herinnering aan wyle Anette Zorg -
man.
Anette was vir baie jare die dorp se
posmeester en het ook as Rayton
se posmeester diens gedoen.
Sy was bekend vir haar vriendelike
en doeltreffende diens en was baie
gewild as posmeester en lid van

die gemeenskap. Anette is op 
23 Desember skielik oorlede ná ’n
hartaanval.
Volgens ’n vriendin van haar, Mag -
dèl Goose, sal Anette onthou word
as iemand met ’n hart van goud. Sy
sou uit haar pad gaan om mens en
dier te help waar dit nodig sou
wees. Anette laat ’n leemte, nie net
in haar familie se lewens nie, maar
in almal wat haar geken het s’n.
Haar man, Jan, het MLM Konstruk -
sie bedank vir die mooi gebaar om
die gedenkbankie voor die pos -
kantoor op te sit.

Die waterlekkasie

Wyle Anette en haar man, Jan

Die gedenkbank wat vir die gebied
se gewilde posmeester opgerig is

Gewilde posmeester só onthou

Vanaf bladsy 5



www.bronberger.co.za 9

Dit is ongelooflik belangrik om genoeg te
spaar vir jou aftrede. Ons sien daagliks
dat mense aftree, en dan nie genoeg

inkomste kry om te oorleef nie.
Onthou as jy aftree, wil jy ten minste dieselfde
lewenstyl kan handhaaf. As jy aftree, het jy nie
meer sulke groot uitgawes soos wat jy gehad
het toe jy werksaam was nie. So jy gaan dalk nie
dieselfde randwaarde nodig hê nie, maar jy wil
nog steeds dieselfde dinge kan doen en selfs
meer. Jy en jou vrou wil dalk 2 of 3 keer per jaar
ten minste gaan vakansie hou, en selfs daardie
droom motor koop wat jy nog altyd wou gehad
het.
Jy gaan eendag met ’n enkelbedrag aftree, en
dan moet daardie enkelbedrag vir jou begin
werk. Die enkelbedrag of pensioen waarna ek
verwys, moet belê word sodat jy inkomste kan
verdien. Dis eintlik baie maklik. Hoe meer jou af-
tree bedrag is, hoe hoër kan jou inkomste wees
maandeliks.
Net om ’n voorbeeld te noem, as jy vir argu-
mentsonthalwe aftree met ’n miljoen rand, kan
jou maandelikse inkomste omtrent R5 000 tot
R6 000 per maand wees. En wie kan in vandag
se lewe waar alles so duur word, daarmee klaar
kom. As inflasie verhoog soos wat ons tans er-
vaar, kan dit baie vining ’n groot probleem raak!

Hoe sal ek weet of ek genoeg 
spaar vir my aftrede?
Daar is net een manier om dit te bepaal, en dit

is om in samewerking met jou finansiële advi -
seur, letterlik die som te gaan maak. Finansiële
adviseurs word geleer hoe om die tipe bereken-
ings te doen.

Wat as ek nou bv. in my dertigs is,
en nog nooit begin spaar het vir
aftrede nie? Is daar hoop?
Ja daar is hoop, alhoewel dit ideaal is dat jy be -
gin spaar van jou eerste werksdag af.
Die bult is net steiler hoe ouer jy raak. Jou finan-
siële adviseur gaan die berekening doen, en
dan sal jy natuurlik baie meer moet spaar, wat
almal nie kan bekostig nie. Maar dis beter om
iets te hê as niks. Dit gebeur dikwels dat as
men se van werk verander, hulle die lompsom
neem om skuld af te betaal, en as jy mooi gaan
dink daaroor is dit geld wat jy waarskynlik nooit
weer sal kan vervang nie.
Jy kan vir Dinamika Finansiële Dienste skakel
sodat ons jou kan help beplan aan jou aftrede.

Wat as ek naby aftrede is, en nie 
seker is of ek genoeg het nie?
U kan ons skakel sodat ons vir u ’n prentjie kan
skets van wat u te wagte kan wees as u dan sou

aftree, en dan van
daar af werk. Di-
namika kan u help
met u aftrede, en
dit so gemaklik
moontlik vir u
maak.
Dinamika bied die
volgende dienste aan kliënte:
• Lewens asook korttermyn versekering.
• Beleggings:  Binnelands sowel as buitelands.
• Aftree beplanning en voorsiening.
• Testament en boedelbeplanning.
• Afhandeling van boedels.

Besoek gerus ons webwerf by
www.dinamika.co.za of skakel ons nommer 
086 184 6644.
Meneer Olivier kan ook direk gekontak word by
078 459 3102.
Dinamika is ’n geregistreerde Finansiële Dienste
verskaffer met lisensie nommer 46494.
Ons help u in u taal en ons is bereikbaar wan-
neer u ons nodig het.
Ons het nou ook ons facebook blad op die been
gebring, Dinamika Finansiële Dienste.

Hoekom is dit so belangrik
om te spaar vir jou oudag?

promosie

Armand Olivier





www.bronberger.co.za 1312 Die/The Bronberger Maart/March 2022

aktueel

Xara ’n week ná tragiese ongeluk gevind
Xara, ‘n swart pointer-hond is

bykans wonderbaarlik ná ‘n
verbete soektog gevind. Sy was ses
dae lank weg toe sy langs ‘n
snelweg verlore geraak het ná ‘n
fratsongeluk wat die lewe van die
22-jarige Annien Müller geëis het.
Annien, ’n vierde jaar mediese stu -
dent by die Universiteit van Pre to -
ria, en haar kêrel, die 29-jarige
Reino van Wielligh van Equestria,
was op 27 Februarie op pad terug
van Potchefstroom, waar Annien
se tweelingsussie die Saterdag
getrou het. 
Annien was vroeër Potchefstroom
toe om met die troue te help en sy

en Reino het in twee afsonderlike
motors terug na Pretoria gery. Xara
was saam met Reino toe sy motor
op die N14-snelweg naby Lanseria
gerol het.
Annien het stilgehou en begin
hardloop om Reino, wie se motor
op sy dak gelê het, te help. Reino
het sy kantvenster uitgeskop en na
Annien begin hardloop, toe ’n
motor op die nat pad gegly het en
Annien reg voor Reino getref het.
Annien het nog gelewe en Reino
het haar in sy arms vasgehou ter -
wyl hulle vir hulp gewag het. 
Hy het vir ’n omstander gevra om
te kyk hoe dit met Xara in sy motor

gaan. Toe die motor se deur oop -
ge maak is, het Xara uitgespring en
begin hardloop. Reino is agterna
terwyl ’n paramedikus, wat van
diens af was, by Annien gesit het,
maar Reino het besef dat hy Xara
nie sou kon vang nie en is terug na
Annien. Sy is later in die hospitaal
oorlede.
’n Groot soektog na Xara is van
stapel gestuur. ’n WhatsApp-groep,
‘Search for Xara’, is gestig en het
binne ’n paar dae meer as 240 lede
gehad. Iemand op dié groep het
gesê dat ’n hond wat soos Xara lyk,
gesien is. Reino se sussie, Nadia du
Plessis, en haar man, Ross, het van

Potchefstroom af deurgery en het
Xara met die hulp van ’n plaaslike
inwoner in ’n veld ongeveer 6 km
van die ongelukstoneel gevind.
Buiten ’n sny onder haar oog, het
Xara geen beserings gehad nie.

Vyf plaasaanvallers het op
17 Feb ruarie ’n woning op ’n

Twee dragt-hoewe beset, die in wo -
ners aangerand en vasgebind en
hulle tyd gevat om die huis van
waardevolle besittings te stroop
voor hulle op vlug geslaan het.
Na verneem word, het die vyf
mans teen 7.30 nm die huis binne -
gekom. Die deur en veiligheidshek
was glo oop. Die boewe was ge -
wapen met ’n geweer, ’n pistool,
pangas en messe.
Hulle het die eienaar, ’n 66-jarige
man, en twee vroue tussen 20 en
30 jaar oud hardhandig behandel
en in ’n slaapkamer vasgebind. ’n
Kleuter van twee jaar oud was in ’n
ander kamer aan die slaap.
Daarna het die mans doodluiters
vir die volgende twee uur of wat
die huis geplunder. 
Kontant, elek troniese toerusting, ’n
televisiestel, selfone, skoot reke -

naars, vuur wa pens (vier gewere en
’n pistool) is onder meer buitge -
maak.
Die slagoffers het dit reggekry om
los te kom ná die skurke vertrek
het en het by werkers op die hoe -
we alarm gemaak.
Niemand is ernstig beseer nie.
Lede van die gemeenskaps-bevei -
ligingsgroep was teen 10 nm op
die toneel en verskeie lede van die
SAPD het sowat ’n halfuur later
begin opdaag.
Met ’n opvolg-aksie van die ge -
meenskapsgroep is ’n verdagte
voertuig opgemerk wat waar skyn -
lik deur die boewe gebruik is. Dit
was ’n later model Toyota Corolla –
grys, silwer of blou. Ongelukkig is
geen registrasienommer bekend
nie.
Teen die Bronnie se saktyd is nie -
mand nog in verband met die
voorval aangekeer nie. 

aktueel

Wyle Annien Müller en Reino
van Wielligh saam met Xara
Foto: Verskaf

Een van Cullinan en omgewing
se bekendste en gewildste in -

woners, Giel Bierman, is onlangs in
die ouderdom van 80 jaar oorlede.
Almal het na die hardewarewinkel,
Cullinan Hardeware, wat hy in die
laat 80’s op die dorp begin het,
verwys as ‘Oom Giel se winkel’.
Oom Giel het in die Vrystaat op ’n
plaas grootgeword en het later by
Yskor in Vanderbijlpark gewerk
voor hy in 1983 EB Cash Store op
Cullinan gekoop het en later sy
hardeware-saak oopgemaak het.
Hier het hy tot en met sy afsterwe
op 15 Februarie vanjaar gewerk.

Giel Bierman was geliefd onder
almal wat hom geken het. Hy was
bekend vir sy behulpsaamheid en
vrygewigheid en het volgens sy
seun, Mias, altyd sy medemens
eerste gestel, al was dit ook soms
tot sy nadeel. 
Oom Giel was ’n gerespekteerde
lid van sy gemeenskap. Hy was
hardwerkend en het ’n baie goeie
algemene kennis gehad. Volgens
Mias kon sy pa altyd die beste
advies oor bykans enige iets gee
en het hy altyd tyd gehad vir ’n
geselsie en ’n grappie. 
Mias sê hy laat beslis ’n groot

leemte in die gemeenskap. 
Giel laat drie kinders uit sy huwelik
van 49 jaar met sy oorlede vrou,
Rina, agter: Sy dogter Marietjie
woon in Dubai; een seun, Jaco,
woon in Kuala Lampur; en Mias het
die hardeware-onderneming op
Cullinan (Oom Giel se Winkel) oor -
geneem. 
Giel was tot sy dood getroud met
Louise Bierman (néé Marnewick),
ook ’n oud Cullinan-inwoner.
’n Paar maande gelede het Charles
Thompson die volgende gesê in ’n
stuk wat hy oor Cullinan geskryf
het: “Die hardeware is al donkiejare

in besigheid. Oom Giel s’n. ’n Ware
hardeware. Wat nog fietsspeke en
‘ball-bearings’ se balletjies ver -
koop. En kettierek. Wat nie eens
meer elders bestaan nie.”

Wyle Giel Bierman op sy 80ste
verjaardag 
Foto: Verskaf

Oom Giel laat ’n groot leemte

Opknappingswerk van R134
mil joen het op 3 Maart by die

Wapadrand-substasie afgeskop.
Tshwane se uitvoerende burge -
meester, Randall Williams, het gesê
dat die opgradering na verwagting
binne drie jaar voltooi sal word.
Die Wapadrand-substasie het op
10 Julie 2018 aan die brand ge -
slaan. Daarná is ’n tydelike sub sta -
sie gebou, wat drie jaar
later – op 17 Julie 2021 –
ook aan die brand ge -
slaan het. Die mees on -
langse brand-voorval by
dié substasie was op 
20 Februarie.
Net ná dié kleiner brand
het Tshwane woord -
voerder, Lindela Mashi go,
gesê dat dit lyk of dit net
een paneel was wat
vlamgevat het en dat die
brand gou onder be heer
gebring kon word.
By die afskop geleent -
heid op 3 Maart het bur -
gemeester Williams gesê
dat die substasie aan -
houdend aan die brand
slaan omdat dit met ou
tegnologie ge bou is. Die
opdrag om dié substasie
te bou is in 1989 gegee
vir ’n baie kleiner net -
werk van ge meenskappe.
Die ooste van Pretoria
het sedert dien drasties
uitgebrei.
Tshwane se hoof van
sub-transmissiebestuur,
Itumeleng Shibisi, het
gesê dat die opknap -
pings werk in vier fases
sal gebeur. Die eerste
fase is die sloping van die
bestaande gebou, wat in

verlede jaar se brand beska dig is.
Konstruksie van ’n nuwe substasie-
gebou, wat drie 11 kV panele sal
huisves, gaan daarna volg. Die vol -
gende stappe is die installasie van
’n 35 MVA transformator, die her -
ves tiging van toevoer-kabels na
die nuwe substasiegebou en die
konstruksie van ’n vertrek vir die
wagte.

Vyf aanvallers slaan toe op Tweedragt

Drie jaar se werk begin
om krag op koers te kry
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our people

’n Motoris wat oor skerp voor wer -
pe op die Ou Bronkhorst spruit -

pad (R104) gery het, is geskiet en
beroof ná hy stilgehou het om sy
band om te ruil. Die 31-jarige man
het tussen Skierlik en Donkerhoek
van die pad afgetrek.
Karen Yssel van die Cullinanse ge -
meenskappolisiëringsforum (GPF)
sê dat die insident net voor 8 nm
op 22 Februarie gebeur het. Die
motoris was in staat om tot by die
Jan Ellis-sentrum te ry, waar hy me -
diese behandeling kon ontvang en
Mamelodi-hospitaal toe geneem
is.
Daardie selfde aand het die Tshwa -
ne Metropolisie skerp voorwerpe
op die Cullinan-Zambezipad naby

die Mamelodi-steengroef gevind.
Die Boschkopse GPF het berig dat
daar op 18 Februarie ’n kaping
naby die Donkerhoek-afrit van die
N4-Oos snelweg was. Die GPF het
teen 9:16 nm verslag ontvang dat
skote by dié afrit afgevuur is.
Verdere verslae het bevestig dat
daar ’n kaping was en die GPF se
uitvoerende komitee, SAPD, reak -
siespanne, gemeenskapslede,
nooddienste en private sekuri teits -
maatskappy het almal reageer.
Daar is bevestig dat een vol was se -
ne deur drie kapers ontvoer is. Die
voertuig is nagespoor en die ont -
voerde is deur die nasporings -
maat skappy, SAPD en reaksiespan
gevind.

“Ons bedank alle rolspelers vir
hulle flinke reaksie en mobilisasie.
Weereens is dit wonderlik om te
sien hoe al dié rolspelers, veral die
gemeenskap, in sulke tye van nood
kan saamstaan en ons is bly dat
almal veilig is,” lui ’n verklaring van
die Boschkopse GPF.
Volgens die GPF was dit die twee -
de kaping in dié gebied binne ’n
paar maande. Die Boschkop-poli -
siestasie het motoriste gewaarsku
dat daar ’n nuwe kaping-tendens
op die Ou Bronkhorstspruitpad is.
Polisie woordvoerder, sersant Yero -
boam Mbatsane, sê dat ’n 33-jarige
man onlangs deur drie gewapende
mans aangeval is toe hy langs dié
pad stilgehou het. Hulle het die

man in die bosse vasgemaak en al
sy besitting, in sluitende selfoon,
kontant en sy voertuig geneem.
Die slagoffer is in die bosse agter -
gelaat.
Sersant Yeroboam sê dat motoriste
nie langs die pad moet stilhou nie
en moet probeer om hulle naaste
vulstasie te bereik. Karen sê dat
mense nie in die nag op die Ou
Bronkhorstspruitpad moet ry nie
en dat hulle altyd op die uitkyk
moet wees vir voorwerpe in die
pad. “Moenie stilhou as jou bande
beskadig is nie,” sê sy.

Celebrating Rainer’s life 
in his favourite magazine
Rainer Kohl from The Willows

would have turned 80 on
21 March. His wife, Hedy, says that
the Bronnie was Rainer’s favourite
magazine, that he read each edi-
tion thoroughly and that he would
have felt honoured to be remem-
bered in this magazine.
“Rainer left us suddenly on 19 July
2021,” says Hedy “and we would
like to celebrate his richly creative
and positive life in the Bronnie”.
Born in Dresden, East Germany,
Rainer joined his refugee family in
Frankfurt at the age of 12. He at-
tended the renowned ‘Werk-
kunstschule’ (Art Academy) in
Offen bach near Frankfurt, where
he studied graphic design as well

as fine and applied arts.
Rainer was selected to be a mem-
ber of the Grupo Ibiza and he met
Picasso, which left an indelible
mark on him. His early paintings
and drawings were exhibited with -
in the Federation of Fine Artists in
Germany.
Rainer and Hedy, his then fiancée,
travelled to South Africa in March
1965, where they got married and
settled in Pretoria. They formed
their own graphic design and ad-
vertising company, spanning more
than five decades, and have two
sons who followed their parents’
creative footsteps into the film and
music industries.
Rainer’s first solo art exhibition was

held in 1968 at the SA Arts Associa-
tion in Pretoria. There followed nu-
merous gallery and private exhi bi -
tions, resulting in local and global
sales. One of Rainer’s paintings was
presented to German chancellor
Helmut Kohl during his visit to
South Africa.
Rainer painted vividly with an ap-
proach all his own, and a compli-
mentary combination of abstract

and semi-abstract images, forms
and colours. Many of his motifs
merge African wildlife, landscapes
and cultural mysticism in surrealis-
tic ‘biomorphing’, particularly evi-
dent in his ‘Altered States’ and
‘African Dreams’ collections.
He also contributed significantly to
design innovations and will remain
part of the design and art history
of South Africa.

Dit was ’n geval van wolf in skaaps -
klere aankeer toe die reaksielid van

een sekuriteits-maatskappy ’n lid van ’n
ander veiligheidsfirma uit dieselfde om -
gewing ná ’n wilde jaagtog in Februarie
vasgetrek het weens kabeldiefstal.
Die kabel is in die oop stuk grond oor -
kant die Paul Jungnickelhuis uitge gra -
we. ’n Reaksielid van Echo-1 het toe die

verdagte dief, ’n lid van ’n ander seku ri -
teits-onderneming, in ’n wilde jaagtog
uiteindelik in Nellmapius vasgetrek.
Die vermeende kabeldief wou aan vank -
lik nie sy wapen oorhandig nie, maar is
uiteindelik deur sy mede-veiligheids -
man vasgetrek. 

Rugby-legende, die 86 jarige Frik du
Preez, het Cullinan oor Va len tyns-

naweek besoek, min we tende dat hy
die groot prys in die Valentyn-kompe -
tisie gaan wen.
Ondernemings in die onderste helfte
van Oaklaan het op die na week van 
12 en 13 Fe brua rie ’n prik-’n-ballon
kom pe tisie gehou. Amanda Taljaard van
Just Ginger, aangetrek as die Ko ningin
van Har te, en Christiaan Be zui den hout
van Ketelkraal, aangetrek as Cupido, het
met die ballonne van kuierplek tot

koopplek geloop en be soekers kon ’n
wye ver skei denheid pryse wen. Frik se
prys was die grote – ’n na week vir twee
by Cullinan Dia mond Lodge.
Frik het op 7 Januarie 1961 vir die eers te
keer vir die Springbokke uit gedraf teen
Engeland op Twic kenham. Hy het sy
laaste toets in die ouder dom van 35 jaar
op 7 Augustus 1971 ge speel. As be wys
van die agting wat Suid-Afri kaanse rug -
by-ondersteuners vir hom het, is Frik as
die land se rugbyspeler van die twin tig -
ste eeu aangewys.

Die kabels wat in die ‘wolf’
se voertuig gekry is

Die voertuig van Echo-1 keer dat die
vermeende kabeldief nie verder
wegkom nie

One of Rainer’s paintings in his ‘Altered States’
collection

Tshwane Metropolisie het dié skerp
voorwerpe op die Cullinan-Zambe -
zipad naby die Mamelodi-steen -
groef gevind   Foto: Cullinan GPF

Kabelwolf ná jaagtog vas

Rainer Kohl: 21 March 1942
– 19 July 2021

Motoriste word toenemend geteiken
aktueelaktueel

Legende wen Valentyn-prys

Rugby-legende,
Frik du Preez,
saam met Aman -
da Taljaard, wat
die geskenk -
bewys oorhandig
het   Foto: Verskaf
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ons omgewing

‘Wonderwerk-welpies’ aanvaar drie nuwe  wesies
Hoe gaan dit deesdae met

die ‘Wonderwerk Welpies’?
Verlede jaar het ons vertel

dat vyf piepklein jagluiperd-wel -
pies wat wees gelaat is, wonder -
baarlik oorleef het en die ‘Miracle
Five’ gedoop is. Vandag word daar
gepraat van die ‘Miracle Eight’,
want drie nuwe wesies het by dié
groepie aangesluit.
Die oorspronklike wesies se ma is
in die Dinokeng Wildreservaat
noord van Cullinan in ’n strik ge -
vang en afgeslag. Kevin Richard -
son, wêreldbekende wildbe waar-
der en filmmaker, grootliks bekend
as die ‘leeu- fluisteraar’, en sy span
versorg die wesies by die Kevin
Richardson Wildlife Sanctuary in
dié reservaat. 

Dié vyf wesies se storie het begin
toe Dinokeng se teen-wildstroop
span agtergekom het dat ’n wyfie
jagluiperd, wat onlangs welpies
gekry het, se GPS satelliet-hals -
band ophou beweeg het. Hulle het
dadelik ’n span uitgestuur om na
haar te begin soek, wel wetende
dat dié soektog ’n resies teen tyd
was. Die welpies was vyf tot ses
weke oud en sou net vir 24 tot 48
uur kon oorleef voor hulle begin
dehidreer en ’n gewisse dood in
die oë staar. 
Dinokeng se span het die vier klein
manlike welpies dadelik by die den
gekry, maar moes ’n groot soektog

opsit om die vyfde een, die enigste
wyfie, wat weggekruip het, te kry.
’n Paar maande later moes die
span nog ’n groter soektog op tou
sit om drie nuwe wesies in die veld
te vind.
Hulle ma is deur ’n leeu doodge -
maak en die soekspan moes vir
nege ure lank sukkel om die wesies
gevang te kry. Die drie nuwe we -
sies was jonger as die ‘Won der werk
Vyf’, maar was in daardie sta dium
reeds groter as hulle omdat hulle
langer moedersmelk gedrink het.
Kevin sê dat dié welpies geweldig
getraumatiseer was en vir die eers -
te drie dae apart van
die vyf ander wesies
gehou is. Hulle kon
mekaar egter deur
die draad dop hou
om aan mekaar ge -
woond te raak.
Ná ’n paar dae was
dit tyd vir die twee
groepe om mekaar
van naderby te leer
ken. Kevin sê dat die
twee groepe mekaar
aan vank lik vermy
het. Die aand wat
hulle vir die eerste
keer saam in die
nag  kamp moes
deur bring was nael -

byt-tyd vir die personeel, maar
almal het die volgende oggend
lewend anderkant uitgekom.
Tog het die twee groepe uit me -
kaar gebly. Dit het baie lank ge -
neem voor hulle begin meng het.
Die oorspronklike vyf welpies het
aanhou speel en mekaar gejaag,
terwyl die drie nuwe welpies in ’n
hoekie bly sit het.
Die deurbraak het uiteindelik ge -
kom toe die welpies speelgoed
gekry het in die vorm van lemoen -
pampoentjies. Die pampoentjies is
vir hulle gerol en die welpies het
saam begin ‘rol-bal’ speel. 

Welpies loer nuuskierig deur die omheining toe die
drie nuwe wesies aangekom het

Kevin vertel dat sulke speletjies die
beste voorbereiding is om te leer

jag. Die doel is om die welpies na
’n paar jaar in die reservaat vry te
laat, so hulle moet leer hoe om
weer ‘wild’ te word. 
Die volgende stap in dié proses
was toe hulle in Desember vir die
eerste keer kos gekry het wat nie
in ’n bak aankom nie. Die welpies
het hulle dood ge skrik toe die
sebrabene – gestroop van vleis,
maar met vel en senings aan – in
hulle kamp gesit is. Al die wel pies

was aanvanklik bang vir dié vreem -
de nuwe goed. Ná een brawe wel -
pie ’n been bekruip en aan hom
begin kou het, het ’n tweede een
ook ingeval. Die res was te bang.
Dit was eers met die volgende

sebra-bene dat alle welpies in ge -
spring het en hulle eerste ‘prooi’
saam gevreet het en bande begin
vorm het wat hulle hopelik een-
 dag as ’n jag-span sal laat saam -
staan.

’n Splinternuwe internet radio -
stasie op Tierpoort het vroeg in

Maart met toetsuitsendings begin.
Radio Ritme, waarvan die voertaal
oorheersend Afrikaans is, werk
van uit die Bellevue Ateljee by Bel -
levue Equestrian Estates in Leri bi si -
weg. Lewendige uitsendings het
op 11 Maart afgeskop.
“Ons is ’n gemeenskapradiostasie
wat nie kommersiële winste ver -
dien nie en is gebaseer op Chris te -
like beginsels,” sê Wicus van Wyk,
stigter van dié stasie. 
“Ons fokus is op die goue treffers
van toeka se jare met ’n “pop” en
“rock” inslag, maar ons skroom nie
om hedendaagse treffers en enige
iets anders ook op te dis nie. Die
doel is om 24 uur per dag jou
guns teling musiek aan te bied en
jy sal ook op hoogte gehou word
van belangrike nuusgebeure en
ander sake van belang,” sê hy. 
Radio Ritme is op Tierpoort ge -
setel, maar het ook verskeie aan -
bieders in ander sentra van die
land. Wicus het reeds vir drie ver -

skillende radiostasies as omroeper
gewerk, waar hy musiekpro gram -
me aangebied het. 
“Uiteindelik het ek besluit om Ra -
dio Ritme op die been te bring. Dit
was soms maar opdraande, maar
dan was die afdraande net soveel
makliker. En hier is ons nou, met
net ’n handjievol omroepers, wat
almal hulle beste gee en hulle
goed van hulle taak kwyt.” 
Jy kan Radio Ritme vanaf die web -
blad, www.radioritme.co.za,
stroom. Ander platforms om te
stroom sal mettertyd bekend ge -
maak word. 

Nuwe radiostasie
op Tierpoort

Die drie nuwe wesies met hulle
aankoms

Die oorspronklike vyf wesies toe
hulle nog piepklein was

Wicus van Wyk
Foto: Verskaf

’n Welpie speel met ’n lemoenpampoentjie
Foto’s: Kevin Richardson Stigting

ons omgewingons omgewing

Een van die groeiende welpies

Die welpies se eerste ‘prooi’, waarvoor hulle eers ’n bietjie
skrikkerig was
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Die Goliat Van Gat Pampoenfees is van 9.30 vm tot 
2 nm op 19 Maart by die Pretoria Boeremarkterrein,
Moreletastraat 665, Silverton. Dié is ’n jaarlikse in stel -
ling waar al die grootste, lelikste en mooiste pam -
poene gebring word om pryse te wen. Daar gaan ook
verskeie boeremarkkraampies, kompetisies en ver -
maak wees. Vir meer inligting, bel Henri Combrink by
082-552-9428.

Wet Nose Animal Rescue Centre has a Sleepathon
Challenge on 26 March. Experience a fun-filled day in
the life of a shelter animal that you will never forget
and make a homeless animal forever grateful. You
have the option to spend from one to 24 hours with
one of the dogs or cats in the centre’s care. There will
be plenty to do, so don’t worry about being bored. If
you can’t join on the day, you can still challenge some-
one else to do the Sleepathon on your behalf. To regis-

ter send an e-mail: shelter@wetnose.co.za or WhatsApp: 082-677-8086.

Die eerste FAK Genealogie- en Familie -
fees word op Saterdag 9 April van 
8 vm tot 1 nm by die Kruger-galery by
die Voor trekkermonument gehou. Die
vorige 11 feeste is deur Isabel Groes -
beek eers by die Voortrekker monu -
ment (2008 en 2009) en toe by Lynnwoodrif Ge meen te (2010-2018) aan -
gebied. Sedert 2020 het Isabel met die FAK han de gevat, maar weens
Covid was daar net digitale feeste. Nou gaan daar weer ’n fisiese fees

wees waar besoekers met ervare navorsers kan skakel en ander be lang -
stellendes kan ontmoet. Bel Isabel by 082-441-2325 of stuur ’n e-pos:
isabel@kultuurtuiste.org.za. 

‘Eet Kreef! Herleef’ word op 26 Maart om 7 nm by
At ter bury-teater gehou. Dié is ’n huldeblyk en
herin ter pretasie van Johannes Kerkorrel en die
Gereformeerde Blues Band se ikoniese album, 
30 jaar ná die album vir die eerste keer uitgereik
is. Die groep wat agter die stuur van dié Alter na -
tief-Afrikaanse ossewa inskuif bestaan uit: Laudo
Liebenberg (hoofsanger en kitaar); Frank Freeman
(kitaar en sang); Shel don Yoko (tromme); Schalk van der Merwe (baskitaar
en sang); en Mikhaela Kruger (klawerbord en sang). Kaartjies kos R250.
Die teater is in Daventrystraat 4, Lynnwood Manor. Skakel 012-942-5951.

Die Pretoria Buitelug Ekspo en Fees word op 22, 23 en 
24 April by Legends Avontuurplaas, Rhino Park op die
R515, Rhenosterfontein gehou. Daar gaan feestelike
musiek, lekker eet-, drink- en kuierervarings, proteas
en blomme, ’n MMA-vegring en vuurvreters, verskeie
kraampies, karretjies en vliegtuigies wees. Kaartjies vir
kinders en pensioentrekkers kos elke dag R70 en
kinders onder ses jaar oud gaan gratis in. Kaartjies vir
vol was se nes kos R100 op die Vrydag en sluit toegang
in tot die hoof verhoog met Refentse, Lianie May en Jay. Kaartjies kos
R150 op die Saterdag en sluit toegang in tot die hoof verhoog met Layla
Sky, Dirk van der Westhuizen, Pieter Smith, Tarryn Lamb, Alida Luus,
Appel, 942’s, Ber nice West, Martin Bester en Francois van Coke. Kaartjies
kos R100 op die Sondag en sluit toegang in tot die hoof verhoog met
Willie en die Wen span, Arina De Witt, Christopher Vale, Arno Jordaan, Die
Campbells, Kar lien van Jaarsveld, Du Preez en Band en Bok van Blerk.
Kaartjies is be skikbaar by http://pretoriafees.co.za/kaartjies/. Stuur ’n
WhatsApp: 074-120-0279 of ’n e-pos: Info@pretoriafees.co.za.  

Het jy gehoor? Have you heard?
Teen die Bronnie se spertyd was die onderstaande ge -
beure vir die datums wat genoem word, beplan. Inper -
kingsregulasies mag veranderings tot gevolg hê.

• • •

• • •

• • •

• • •
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Die Boardwalk nagmark in Faerie Glen gaan weer
volstoom voort. Dié mark word elke laaste Vry -
dag van die maand van 5 nm tot 10 nm op die
grasperke agter Virgin Active by die Boardwalk in
Haymeadowstraat gehou. Organiseerder Luke-James Timoty sê dat be -
soekers kan uitsien na musiekoptredes van plaas like sangers en musi kan -
te, verskeie kraampies en markkos by ’n troetel dier-vriendelike mark. Vir
meer inligting, besoek hulle Facebook-blad.

Die Protea Cullifest word oor ’n volle drie dae aange bied
van 30 April tot 2 Mei. Vanjaar gaan dié gewilde familie -
fees op Cullinan ekstra spesiaal wees: Dis die Protea Cul li -
fest se 20ste herdenking. Die fees bied iets vir oud en jonk,
van ’n biertent tot ’n pretpark en ’n verskeidenheid
kraampies met eet- en drinkgoed en natuurlik mooi goed
vir jou en jou huis. Maak ook ’n draai by die blomme -

kraam pies waar proteas en ander plante te koop sal wees. Feesgangers
kan voor die buitelugverhoog uitspan vir ’n dag van topklas-vermaak vir
die hele gesin. Van die bekendste stemme in die Suid-Afrikaanse musiek -
bedryf gaan daar wees, soos Saarkie, Lee Scott, Juanita, Franja en Ruan-
Josh, Leah, Die Flooze, Fatman, Onbeskaamd en Brendan Peyper. Kaartjies
kan reeds gekoop word by https://plankton.mobi/Events/EventBooking.

Cooking on Coals, a family festival, is held on 30 April at the Lazy
River Bush Pub, Dinokeng, to raise funds for the reserve’s voluntary
rangers. All proceeds will be for tent repairs, running costs of the
camp, weekends for unprivileged children and to feed the anti-
poaching team horses for another year. Entry for the cooking com-
petition is R300 for a team of two and there are great prizes to be
won and fun for the whole family. There will be live music, enter-
tainment for children, food and beer tents and pop-up shops. The

celebrity judges are Chris Forrest and Gareth Daniell. Entrance is R50 and
children under 12 go in for free. For more information, visit 
https://dinokengvr.co.za. 

‘Verstaan, beplan en installeer jou eie sonkragstelsel’ is die naam van ’n
kursus wat op 9 April van 8 vm tot 5 nm by Diamantvallei Landgoed op

Rhenosterfontein aangebied word. Dié foto -
voltaïese sonkrag-ontwerp-en-instal lerings -
kursus is geskep vir mense, organisasies of
klein ondernemings wat basiese inligting
oor die grootte, beoordeling en installering
van sonkrag-stelsels nodig het. Die koste is
R1 500 vir diegene wat voor 23 Maart be -
spreek. Daarna is die prys R1 800. Skakel 087-231-1644 of stuur ’n e-pos:
info@kragdag.co.za.

Erna Roux hou op 26 Maart ’n kunsuitstalling van
haar olieverf skilderye by Bronberg Restaurant,
Zwavel poort, op die hoek van die Boschkoppad en
Lynn woodweg-verlenging. Vir meer inligting, bel
Jaco Roux by 082-442-3458 of Erna Roux by 
082-331-5050.

Fijnwyn Bubbles is op 19 en 20 Maart
van 10 vm tot 5 nm by Shokran, plot
99 Luiperdstraat, Tierpoort. Behalwe
vir die vonkelwyn-tema is daar ’n
volledige reeks wit-, rosé- en rooi -
wyn by elke wynlandgoed se uit stal -
ling. Besoekers kan smul aan topklas
straatkos terwyl hulle kyk na optredes van musiekkunstenaars. Kaartjies
kos R180. Skakel 082-335-5659 of stuur ’n e-pos: fijnwyn@shokran.co.za. 

Die volgende Vintage en Wynmark is op 19 en 
20 Maart van 9 vm tot 3 nm by Oaklaan 103, Cul li -
nan en weer op 16 en 17 April. Oudhede en ver -
samelaarsitems gaan uitgestal word en kaartjies
vir die jenewer- of wynproe kos R80. As jy albei wil
proe, kos dit R150. Piekniekmandjies of ’n kaas -
bord kan bespreek word. Toegangskaartjies kos
R20 en sluit ’n toer deur die McHardy Huismu -
seum in. Stuur ’n WhatsApp na 071-154-2401 of 
e-pos: maudiesmit@gmail.com.

• • •• • •

• • •

• • •

• • •

• • •
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toeka se dae

Angie Kleijn

In 1899 was egskeiding ’n on ge -
wone ding. ’n Euwel, het die
mense destyds gemeen. ’n Ge -

skeide vrou was heel dikwels ’n
uitgeworpene en dit was onge -
hoord van dat só iemand op haar
eentjie in die oorlog sou aansluit
by ’n Boerekommando. Maar een
uitsonderlike geskeide vrou het.
Sy het daarby ook sake gaan pro -
beer regruk by ’n konsentrasie -
kamp, reuse betogings en optogte
gereël, as kinderlose vrou mede -
stigterslid van die moedersbond
geword, vroue-organisasies help
stig en tot die politiek toegetree.
Henrietta Ester Carolina Arm-
strong was dié vrou. Die 160ste
viering van haar geboortedag is op
21 Feb ruarie by die Rebeccastraat-
begraafplaas gevier waar verskeie
organisasies kranse by haar graf

gelê het. Lede van die Suid-Afri -
kaanse Vrouefederasie (SAVF),
Federasie van Afrikaanse Kultuur -
vereniginge (FAK), die Erfenis stig -
ting, Voortrekkermonument en
Dameskring het hulde aan dié
besondere vrou gebring.
Vreemd genoeg het Henrietta haar
man se van, Armstrong, haar lewe
deur behou. Sy is op 21 Februarie
1862 op Fauresmith in die Oranje-
Vrystaat gebore as die dogter van
JW Oberholzer en Anna Catharina,
’n nooi Kieser. Daar is min oor Hen -
rietta se pa bekend, maar haar ma,
Anna, was die dogter van Johan
Heinrich Kieser en Hendrika Hester
Carolina, ’n nooi Dürr.
Henrietta het klasse by die Dames -
insti tuut Eunice op Bloem fontein
byge woon. Sy was reeds 28 jaar
oud toe sy op 8 April 1890 op Kim -
berley met John Ed ward Arm -
strong van Skotland getrou het. 

Hy was toe ’n bankbestuurder van
Eshowe en het deur sy lewe vir
verskeie banke gewerk. Op 1 Ju-

nie 1895 is hy na die Zuid-Afri -
kaansche Republiek se Nasionale
Bank in Pretoria verplaas.
John en Henrietta se huwelik was
glo baie ongelukkig en ná nege
kinderlose jare het die egpaar
mekaar in 1899 finaal vaarwel toe -
geroep. Die egskeiding is egter
eers op 13 Desember 1907 finaal
afgehandel.
Toe hulle uitmekaar is, het Hen riet -
ta haarself aanvanklik onderhou
deur ’n losieshuis in Pretoria te
bedryf. Met die uitbreek van die
Anglo-Boere-oorlog later daardie
jaar het sy as verpleegster by ge -
neraal Piet Joubert se kommando
aangesluit. 

Oorlog
Sy het eers as veldverpleegster in
die ambulans van dr Johan Baltha -
sar Knobel gewerk. Hy was ’n ver -
teenwoordiger van die Geneva

Rooikruis-komitee in Pretoria, die
eerste superintendent van die
Volkshospitaal, is later tot die ‘Ge -
neeskundige Commissie’ verkies
en was die vise-president van die
Transvaalse Rooikruis en Trans -
vaalse Ambulansvereniging.
In die dae ná die Slag van Rietfon -
tein op 24 Oktober 1899 in die om -
gewing van Ladysmith het die
Boere uitgekamp op die Riet -
fontein-plaas en generaal Joubert
het glo ’n paar nagte in die plaas -
huis oorgebly. Dié plaas is as ‘hoof -
laager’ geproklameer, maar gene -
raal Joubert het uitgetrek om plek
te maak vir dr Johan Otto Hohls,
toe die plaas se potensiaal as hos -
pitaal besef is.
Henrietta het sewe reise met ge -
wondes vanaf Ladysmith na die
hospitaal in Pretoria onderneem

en was teenwoordig by die Slag
van Colenso op 15 Desember
1899. In 1900 het sy besluit om
permanent in die hoofstad te bly.
Daar het sy aanvanklik as vry wil li -
ger begin werk by ’n kamp op die
oewer van die Apiesrivier. 

Irene
Op 6 April 1901 het ’n groep vroue
van Pretoria die ‘Irene Vrijwilliger
Verpleegsterskorps’ op die been
gebring om hulp aan die siekes en
noodlydendes in die Irene Kon sen -
trasiekamp te verskaf.
Die korps is in oorleg met Aletta
Hendrina Bosman (gebore Faure),
die vrou van Pretoria se Her vorm -
de dominee, Hermanus Stephanus
Bosman, gestig en was onder aan -
voering van Henrietta. 
Sy self was van April tot Oktober

1901 in dié kamp werksaam, waar
sy dagboek gehou het van haar
ondervindings. Dié dagboek is in
1980 deur die RGN gepubliseer.

Die kamp se inwonertal het van
819 mense in Februarie 1901 tot 
4 655 mense in Augustus 1901 ge -

styg. Honderde gesinne, meestal
met net die klere aan hulle lywe, is
uit oop treinwaens by die kamp
afgelaai, soms sonder dat voorbe -
reidings vir hulle ontvangs getref
is. 
Daar was dikwels nie genoeg
voorraad en tente om skielik nog 
’n paar honderd mense te huisves
nie en dit was nie ongewoon dat
20 mense in ’n tent wat vir ses be -
doel is, gebly het nie.
In haar dagboek skryf Henrietta
dat die voedselrantsoene ten alle
tye onvoldoende was. ’n Week se

Geskei het dié raakvatter toeka  se ‘euwels’ oorkom 
toeka se dae

Na bladsy 23

Henrietta
Armstrong
Bron: ‘Camp Diary of Henrietta EC
Armstrong’

Die eerste
Afrikaner -
vroue-optog
na die Unie -
gebou op 
4 Au gustus
1915 
Foto: Kraal
Uitgewers

Mediese per so -
neel by die plaas
Rietfontein buite
Ladysmith, waar
generaal Piet
Jou bert se kom -
mando oorgebly
het
Bron: Prof de Villiers, 
mnre Wolfhardt en 
Theart, Vriende van 
Bloemfontein 
Museum 

Die Nederlandse
Ambulans wat
gewonde Boere -
soldate na die
Modderspruit-
stasie, 15 minute
van af die plaas
Rietfontein buite
Ladysmith ge -
neem het 
Foto: Van Hoepen 

Sophie, sittend, en Mary Dürr was
vrywilliger verpleegsters by die Irene
Konsentrasiekamp. Hulle was
waarskynlik niggies van Henrietta,
wie se ouma, Hendrika Hester
Carolina (gebore Dürr), getroud was
met Johann Heinrich Kieser
Foto: Suid-Afrikaanse Vrouefederasie

‘Camp Diary of Henrietta EC
Armstrong’
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rantsoen het uit 7 lb meel, 4 oz
sout, 6 oz koffie en 12 oz suiker
bestaan. Kinders het die helfte
daarvan gekry. Die rantsoen het
ongeveer 29% van ’n volwassene
se kalorievereistes en slegs 15%
van die van ’n kind verteen woor -
dig. 

Honger
Vleis was selde beskikbaar en die
gesinne van vegtende komman do -
lede het niks gekry nie. Melk, vars
groente, seep, kerse en toiletware
was skaars en is slegs voorsien
wanneer die kampdokter dit as ’n
mediese noodsaaklikheid voorge -
skryf het.
Alhoewel daar ’n gemiddeld van
540 siek mense per dag was, het

die kampowerheid bepaal dat daar
nooit meer as ses verpleegsters in
die kamp mag wees nie. Toe Hen -
rietta daar begin werk het, was
daar net een verpleegster, ’n suster
Turner, wat glo verlof geneem het
net wanneer sy wou. ’n Dr Wother -
spoon het aan die stuur van sake
gestaan en later is die mediese
personeel aangevul deur drs Ha -
mil ton, Green, Neethling en Wood -
rooffe. 
In dié tyd was Henrietta glo ook ’n
spioen. Sy was heel vriendelik met
Britse offisiere in Pretoria en het
die inligting wat hulle niksver moe -
dend met haar gedeel het, aan
kaptein JJ Naudé oorgedra, wat dit
dan aan die Boereleiers in die veld
gestuur het.
Ná die oorlog het Henrietta in

1904 gehelp om die SAVF te stig
en in 1905 het sy die Armstrong-
Berning Reddingshuis vir onge -
hude moeders in Pretoria gestig.
Sy was tot 1939 voorsitter van dié
huis, wat later ’n hawe vir getrau -
matiseerde meisies geword het en
wat uiteindelik in 2015 sy deure
moes sluit weens finansiële be -
perkings.
Henrietta was ook een van die stig -
ters van die Langlaagte-weeshuis
vir oorlogswese. In 1911 het sy die
SAVF oorreed om die verwaar -
loosde kinderkerkhof by Irene op
te knap en om jaarliks op Goeie
Vrydag ‘n kranslegging en hulde -
diens te hou. 
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Raakvatter . . .
Vanaf bladsy 21

promosie

Houtvensters, deure en rame
kan baie waarde en warmte
toevoeg tot u eiendom, mits

dit reg en gereeld behandel word.
Voorkoming is beter as heling is
waarlik van toepassing as dit by
hierdie items kom. Hout is ’n le -
wen dige produk, en om maksi-
mum lewensduur te kan verseker
moet ’n voggehalte van ongeveer
12% voortdurend gehandhaaf
word.
Ons was vir byna 35 jaar betrokke
by die verspreiding en vervaardi -
ging van hierdie items met die her-
stelwerk en behandeling daarvan
steeds ons spesialisveld. Aldus is
ons deeglik bewus van die proble -
me waarmee huiseienaars sit, on -
der andere, as gevolg van gebrek
aan kennis deur sommige kontrak-
teurs in hierdie gespesia liseerde
veld. Verkeerde produkte soos ver-
nis word byvoorbeeld aan gewend.
Hout beweeg soos sei soe ne veran-
der wat uitsetting- en inkrimping
meebring. Dit het tot gevolg dat
vernis begin afdop. 

Hierdie afskilfering bring mee dat
die delikate interne voggehalte
versteur word. Alleenlik penetre -
rende oliebasisprodukte moet ge-
bruik word. Met al die wonderlike
behandelingsformules deesdae op
die mark is die dae van Roulynolie
ook verby. Waak egter teen te don -
ker getinte produkte wat onnodig
hitte aantrek. Die afskuur van
items kan katastrofiese gevolge
inhou en word vir verskeie redes
nie aanbeveel nie.
Sodra ’n grys/swart kleur op die
oppervlak (veral aan die onderkan -
te) begin sigbaar raak, dui dit die
begin van ’n verrottingsproses aan.
Dit verg onmiddelike aandag om
skade te beperk.
Dit is van uiterste belang dat wan-
neer deure, skuifdeure en op vou -
skuifdeure behandel word, dit uit -
mekaar/afgehaal word sodat die
onder- en bokante geseël kan
word ten einde vogpenetrasie te
beperk. Ons vervang gereeld die
onderste dele (sill) waarop die spo -
re aangebring is van skuif en op -

vou skuifdeure wat verrot het aan -
gesien dit aansienlik goedkoper is
as om die hele deur te vervang. In
die proses word byvoorbeeld
wa terafvoerkanale aangebring/
hersien, die hout soms ’n paar mil-
limeter bokant die vloeroppervlak
gelig, orals geseël om die penetra -
sie van vog tee te werk ens.
Afgesien van behandeling moet
alle items eers vooraf nagesien en

herstel word. Sodra ’n venster
byvoorbeeld effens vashaak en
aldus nie behoorlik toemaak nie,
sal dit mettertyd begin skeeftrek
wat waterlekkasies meebring.

Hout is klassiek,
maar . . .
FD Wood Maintenance spesialiseer in die herstel en 
behandeling van hout vensters, -deure en -rame.

Laat u probleme oor aan ons en
skakel 082 440 0676 vir ’n gratis
kwotasie of stuur ’n e-pos na
tjaart@fdmaintenance.co.za

Na bladsy 25

’n Ouer Henrietta
Bron: Boere Afrikana

Kinders by die
Irene Kamp -
skool in No vem -
ber 1901. Dié
foto is deur
Emily Hob house
en kom uit
‘Smarte van die
oorlog en wie
dit gely het’
Bron: ‘Camp Diary 
of  Henrietta EC 
Armstrong’

Die optoggangers op Kerkplein met die protesmars van 22 Junie 1940
Foto: John Dodgson in ‘Die Huisgenoot’, 1940-07-12

toeka se dae
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Toe die 1914 Rebellie uitbreek was
sy een van die hulpkomiteelede
wat seker gemaak het die rebelle-
gevangenes kry kos. Sy het ook
gehelp om die vroueoptog te reël
wat om amnestie vir dié gevange -
nes gevra het.
Hier het sy gewerk saam met ’n
vrou wat sy in die oorlog leer ken
het – generaal Piet Joubert se vrou
Hendrina (Drienie) was saam met
haar man op kommando. In 1914
was Drienie ’n 84 jaar oue wedu -
wee. Dit was Drienie se idee om ’n
betoging te hou om vir die vryla -
ting van die veroordeelde rebelle
te gaan pleit. Haar seun, Jan Jou -
bert, het haar oorreed om die be -
to ging nie alleen aan te pak nie. Hy

het haar gehelp om ’n oproep op
te stel wat landswyd aan verskil -
len de vroue-organisasies en koe -
rante gestuur is.
Vroue dwarsoor die land is uitge -
nooi om saam met ’n sentrale
vrouekomitee, wat in Pretoria ge -
vorm is, te werk. Henrietta was
vise-voorsitter van dié komitee.
Vanaf die Kaap tot by die Limpo -
po rivier is vrouekomitees georga -
niseer en is afgevaardigdes verkies
om namens hulle streek ’n ver soek -
skrif aan die goewerneur-generaal,
burggraaf SC Buxton, te gaan oor -
handig.
Optogte, saamtrekke en selfs be -
togings is oral gereël en petisies,
wat op die begenadiging van die

rebelleleiers aangedring het, is op
dorpe aan landdroste oorhandig.
Tydgenootlike bronne het beweer
dat meer as 6 000 vroue, wat meer
as 65 000 vroue landwyd verteen -
woordig het, op 4 Augustus 1915
opgeruk het om druk op die rege -
ring uit te oefen om veroordeelde
rebelle vry te laat.

Stig
In 1916 het Henrietta begin werk
aan die totstandkoming van die
Vroue- Nasionale Party, waarvan sy
hoofbestuurslid geword het. As
verteenwoordiger van dié party
was sy betrokke by die stigting van
die Bond van Afrikaanse Moeders
in 1919, een van die eerste op lei -
dingsentrums vir vroedvroue. In
April 1920 is aangekondig dat die

Moedersbond die huis van presi -
dent Paul Kruger as sy eerste tuiste
gehuur het. Henrietta het in 1939
’n beroerte gekry en kon haarself
nie meer versorg nie. Sy het vir die
laaste vyf jaar van haar lewe by
haar neef, Heinrich Stuart, gewoon.
Tog het sy nog die bewoording
opgestel en onderteken vir die
versoekskrif wat oorhandig is met
die vroue-protesoptog vanaf
Kerkplein na die Uniegebou op 
22 Junie 1940. Dié optog is gereël
in verset teen deelname aan die
Tweede Wêreld oorlog en bykans 
9 900 vroue het in gelid gestap.
Henrietta is op 17 Oktober 1944 in
die ouderdom van 82 jaar in Preto -
ria oorlede en is langs haar ma in
die Rebeccastraat-begraafplaas ter
ruste gelê.

-To my community,

Twenty-two years ago,
myself and my family
star ted a small little shop
called Star Trading. Over
the years, with your loyal
and continued support,
we grew to become part of the SPAR group and our name changed to Star
Trading SaveMor. 

In these years together, I have gotten to know so many people from the com-
munity, which made spending time at work like spending time with extended family.
I witnessed how your children grew up and had children of their own. I saw people
flourish and other go through tough hardships. 

When I went through the toughest time losing my son, Arnold, the community
made me feel cared for and loved by sending message of encouragement and
flowers to fill a whole flower store. 

The beauty of this industry is that although we are strangers, we are also
family, linked by our everyday interactions. Thus, I know that the loss of Arnold
is difficult for many to endure.

The day has now come that I will step out of the business and when you visit
our store you will no longer see my face, but those of a new family. 

My wish for you, the community, is to conti nue flourishing and for the Poggenpoel
family to feel as welcome as I did. 

To end, I want to express my gratefulness for the years of support. Although
some ma naged to raise my blood levels, there was always another customer
that brought my smile back. For this I have memories I can cherish forever.

Thank you, baie dankie, kealeboga

The De Beer Family

Raakvatter . . .
Vanaf bladsy 23

By Henrietta
se graf met
die her denk -
ing van haar
160ste ge -
boortedag,
staan van
links na regs
agter:
Graeme Peplar, Barry Müller, Marietjie van der Spuy en Johan Jansens van
Vuuren. In die middel is Karien Snyman, Petra Luus, Maureen Miller, Charlotte
Drotsky en Katrien Botha. Quentin Meyer is heel voor  Foto: Verskaf

Ná haar be -
roer te het
Henrietta nog
die bewoor -
ding opgestel
vir die vroue-
protesoptog
teen deelname
aan die Tweede
Wêreldoorlog 
Bron: Reëlings -
komitee van die 
Vroue-Optog, Die 
Vroue-Optog 
22 Junie, 1940

toeka se daetoeka se dae
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bewaringskabel in die dam gestop
het. Die kabel is die verste grens
tot waar lede van die publiek met
hulle bote mag vaar.

Vrektes
Mense het van die ramp bewus ge -
word toe visvrektes op 16 Februa -
rie by ’n verblyfplek aan die Wilge -
rivier aan Cara Stokes, voorsitter
van die Bronkhorstspruit Opvang -
gebied Forum, gerapporteer is.

Sy het uitgevind dat die water se
pH balans 3.99 is en dat die suur -
stofvlak 45% is. Die pH van suiwer
water is 7, maar oppervlakwater se
pH strek van 6.5 tot 8.5. Water met
’n pH van minder as 6.5 is suur en
kan metaal ione bevat, soos koper,
yster, lood, mangaan en sink. Die
lae pH kan metaalpype en toebe -
hore beskadig. Suurwater met ’n
pH laer as 6.5 is ook meer geneig
om besmet te word met besoe de -

lingstowwe, wat dit nie veilig maak
om te drink nie.
Boere langs die rivier het daardie
week gesien hoe die Wilgerivier
eers potblou word, toe rooi, toe
groen en toe geel. Die meeste
boere in dié gebied is deel van die
Gouwsberg-besproeiingskema en
verbou gewasse soos mielies,
groenboontjies, patats, lusern,
suikerbone, sojabone en selfs uit -
voerkersies. In dié vallei is daar ook
verskeie beesboerderye, wild re ser -
vate en vakansieplase. 

Helikopter
Cara het berig dat inwoners van
dié gebied ’n helikopter gekry het
om te probeer uitvind of hulle die
bron van die probleem kon kry. Die
Wilgerivier se oorsprong is onge -
veer 15 km wes-noordwes van
Leandra. Die rivier vloei algemeen
noordwaarts en sy hooftak, die
Bronkhorstspruit, sluit ongeveer
25 km van die dorp Bronkhorst -
spruit by hom aan. Die rivier vloei
daarna noordoos en sluit by die
Olifantsrivier aan.
Die helikopter-vlug het gewys dat
dit lyk asof die oorsprong van die
probleem in die Kromdraaispruit
lê, wat in die Saalboomspruit en
die Wilgerivier vloei. Daar is uit ge -
vind dat die bron van die besoe de -
ling by die Kromdraai-myn is.

Thungela Resources het dié myn
onlangs by Anglo Coal oorge -
neem. Mpumi Sithole, woord voer -
der vir Thungela Resources, het
ge sê dat ’n klep by een van die
myn se putte, waar besoedelde
water opgegaar word, gebreek het.
Dit is glo hoe die mynwater in die
rivierstelsel beland het. 

Dood
Die uiteinde was dat 27 km van die
Wilgerivier en 31 km van die Oli -
fantsrivier, 58 km altesame, “dood”
is weens die suurwaterbe soede -
ling. Drie-en-twintig inheemse
visspesies het gevrek en selfs ’n
paling en ’n reuse geelvis van oor
die drie kilogram, is tussen die
dooie vis gekry. 
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aktueel

Suurwater maak 58 km rivierloop  binne ‘n dag ‘dood’ 
’n Reuse ekologiese ramp in die

Wilgerivier se nagevolge kan tot
20 jaar lank duur. Afloopwater

van ’n ou ongerehabiliteerde
steen koolmyn het dié rivier se
ekologie oor bykans 58 km binne
een dag uitgewis. 
Natuurbewaring moes bykans drie
ton dooie vis uit die rivier ver wy -
der en boere kon nie hulle lande
besproei nie, omdat hulle vrees dat
mense siek sal word as hulle die
produkte eet.
Die groot vraag op Cullinan- en

Rayton-inwoners se lippe was of
hulle drinkwater ook vergiftig is.
Die Wilgerivier loop in die Wilge -
dam, of Premiermyndam, en van
daar word water na die Cullinan-
suiweringsaanleg gepomp wat die
water berg, suiwer en dié dorp en
omgewing van kraanwater voor -
sien.

Drinkwater
Cullinan Diamantmyn besit die
eiendom waarop die Wilgedam is,
wat Magalies Water met die rou

water voorsien, wat dan deur die
waterwerke gesuiwer en verder
versprei word. Gert Klopper,
woord voerder vir Petra Diamonds,
het aan Die Bronberger gesê dat
die besoedeling verder in die Wil -
ge rivier af is as die myn se dam,
wat beteken dat die besoedelde
water nooit in die dam beland het
nie.
“Die Wilgedam is nie deur die be -
soedeling geraak nie, behalwe dat
die sluise daarvan ook oopgemaak
is om te help met die verdunning
van die suurwater. Die dam se vlak -
ke en kapasiteit is steeds meer as
voldoende om Cullinan en Rayton
van water te kan voorsien,” het
Gert gesê.

Sluise in die Bronkhorstspruitdam,
as ook die Witbankdam, is oopge -
maak om die hoë konsentrasie
suurwater te verdun in ’n poging
om die fiasko met die suurwater -
besoedeling te verlig.

Suiwering
David Magae, woordvoerder vir
Magalies Water, het aan Die Bron -
berger gesê dat Magalies Water
die waterkwaliteit kontroleer wat
vanaf die suiweringsaanleg na
Stad Tshwane versprei word om
seker te maak dat dit veilig is vir
menslike gebruik en dat dit die

vereiste Suid-Afrikaanse Nasionale
Standaard (SANS) vir drinkwater
handhaaf.
David het Die Bronberger voorsien
van ’n opsomming van die Culli -
nan-suiweringsaanleg se nako -
ming van SANS 241:2015 vanaf
Julie 2021 tot die hede. Die uitslae
wys dat die water by dié standaar -
de hou en geskik is vir menslike
gebruik.
Die ramp beïnvloed Bronkhorst -
spruit se water glo ook nie, omdat
dit verder rivier-af plaasgevind het.
Andre Hoffman, rivierkundige by
Mpumalanga Toerisme en Parke
Agentskap, sê dat sowat 1,7 km by
die inloop van die Loskopdam ge -
raak is, maar dat die besoedeling
agt kilometer rivierlangs van die

Natuurbewaring het sowat drie ton
dooie vis uit die rivier verwyder
Foto: Verskaf

Die Wilgespruit se water het ’n
vreem de kleur gehad
Foto: Verskaf

Daar is 23 inheemse visspesies wat
gevrek het
Foto: Verskaf

Só lyk die suurwater
Foto: Verskaf

Die Wilgedam word met die rooi merker aangedui. Water word van dié dam
na Magalies Water op Cullinan, links bo op die kaart, gepomp
Foto: Google Maps

aktueel

Na bladsy 28
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Suurwater . . .
Vanaf bladsy 27

Natuurbewaring het die drie ton
dooie vis uit die rivier verwyder om
verdere skade wat deur die ver rot -
ting van visse veroorsaak word, te
verhoed. Volgens Andre Hoffman
is die vis wat gevrek het nie giftig
nie. Hulle het gevrek omdat die
suur hulle kieue beskadig het en
hulle dan nie suurstof uit die water
kon opneem nie. Hy het gesê dat
die groot probleem sou kom as die
massas dooie vis begin vrot en dan
deur waterdiere soos krokodille en

likkewane gevreet word.
Volgens Andre word
daar in die middel van
Maart met die opstel
van ’n rehabilita sieplan
begin. Die plan sal in
werking tree as rivier -
vlakke laag genoeg
gedaal het en daar word
voorsien dat rehabili ta -
sie van dié gedeelte van
die rivier loop tussen 15
en 20 jaar gaan neem.

Februarie was belastingjaar einde. Hier aan
die begin van ’n nuwe belastingjaar kyk
ons graag na ’n paar punte omtrent

belastingbeplanning. 
Mens moet onthou dat kapi taal groei, ongeag in
watter lewensfase jy is, beïnvloed word deur
koste, insluitend die belasting waarvoor jy
aanspreeklik is. 
Of jy nou in die kategorie val waar jy ’n loop -
baan het en nog bou aan jou aftreekapitaal 
en of jy reeds afgetree is en ’n maandelikse 
pen sioeninkomste ontvang – belas ting -
beplanning bly altyd belang rik. As jy al die
verskillende beskikbare belastingaansporings
benut, kan dit ’n groot verskil maak aan die
aftreekapitaal wat jy by aftrede beskikbaar het,
asook die bedrag wat jy ná aftrede as inkomste
uit jou beskikbare aftreekapitaal kan ontvang.
Daar is twee tipes produkte waarna ons vandag
wil kyk om te help met belastingbeplanning –
die een is aftree-annuïteite en pensioenfondse
en die ander is belastingvrye spaarplanne.

Belastingvrye spaarplanne
Dit is die enigste produk waarop daar geen
inkomstebelasting gehef word nie – dit beteken
geen inkomstebelasting op rente of dividende
nie en geen kapitaal winsbelasting op kapitaal -
groei nie.
Daar is wel beperkings op hierdie belasting -
vriendelike belegging: 
• ’n Individu kan net R36 000 per belastingjaar in

die plan belê.
• Die maksimum bedrag wat ’n individu

gedurende hul leeftyd kan bydra, is R500 000. 

Weens hierdie beperkings moet mens ’n
belastingvrye spaarplan slegs as ’n deel van 
jou totale finansiële beplanning beskou, want 
jy kan natuurlik nie alleenlik op hierdie produk
staatmaak nie.

Om op te som, net ’n paar punte oor die
belastingvrye spaarplan:
1. Beskou dit as ’n langtermyn-spaarplan en

besef dat daar oor 10 jaar of langer bygedra
moet word om die volle voordeel te benut.

2. Beskou hierdie plan as ’n addisionele bron
van aftreegeld om te help met beter groei
voor aftrede en minder belasting voor en na
aftrede.

3. Maak seker die geld wat in die plan belê
word, word reg bestuur oor tyd en in gepaste
bateklasse belê om maksimum voordeel te
trek. Indien jou kapitaal in so ’n plan
byvoor beeld net in kontant belê word, kry
jy net die rente belasting voordeel. Daarom
sal ons aanbeveel om die kapitaal in so ’n
plan grotendeels in groei- en dividend-
genererende bates te belê en nie
noodwendig in kontant nie.

Die tweede produk wat ons wil bespreek,
is pensioen fondse en aftree-annuïteite:
Soos belastingvrye spaarplanne, is pensioen -
fondse en aftree-annuïtei te natuurlik ’n 
aanspo rings middel om te help met belasting -
beplanning en -besparing.
Gedurende ons werkslewe spaar ons vir en 
werk ons tot ’n dag en datum van aftrede (wat
natuurlik nie altyd presies bepaal is nie). 
Dit is belangrik om te onthou dat daar, soos in

belastingvrye 
spaar planne, geen
kapitaalwins-,
dividend- of
rentebelasting in
pensioenfondse 
en aftree-annuïteite
is nie. Lopende 
margi na le
inkomste belasting
is wel deur die
individu betaalbaar
wanneer hulle
eendag inkomste
begin trek uit die
annuïteitfondse.
Verder laat die 
Suid-Afrikaanse
Inkomstediens (SAID) individue toe om
belasting aftrekkings ten opsigte van bydraes
tot pensioen fondse of aftree-annuïteite te 
eis, teen 27.5% van belasbare inkomste of
besol diging, wat ook al die grootste is. Hierdie
aftrekking word beperk tot ’n maksimum van
R350 000 per jaar.
Mense se omstandighede is ver skillend –
afhangende van hul lewensfase, hoeveel
afhanklikes hulle het en hul finansiële posisie. 
Die belangrikste punt is dat, ongeag mense se
verskillende omstandighede, daar verskeie
maniere is om oor tyd maksimum kapitaalgroei
te kry en jou kapitaal te bewaar. Een so ’n
manier is om seker te maak jy benut die
beskikbare belastingaansporings ten volle, 
wat jou ook sal help om jou finansiële doelwitte
te bereik.

promosie

Jacqui Kruger
jacqui.kruger@psg.co.za

Belastingbeplanning en -besparing

Die Vroue Landbou Unie (VLU)
se Van Riebeecktak op Bronk -

horstspruit het sy 70ste verjaardag
op 15 Februarie gevier. Dié tak is
op 2 Februarie 1952 op die plaas
Jakhalsfontein gestig.
Die tema van die geleentheid was
‘hande’ en maande voor die tyd
het lede kunstige hande van alle
soorte gemaak. Elizabeth Kendall,
die tak se eie kunstenaar, het die
hande vir die kaartjies geskep. Die
tafels het elk ’n ander dekade uit -
ge beeld: 1950 – 1959 tot by 2010 –
2020.
Sanger Dawie de Jager, seun van
bestuurslid Luitha de Jager, het die
verrigtinge met ’n sangitem ge -
open. Die amptelike opening daar -
na was deur Elizabeth Kendall, wat
ook die tak se skakelbeampte is.
Sally Ferreira, die kompetisie sekre -

taresse, het die eregaste verwel -
kom. Daarná het Marie Roos ’n
kykie in die tak se geskiedenis ge -
gee, ondervoorsitter Dot Kruger
het ’n storie oor hande voorgelees
en Marié Smit het die simboliek
van die twee vaandels verduidelik.
Luitha, organiseerder van die
vieringe, het die hande-tema met
kleurvolle woorde opgehelder. 

Bronkhorstspruit-polisiestasie het in Februarie ’n
nuwe stasiebevelvoerder verwelkom.

Kolonel Ma qhawe Simon Dhladhla het nou saam
met die vorige bevelvoerder, wyle kolonel Sandy
Scheltens, gewerk toe hy stasiebevelvoerder van
Cullinan-polisiestasie was. Sandy het haar stryd
teen Covid op 23 Julie verlede jaar verloor.
Die 53-jarige kolonel Dhladhla het sy polisie-loop -
baan in 1989 op Morgenzon begin en het die afge -
lope 33 jaar poste as stasiebevelvoerders en hoof
van Vispol by verskeie polisiestasies gevul.
Bronkhorstspruit-polisiestasie het ook ’n nuwe
Vispol-bevelvoerder gekry – luitenant-kolonel Sibonile Mlaba. Luitenant-
kolonel Matthys Strydom is tot speurbevelvoerder bevorder.

Elizabeth Kendall maak haar
handafdruk   Foto: VLU Van Riebeeck

Kolonel Maqhawe
Simon Dhladhla
Foto: Verskaf

Die Wilgedam of Premiermyndam van naderby
Foto: Google Maps

Die meter wys dat die pH 3.99
is
Foto: Cara Stokes

Nuwe bevelvoerder

Van Riebeecktak vier 70 jaar
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leserslens

Deur die lens van ons lesersDeur die lens van ons lesers
In ‘Leserslens’ plaas ons foto’s wat die aard en gevoel van die Bronnie se ver sprei dings  gebied uitbeeld,
soos gesien deur die lens van ons lesers. Jy is wel kom om jou foto’s te stuur aan info@bronberger.co.za of
om dit op ons Face book-blad te plaas. Beskikbare ruimte be paal hoe veel foto’s ons in ’n uitgawe kan ge-
bruik. Ons bêre alle foto’s en poog om soveel moontlik in opvolgende Bronnies te pu bliseer. 

Wie wil dan waterskoene hê as die grond -
paaie by Bapsfontein perfekte kaalvoet -
plasse bied ná ’n lekker bui reën. Ria Els het
die foto geneem

Die sonsopkoms oor die Ou Bronkhorst -
spruit pad en Rhenosterfontein- kruising is
deur Sumari Stone vasgevang

’n Mens sou jou maklik kon misgis, maar dit
is nie ’n monsteragtige groot by nie. Die
veldblomme tjies wat Emma Koekemoer
afgeneem het, is baie broos en klein

Die einde van nog ’n dag in Bronkhorstspruit soos
deur Laurika van der Linde se lens gesien

Iets bykans adelliks is in die
houding van dié gans van
Rooikoppies te bespeur
Foto: Johann van der Linde

Met die son van agter, lyk die kromsteelbek van dié
geelbekneushoringvoël bykans deurskynend, sê Gene
de Lange van Shere, wat die foto geneem het

Die sonstrale beklemtoon die ragfyn spin -
werk. Abrihahn Goose het die foto geneem

Dié uitsonderlik foto van ’n sonsopkoms geneem deur
die katrolwiele op Cullinan se mynskag, is die werk van
Ruan ‘Buffalo’ Smit

Waar ’n wil is, is ’n
weg. Liezel Yssel
het dié voorbeeld
daarvan in Culli -
nan afgeneem

’n Oorvloed van groen en van water op Boeken houts -
kloof ná die baie reëns
Foto: Altie Potgieter

In Februarie reeds het die swaeltjies in die
gebied begin saamtrek om vir die trek
noord waarts voor te berei. Emma Koeke -
moer het die foto geneem

Lesers het heelwat foto’s van die uitsonderlike rooi
dagbreke en sonsondergange teen die einde van
Februarie in die gebied aangestuur. De Waal Venter het
dié opkoms afgeneem

Werner Cor ne -
lius van Cul li -
nan wys hoe
helder die
maan teen
tien uur die
nag van 
15 Februarie
geskyn het

Die inwonende muishond-egpaar op Eus en Ann de
Clerk se erf, het met hulle kroos kom spog

Albert Bester
het dié lywige
hottentotsgot
op sy werf
raakgeloop

Een van die opslag-kosmosse in
`Alet Erasmus se ‘wilde tuin’
wat vir blomme in die huis sorg

Sonder sy medewete, sê Buks
Barnard van Elandshoek, het dié
wit werfkapokhennetjie loop
nesskrop op ’n bed in die
buitekamer en het op ’n mooi
dag nader gestaan om met haar
kroos van sewe te kom spog

Tonele soos dié laat haar opnuut in sprokies en feë -
verhale glo, sê Laurika van der Linde 

Albert Bester het dié steelfoto van ’n
netjiese tiptol geneem
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lank en innig (veral na die pizza- en
pasta-geregte) gekyk het, dat sy
wonder of die ander ontbyte nie
ook heel dag bedien word nie.
Een (vir ons) ongewone onbyt
noem hulle ’n ‘breakfast pot’. Dit
behels Bolognese, sampioene, en
cheddar-kaas op ciabatta-brood en
kos R62. Maar dis die kool-en-
baba-spinasie-koekies (fritters)
met geposjeerde eiers en teriyaki-
sous wat haar verbeelding aangryp
en haar smaak-kliere wakker skud.

En ja, sê die kelner, sy kan dit be -
stel. Dit kos R58.
Soos vermeld is die slaaie verbeel -
dingryk en nie jou alledaagse nie.
Ek noem net twee: Die salm en
aartappelslaai: Gerookte salm,
baba-aartappels, aspersies, kap -

pertjiesaad, radyse en jogurt. Dit
kos R119. Die peer en fetaslaai: Ver -
soete peer, feta kaas, uie, spi nasie,
neute en kersietamaties teen R79.
Jou gewone verdagtes is te kry op
die pizza-lys met ’n paar verbeel -
dingryke verbuigings. Pryse wissel
tussen R80 en R179. Dieselfde geld
die pasta-keuses met die twee
kerriehoender-geregte, wat ek glo
heel smaaklik kan wees.
Die plek gee jou ook die geleent -
heid om jou eie eenman- of deel-
bord te bou met ’n verskeidenheid
van ’n 14-stuks versnaperinge
waaronder kruisskyf-happies en
parmaham.
Uiteraard bied die spyskaart ’n af -
deling vir die kleingoed en ’n hele
aantal melkskommel-keuses aan.
By die inskrywing vir ligte mid dag -
etes (light lunches) is twee ham -

burgers (bief en hoender) van iets
oor die R80, twee swaargelaaide
toebroodjies (waarvan een ’n ‘club
sandwich’ heet, ’n heel ‘spring
chicken’ teen R122, kruisskyf van
200 g wat R89 kos en my keuse van
die dag, varkribbetjies. Eintlik kan
’n mens sê dit is my keuse van die
eeu . . .
Baie jare gelede toe ‘spare ribs’ die
wêreld met mening binnegeval en
byna oorgeneem het, het ek oor -
dadig meegedoen aan dié ‘mode -
gier’ van destyds, soos amper
almal dink ek. Op ’n mooi dag was
ek skielik wel, sê maar keelvol
daarvoor. En van daardie dag
af (baie jare her) het ek nooit weer
meegedoen aan gemarineerde,
gebraaide varkribbetjie nie. Tot
vandag toe.
FlavorVille bied ’n ‘board’ met 
600 g ‘riblets’ teen R139 aan. Daar -
mee saam kan jy skyfies of slaai
kies. Ek kies die Griekse slaai waar -
aan Metgesel mildelik meegedoen
het.
Die ribbetjies is in ‘handige’ kort
stukkies gesny wat vinger-eet ver -

gemaklik. Dis soos fietsry: Dit
smaak vandag nog nes dekades
gelede: ’n Smaak wat jy nie vergeet
nie.
Die varkribbes is smaaklik, sag en
die sous is nie gebrand nie – soos
maklik met dié gereg kan gebeur.
Metgesel het haar vreemdsoortige
ontbyt as ‘wonderlik’ beskryf en
saam was die besoek aan Flavor -
Ville vir ons heel aangenaam. Aan
te beveel, veral as jy kleingoed het.
Bel hulle by 076-282-6535. 
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Etlike jare reeds merk ons dat dit
woel op ’n stukkie grond nef -

fens die Bronberg (lodge) Restau -

rant wat oorlede Faan Smuts begin
en later saam met Flip Marx bedryf
het. Flip woel nog voort.

Op dié uitskot grond
staan gerui me tyd
reeds ’n kuierplek
met die naam van
FlavorVille, op die
hoek van die Bosch -
kop-teerpad en
Grahamweg. En dié
vorm saam met
etlike ander aan -
grensende kuier- en
vermaak-plekke die ‘Bron berg hub’.
Só verneem ons.
Lank al beplan ons ’n besoek aan
FlavorVille en op ’n mooi Sondag
maak ons só. Vlak langs die ingang
na die plek loop ons langs twee
statige swart swane in ’n swem -
sloot verby.
Soos ons nader staan word die
vrolike gejil, gelag en gebabbel
van ’n trop kleuters al hoe duide -
liker.
Voor die aansitplek onder ’n hoë
spitsdak met oop kante, is ’n ruim
grasperk. Hier is ’n kinder-paradys
met glybaan, klimraam, reuse
sandput en swaaie staangemaak.
En hier word vandag duidelik ’n
kleuter se verjaardag uitbundig
gevier. Ouers sit onder sonsam -
brele of hardloop agter kleuters
aan wat op hulle beurt agter ander
kleuters aanhol.
Heel rustiger is dit onder die spits -
dak (met feestelike liggies behang)
waar gerieflike aansitplek by tafels
of by koffietafels op diep gemak -
stoele en -banke is. Die plek gaan
duidelik groot op koffie. Hier agter
ons staan ’n koffieboon-rooster
wat lyk of dit aan die reus van Jan
in die boontjierank-faam kan be -
hoort. ’n Koffie-spyskaart met ’n
ellelange rits keuses staan op die
tafel.
Die kombuis, pizza-oond en kroeg

is oop onder dieselfde spitsdak
teen die een muur. Ek hou van ’n
plek waar die kombuis en die wer -
ke aldaar sigbaar is en van ’n kroeg
wat lekker naby is. Die kelner bring
die spyskaarte en ’n japtrap later ’n
koffie vir Metgesel (sy bestel ’n
‘regular’ van ’n lang lys af ) en ’n
koue bruisdrankie vir my.
Deur die jare het ons FlavorVille se
buurman, Bronberg Restaurant,
talle male besoek en het ek my
telkens vergryp aan die heerlike
tradisionele geregte. Heel anders is
dié spyskaart nou voor ons, van
aansien.
En verfrissend anders is veral seke -
re ontbyt-opsies en slaaigeregte.
Bo, by die amperse tradisionele
Engelse ontbyt staan geskrywe: ‘All
day breakfast’, en dis ná Metgesel

afsaalblad

Twee statige swart swane groet jou
met die intrapslag

’n Vreemde, dog ‘wonderlike’ ontbyt

Ouers en ’n paar van die woelige
kleuters besig met ’n partytjie op die
ruim grasperk

Kuier en smul onder die vrolike spitsdak

Die plek
is ‘groot’
op koffie

Die kombuis en kroeg met ’n gerieflike koffie -
drink plek voor

afsaalblad

Vreethans van Heerden en Metgesel besoek kuier plekke in die Bronberg-gebied
ongenooid en betaal self vir dit wat hulle geniet, of dalk nie geniet nie.

Ribbetjies amper soos fietsry by  FlavorVille
Handige varkribbetjies op ’n bord.
Dis soos fietsry . . .
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The 25th Cullinan
Scout Group en-

joyed a ‘Tomb Raider’-
themed weekend at
Windybrow Game Re-
serve from 18 to
20 Feb ruary.
The event was orga -
nised to fit in with the
annual world-wide
commemoration of the
birthday of Robert
Baden-Powell, the
founder of scouting,
on 22 February.
The scouts were divi -
ded into patrols for dif-
ferent base activities
on the Saturday – all

arranged on the ‘Tomb Raider’ theme. On Sunday parents
and siblings could attend, enjoy a hike in the game reserve
and have a picnic. At midday there was a parade followed by
a Sunday service and awards ceremony.

our people

Scouting at Windybrow
animal matters

I f we have tooth pain, we are im-
mediately at the dentist, yet we
leave our pets with really bad

teeth and we think it is fine, they
will manage. 
Dental disease is underestimated
in our pets. Broken teeth are con-
sidered normal wear and tear. Dif-
ferent breeds seem to have an
increased propensity to develop
plaque and tartar. Let’s face it – we
should not be able to smell our
dogs before we see them and in
many, especially older dogs, this is
the standard. Prevention is better
than cure in these cases. 
Proper dental cleaning is costly as
the patients require a full general
anaesthetic: A proper evaluation
for loose teeth as well as a proper
examination of every tooth to de-
tect gum recession and pockets.
All these gum pockets need to be
trimmed as any areas like this will
be a start for the plaque to start
building up. 
All teeth with severe gum reces-
sion will generally need extraction
because plaque and tartar build-
up will be rapid. Small-breed dogs

such as York-
shire Terriers
and Miniature
Pinschers often
have severe disease of their upper
canine teeth, which have very long
roots. Inflammation and infection
of the tooth roots can cause infec-
tion of the nasal passage as they
can go through as well as cause in-
flammation in the area. 
After extraction and gum evalua-
tion, all teeth need to be scaled,
using a good quality machine. Ad-
ditionally, the results are only tem-
porary and even more short-lived
if home care is not applied. 
Home care involves brushing and
this is not easy. I suggest starting
with a finger glove made from
towelling cloth. This will be less in-
vasive and less likely to hurt their
mouths. Use this without tooth-
paste in the beginning, if necessa -
ry, although canine toothpaste is
nicely flavoured. 
You can then work up to a proper
finger brush. There are prescription
diets which are designed to assist
with keeping the teeth clean –

both due to the design
of the pellet, which
causes abrasion by fi-
bres in a “brush-like ac-
tion”, and also from
components that may
act to alter the salivary
and oral biome, which
will decrease the
propensity for the de-
velopment of plaque. 
Even if you end up ex-
tracting most of the teeth, this re-
sults in a better quality of life for
your dogs, as they have less oral
pain. Additionally, they don’t smell
as badly, so your interactions with
them improve. They will even still
be able to eat pellets, as they will

swallow them whole, which is not
a problem. 
Be proactive; rather pull teeth
which look suspect, than have a
dog with a sore, rotten tooth. They
will be much happier and their
quality of life will be improved. 

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

A pain in the . . . tooth

The 25th Cullinan Scout Group’s parade at Windybrow Game
Reserve 

Scouts starting to line up with the wolf cubs in front
Photo’s: Supplied
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ou poon se plotpraatjiesou poon se plotpraatjies

Sy vra by die tafel weer iets en
weer antwoord hulle “wee” en net
daar plak sy twee Franse spys kaar -
te voor hulle neer. Natuurlik sou ’n
kat van saffraan meer weet as wat
hulle van die inhoud van daardie
spyskaart geweet het.
So besluit hulle om maar lukraak
hier aan die beginkant van die
spyskaart iets te kies. Hulle knyp
oë toe en elkeen druk sy vinger op
’n plek wat ’n voorgereg aandui.
Net daar hou hulle die wysvingers
toe die mooi kelnerin kom om die
bestellings te neem sodat sy hulle

keuses kan sien. Sy praat weer ’n
paar woorde in vreemde tale en
hulle antwoord soos een man:
“Wee.”
Nou het hy wat Gert Mossie is al
gehoor dat vreemde mense slakke
eet en dat dit nie giftig is nie. En dit
is wat hy dié aand kry – so nog in
die dop en al. 
Met die vaste voorneme om nie sy
onkunde ten toon te stel nie vat hy
sy eerste sleepsel die vreemde
slak-wêreld in. Gelukkig hou hy
van knoffel en voor lank is die tuin-
peste in en hy is in sy noppies. Dit

sal hulle leer, dink hy.
Proppie se gereg is iets wat nie een
van ons in ons heel wildste drome
as kos sou klassifiseer nie. Dis
vreemde dun goed (wat lyk soos
tortelduifboudjies) in ’n diep bak
met sous. Hy proe teësinnig daar -
aan, maar dis toe dat die ou aan
die tafel neffens ons opmerk dat
dit “nice frog’s legs” is. Gert Mossie
sê hy kon sweer ou Proppie word
gras-groen in die gesig.
Maar toe hy ’n rukkie later weer
kyk is neef Proppie se bak met sou -
sige paddaboudjies leeg. Dapper

man, dink Gert Mossie.
Met die uitstapslag, sê Gert, merk
hy dat daar ’n klam kol langs die
tafeltjie is waar hulle gesit het. En
van daar af tot by die betaalpunt
by die voordeur sien hy uit ou
Proppie se baadjiesak uit en langs
sy broekspyp af het ’n dik pad da -
sous-streep op die plek se luukse
mat getap en sy spoor tot by die
deur gelos . . .
By die voordeur vra die mooi kel -
nerin: “What is wrong?” “Wee, wee,”
antwoord hulle weer vlot in 
Frans.

Bronnie van den Berg

Vreemde ervarings in die groot  dorp
Sommige dae neig net om

vreemder en soms heel an -
ders as ander meer ‘normale’

dae te wees. Niks wat jy doelbewus
anders doen of beplan nie, sê Gert
Mossie. Noem dit maar die voorsie -
nigheid of noem dit wat jy wil.
Hy dink byvoorbeeld ou Ben
Engelbrecht sou dit wat nou die
anderdag in die groot dorp met
hom gebeur het nie in sy wildste
drome kon uitdink nie, sê Gert.
Eers, vertel Ben hom, tel hy sowaar

net daar op die sypaadjie ’n hoed
vol geld op en net ’n rukkie later
storm ’n omgekrapte, wildvreemde
man met ’n kitaar  in die hande
dreigend  op hom af . . .
As ’n ou nie gewoond is aan ’n
‘groot’ dorp nie, kan ’n besoek
aldaar nogal aardig raak. Hy ont -
hou (baie jare gelede) beland ’n
jonge Gert Mossie en sy ewe jonge
neef Proppie op ’n dag in die
verskriklikheid van die destydse
winkel-oerwoud in Sandton.

Hulle is daar net vir die aardige
ervaring van kyk en nie met die
onmoontlike doel voor die oë om
te loop koop nie. En vergaap aan
die vreemdheid het die twee erg
plattelandse neefs hulle behoorlik.
Later, terug in die Hillbrowse
woon stelletjie van ’n vriend se
broer, sê neef Proppie dit was
darem nou vir jou ’n heel ‘anderste’
dag. Wat hy wil weet, vra Proppie
toe, is hoekom die klein klere-
winkeltjies en die magdom piep -
klein meubel-winkeltjies (lyk hom
elke tweede plek is een van hulle)
in dié groot plek só ingestop is in
karige ou hokkies?
Sommer baie kleiner as ou Cohen
se meubelwinkel en Patel se klere -
winkel op hulle dorp. Wat hy veral
nie so lekker mooi verstaan nie, is
hoekom elke ou meubel-winkeltjie
se naam iets ‘Antiekews’ is en op
elke ou winkeltjie wat klere ver -
smous noem hulle ’n ‘Bottiekew’.
Hy meen die feit dat Ingels destyds
nie baie groot was op sy platte -
landse ervaringsvlak nie, het tot
neef Proppie se verwarring by ge -
dra, sê Gert Mossie.
Hulle het natuurlik goed geweet
van ’n kêffie, ’n hotel, ’n keraats,
Madeira se greengrouser en selfs ’n
hêbbedêsherrie, ’n joeler en ’n
bioskope, maar van die vreemd

gespelde ‘kew-winkels’ wis hulle
dadels.
Hy onthou daardie aand vaar 
hulle toe die strate van Hillbrow
binne (gekoller en getaai) om die
vreemd heid van ‘uit-eet’ te loop
beproef. En so beland hulle toe
met hulle kosbare sakgeldjies en
blinkgepoetste skoene in ’n eg
Franse restaurant, sê Gert Mossie.
Hulle grootword-proses het net
daar ’n hengse hupstoot gekry. Só
doodluiters as wat twee bewerige,
opgeskote seuns hulle maar in
baie vreemde omstandighede kan
voordoen om te wees, het hulle ’n
mooi kelnerinnetjie na ‘hulle’ tafel
gevolg. Sy praat met hulle Frans en
hulle antwoord elke keer met die
een Franse woord wat hulle ken:
“Wee.”
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Picture the scene. It’s one of
those networking events
most of us have – at some

stage of our lives – been forced to
attend. Unknown person sidles up.
Drink in hand. You just know what
the question is going to be: “So,
what do you do?”
For many of us that is such an
irksome question, especially, says
Adam Leipzig, when what you
seem to do is not what you really
do or what you do is not how you
define yourself or if you’re feeling
vulnerable, if you’re between

things or if what you do isn’t all
that easy to describe. 
Some people answer this question
with a job title, others mention the
name of the company they work
for, many entrepreneurs try to de-
scribe the chief-cook-bottle-
washer scenario and others feel as
if they’re expected to be “selling
themselves”.
“Frightening for many artists is
promoting themselves. They feel it
is artificial and not what we want
to be known for. Yet if we start
thinking about what we do as . . .

important to offer to people, not
to sell . . . it allows us to shift the
way we think about promoting
ourselves,” Adam says.
In his TEDx talk, Adam explains 
exactly how to make this shift. You
change the focus from what you’re
doing to who you’re doing it for.
Willing to try it, girlfriend? Then 
answer the following five ques-
tions:
1. Who are you? 
2. What do you like to do? 
3. Who do you do it for? 
4. What do those people want or

need? 
5. How do people change as a re-

sult of what you do for them? 
Of course the answer to the first
question is your name. No hidden
mysteries there. Now, what do you
love to do? Not everybody is sup-
posed to love the same things. Are
you in heaven when sewing
clothes? I certainly am not. Neither
am I supposed to be. Does it make
your heart sing to cook or to pot-
ter in the garden? If something
doesn’t ring a ‘Woohoo!’ for you,
the answer is no. There are no
wrong or right answers here.
Adam says that if there are many
things you love to do, focus it
down by asking yourself: What is
the one thing that you feel su -
preme ly qualified to teach other
people? Now, think about who you

do it for; picture them in your
mind. What do they want or need
that you can give them? And then,
lastly, how do they change as a re-
sult of what you’ve given them?
This last one, says Adam, is the an-
swer you give the next time some-
body asks you what you do.
You can say, “I give children awe-
some dreams”, if what you do is: “I
write books for children, so they
can fall asleep at night, so they can
have awesome dreams.”
Or you might say: “I help people
look and feel their best,” if what
you do is: “I design apparel for men
and women who need affordable
choices, so they can look and feel
their best.”
Or, “I help people get great work
into the world,” if what you do is: “I
train entrepreneurs and creative
people to take decisive actions, so
they can get their greatest work
into the world.”
This illuminates more than merely

what you do; it makes your
life purpose clear to your-
self. Yet, Laura Berman Fort-
gang writes that finding
one’s purpose in life is cer-
tainly not a destination.
“Once you recognize it,
own it and begin to fulfill it,
you have launched yourself
on a journey of twist and
turns that will take the rest
of your life to complete.”
“The quest for a single pur-
pose has ruined many
lives,” says James Altucher,
author of ‘Choose Yourself’.
Fact is, you can do many
things during your lifetime.
Make two columns, James
says. In one, list your ideas.
In the other, make a list of
‘First Steps’ – “only the first
step, because you have no
idea where that first step
will take you.” He says that
business is just a vehicle for
transforming the ideas in
your head into something
tangible, which improves
the lives of others.
So, girlfriend, find whatever
it is that sets your heart on
fire. “Then combust.” As
James says, “One candle
can light a thousand other
candles and still remain lit
itself. Be that candle.”

Tinker, tailor, 
soldier, sailor

the final word




