Maart 2020
Uitgawe 58 Jaar 11
Sonder Seëls
kontak@sonderseels.co.za

Liewe Leser

Inhoud

Sowaar weet ons nie meer waarheen en
vanwaar nie met die wêreldwye histerie
oor Die Virus. Die media baljaar en fopnuus
floreer, om nie te praat van die kure en
voorsorgmaatreëls nie. Dis nou tyd om koelkop te bly en alles
wat jy aanpak, met verantwoordelikheid te oorweeg.
Elkarien Fourie het lank in China gewoon en gewerk, waar
sy met die Chinese leefwyse kennis gemaak het. Dié land se
mense het in haar hart gekruip, maar sy was ewe dankbaar om
(onwetend) betyds na Suid-Afrika terug te keer in Januarie.
’n Wêreld gaan voor jou oop wanneer Danielle Crafford vertel
van haar groot liefde vir Ikebana, ’n tradisionele Japannese
kunsvorm. Oor die toekennings en eerbetoon is sy beskeie, en
bied reeds jare lank klasse aan.
As jy in Suid-Afrika vra waaroor mense bekommerd is, is dit nie
moeilik om antwoorde te kry nie. Tog is dit interessant om te
kyk hoe die resultate van ’n wêreldwye opname vergelyk met
dié van Suid-Afrika.
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In die Japannese filosofie word
geglo dat die skoonheid in die
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Sê nou ek land in die verkeerde
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Ikebana:
OPTIMISME
EENVOUD
STILTE
KRAG

Mev. Danielle Crafford is in 2010 deur die
Japannese Keiser vereer vir haar bydrae tot
die bevordering van die Japannese kultuur
en die kuns van Ikebana. Mnr. Toshiro
Ozawa, destydse Japannese ambassadeur
in Suid-Afrika, het die toekenning, “The
Order of the Rising Sun, Gold and Silver
Rays,” aan haar oorhandig. In 2007 het
die Ohara-skool van Ikebana “Sub Grand
Master” status aan haar toegeken, en in
2020 het die status van “Grand Master”
gevolg.
Danielle Crafford lééf Ikebana. Sedert sy
en haar man Japan in 1969 besoek het,
is sy betower deur hierdie kunsvorm. “Ek
het geweet dit praat met my.” Danielle
het altyd graag blomme gerangskik, en
die geleentheid aangegryp om tydens
hulle besoek ’n Ikebana-demonstrasie by
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te woon. Terug in Suid-Afrika was sy
deel van ’n groep wat klas geloop het
in Ikebana, waarna hulle die Ikebana
Internasionaal-tak en ’n tak van die
Ohara-skool in Pretoria gestig het.

Wat is Ikebana?

Ikebana of Lewende Blomme is ’n
tradisionele Japannese kunsvorm wat
reeds vir langer as 600 jaar beoefen
word. Aanvanklik was dit net priesters
en adellikes beskore. Mettertyd het
verskillende skole ontwikkel, elk met
’n unieke styl, en die kunsvorm het
uitgebrei na die breë gemeenskap.
Danielle het die voorreg gehad om elke
tweede jaar na Japan te reis om Ikebana
te bestudeer.

Ikebana

Leermeesters uit Japan is ook gereeld uitgenooi om opleiding
in Suid-Afrika aan te bied. Sy bied reeds jare lank klasse aan in
Ikebana, ’n liefde waarmee sy steeds voortgaan.

Van die belangrikste eienskappe van Ikebana sluit in:

Asimmetrie

Ikebanarangskikkings is
altyd asimmetries.
Asimmetrie vorm deel
van die Japannese kuns
oor die algemeen, maar
vir die Westerse oog mag
dit vreemd wees. In die
Japannese filosofie word
geglo dat die skoonheid
in die onvolmaakte dikwels
misgekyk word.

Weglating of spasie

Spasie moet geskep word, openinge
moet gelaat word sodat ’n mens
daardeur kan kyk en die wind daardeur
kan waai.
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Perspektief

’n Rangskikking word nooit vas teen ’n
agtergrond geplaas nie, want dit het
diepte nodig. Diepte word verkry deur
groot objekte voor te gebruik en klein
objekte aan die agterkant, wat die
oog lei om perspektief te kry.

Harmonie en balans

Blomme, takkies en loof wat gebruik
word, moet versigtig gekies word
om harmonie tussen die verskillende
materiale te skep. Dit moet ook
aanpas by die houer waarin dit
rangskik word.

Tekstuur

Verskillende teksture word saam
gebruik en vul mekaar aan ek skep
kontras, bv. sagte of strak lyne, ronde
of reguit lyne, asook grootte en vorm.

Ikebana

Werk volgens seisoene

Blomme vertoon die beste wanneer
dit in die blomseisoen in die natuur
voorkom. Blomme moet nooit
gemeng word nie.
Danielle noem dat blomme altyd
geplaas moet word soos dit in die
natuur voorkom. Dit moet opkyk na die
son toe. Een blom, korrek geplaas, kan
genoeg wees om ’n rangskikking te vorm,
(foto links).

Harmonie, stil-wees, vrede, optimisme,
eenvoud en krag is bykomende voordele
wat die studie van Ikebana meebring. Hoewel
die lewe van ’n rangskikking kort is, lê die
eintlike waarde daarvan in die maak van die
rangskikking.

Groot eer

Dit was vir Danielle ’n groot eer om in 2001 op
uitnodiging haar vaardighede voor sowat 1000
kongresgangers by die agste Wêreldkongres van
Ikebana Internasionaal te demonstreer. Sy was een
van vier genooide internasionale gaste. Wat die
uitnodiging so besonders maak, is dat slegs Ikebana
meesters in Japan voorheen genooi was om
demonstrasies aan te bied. Die erkenning van die
Keiser bly egter die grootste eer vir haar.

Wat beteken dit vir jou om
hierdie kunsvorm te beoefen?
“Dit maak jou oë oop vir dinge in die
natuur. Jy kry ’n waardering vir die
natuur. Terwyl my gesin na diere gesoek
het tydens vakansies, het ek na die
bome gekyk. Ek was voortdurend op
die uitkyk vir bome en takkies, en die
vorm daarvan.
Die klasse wat ek aanbied, waar ek hoop
om ’n saadjie te saai vir die kuns, bring
my in kontak met interessante mense
van verskillende kulture. Die vroue van
ambassadepersoneel woon graag die
klasse by, wat ’n verskeidenheid kulture
en tale verteenwoordig.”

Enigiemand wat belang stel om meer uit te vind oor Ikebana en die
klasse wat sy aanbied, kan Danielle gerus kontak by:  danie@crafford.co.za
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Wat pla?
As jy in Suid-Afrika vra waaroor
mense bekommerd is, is dit nie
moeilik om antwoorde te kry
nie. Tog is dit interessant om
te kyk hoe die resultate van ’n
wêreldwye opname vergelyk met
dié van Suid-Afrika.

Die marknavorser
Ipsos het inligting bekend
gemaak oor ’n opname
waarin inwoners van 28 lande
gevra is na die faktore wat hulle
die meeste bekommer. Die
respondente is volwassenes
jonger as 74 jaar wat
toegang het tot die
internet.
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Soos te wagte bekommer Suid-Afrikaners
hulle die meeste oor
1 Misdaad, geweld en korrupsie.
2 Werkloosheid, armoede en maatskaplike ongelykheid.
3 Onderwys en gesondheidsorg.

Wesenlik verskil dit nie van die resultate van ’n opname
wat in Augustus 2016 gedoen is nie, waaroor berig is in die
November-uitgawe van Sonder Seëls. Sedert 2011 is misdaad en geweld
en finansiële en politieke korrupsie die twee faktore waaroor daar die
meeste kommer is. Onlangs het werkloosheid die tweede belangrikste bron
van kommer geword.
Die 28 lande waarin die opname gedoen is, sluit nagenoeg 60% van die
wêreld se bevolking in.
Slegs 39% van diegene wat in die opname ingesluit was, was van mening
dat hul lande op die regte koers is. Die drie lande waarin die opname toon
dat die groep meen hul lande is op die regte koers, sluit nagenoeg 36% van

Ipsos: Wat pla ons?

In 17 lande voel tussen 50% en
69% van respondente dat hul
lande op die verkeerde koers is.
In 11 lande is tussen 70% en 83%
van respondente van mening dat
hul lande op die verkeerde koers is.
Dit sluit in 9 lande in Europa, een
in Suid-Amerika en een in Afrika.
In Spanje, Frankryk, Suid-Afrika en
Italië glo die meeste respondente
dat hul lande op die verkeerde
koers is.
In ’n soortgelyke opname in 2016
het respondente in vyf lande,
waaronder Suid-Afrika, aangedui
dat hul lande op die verkeerde
koers was, nl. Suid-Afrika (79%),
Spanje (82%), Italië (83%), Brasilië
(84%), Mexiko (85%) en Frankryk
(88%). Van hierdie groep lande,
is dit slegs Suid-Afrikaners en
Italianers wat dieselfde opinie
handhaaf as in 2016.
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%
%

Lande
waarin die
opname
gedoen is

Verkeerde
koers

Regte
koers

China
Saoedi-Arabië
Indië

10
22
42

90
78
58

Brasilië
VSA
Kanada
Nederland
Mexiko
Rusland
Suid-Korea
Brittanje
Israel
Maleisië
Argentinië
Australië
Pole
Turkye
Duitsland
Peru
Japan

54
56
57
57
58
58
59
60
60
60
61
62
63
64
66
66
68

46
44
43
43
42
42
41
40
40
40
39
38
37
36
34
34
32

België
Hongarye
Swede
Chili
Spanje
Frankryk
Suid-Afrika
Italië

70
72
75
76
78
79
79
83

30
28
25
24
22
21
21
17

Totale
opname

39

%

die wêreld se bevolking in. Dit sluit
die twee lande met die grootste
bevolkings in, nl. China en Indië.

61
%

Ipsos: Wat pla ons?

Waaroor bekommer mense
internasionaal die meeste?
Die vier belangrikste bronne van kommer
in die hele opname word hier langsaan
aangedui. Enkele opmerkings daaroor:
Armoede en maatskaplike
ongelykheid: In Rusland (60%), Chili
(55%) en Hongarye is die grootste
kommer hieroor aangeteken. In die
VSA (22%) is die minste kommer
hieroor aangeteken.
Werkloosheid: Suid-Afrika is die
hoogste (62%) gevolg deur Italië
(58%) en Suid-Korea (57%). In
Nederland (7%) en Pole (11%) is daar
die minste kommer oor werkloosheid.
Finansiële en politieke korrupsie:
Die hoogste kommer daaroor is in
Suid-Afrika (58%), Rusland (57%) en
Maleisië (53%).
Misdaad en geweld: Die hoogste
vlakke kom voor in Mexiko (66%),
Peru (63%) en Suid-Afrika (63%).
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Politieke en
maatskaplike faktore

Jan
2020

Aug
2016

Armoede en maatskaplike ongelykheid
Werkloosheid
Finansiële & politieke korrupsie
Misdaad en geweld

34%
31%
30%
30%

33%
38%
33%
30%

Dis duidelik dat die hoofbron van kommer in Suid-Afrika nie veel verskil van die
globale opname se resultate nie. In Suid-Afrika is die intensiteit van die kommer egter
baie hoër as die gemiddeld vir die globale opname, bv. ten opsigte van Misdaad en
geweld is die gemiddelde kommer wêreldwyd 30%, maar in Suid-Afrika is dit 63%.
Hierdie hoë intensiteit oor die veiligheids- en ekonomiese aspekte veroorsaak dat
Suid-Afrikaners aansienlik laer vlakke van kommer registreer as die meeste mense
in die opname oor faktore soos gesondheidsorg, belasting, klimaatsverandering,
bedreiging van die omgewing, morele verval en terrorisme.
Dit is opvallend dat die Suid-Afrikaners se grootste bronne van
kommer tog ooreenkom met dié van die globale opname.

Politieke en maatskaplike faktore

Jan 2020

Aug 2016

Misdaad en geweld
Werkloosheid
Finansiële & politieke korrupsie
Armoede en maatskaplike ongelykheid
Onderwys
Gesondheidsorg
Immigrasie
Morele verval
Inflasie
Belasting
Klimaatsverandering
Bedreiging van omgewing
Toename van ekstremisme
Volhoubare maatskaplike programme
Vetsug onder kindsers
Toegang tot krediet
Terrorisme

63%
62%
58%
29%
22%
13%
9%
7%
7%
6%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

53%
58%
67%
31%
23%
10%
7%
9%
18%
13%
2%
3%
1%
1%
1%
1%
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As
China
nies…
Elkarien Fourie en haar man Tienie het nege jaar lank in China gewoon en gewerk.
Toe hulle in die eerste week van Januarie 2020 ná ’n maandlange besoek aan hul
seun, Etienne, in China, terugkeer Suid-Afrika toe, was die omstandighede heeltemal
anders as nou. Min het hulle geweet dat hulle aan die vooraand van ’n wêreldwye
gesondheidskrisis met reisbeperkings, net betyds uit China weg is. Elkarien vertel:
Van Amerika is altyd gesê as dié land nies, kry die res van die
wêreld verkoue. Dit het verwys na die groot internasionale
invloed van die finansies van die aardbol se grootste
ekonomie. Die uitspraak het ook waar geword van China,
veral sedert sy bruto binnelandse produk aan die begin van
die 21ste eeu met dubbelsyfers begin groei het.

Elkarien Fourie
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goeie regeringsbesluite wat China se
koolstofvoetspoor beperk en korrupsie
onverbiddelik straf, gaan ongemerk verby.

Ná ’n besoek in Desember aan ons seun
Etienne in Guìyáng, hoofstad van die
Guìzhōu-provinsie in China, was ons
agterna dankbaar dat ons terugkeerdatum
met twee weke vervroeg is, anders kon
ons dalk moeilik die grens oorsteek na
Met die onlangse uitbreek van ’n variant van die Koronavirus, Hongkong, waar ons oorgebly het voor
wat so genoem word omdat die virus onder ’n mikroskoop lyk ons vertrek terug na Kaapstad.
of dit ’n kroon dra, is dit nou letterlik waar van China. SuidSoos al die stede wat ons van ’n lang
Afrikaners maak op sosiale media venynige uitsprake wat
verblyf in China onthou was Guìyáng
aan xenofobie grens. Dit sou dan die straf wees vir Chinese
vol hyskrane wat nie sommer ’n dag van
se verskriklike sondes. Die groei van die Christendom en

China

Bejaardes wat hulself
vermaak met sang,
dans, oefeninge
en speletjies op
die groot plein in
Guiyang

boubedrywighede oorslaan nie en groot
nuwe winkelsentra met takke van bekende
winkels. Afgetredenes vergader steeds
buite die gedrang in groepies op pleine en
in parke om tai chi-oefeninge te doen, te
sing, met serpe, waaiers en selfs swaarde
te dans en musiekinstrumente te bespeel.
Vroegoggend kon jy uit die groot
kombuisvenster ’n groep vroue oorkant sien
dans op musiek wat vreemd op ’n Westerse
oor val, afgewissel met melodieuse,
weemoedige wysies wat getuig van ’n lang,
veelbewoë geskiedenis. Mans, gewoonlik
alleen, doen strekoefeninge teen die
oewerrelings, staan op een been, loop
agteruit en uiter soms in die stil oggendlug
’n kreet wat skynbaar ook goed vir die
konstitusie is. As die sweepslae van oorkant
die rivierwal begin opklink, weet jy dis die
ou wat sy tol langs die standbeeld met ’n
sweep aan die draai hou.
Eendag terwyl ek staan en luister na ’n
sanggroep, wink ’n tante my nader. Sy het
geweet vreemdelinge ken gewoonlik die
Chinese bewoording van “happy birthday”
en het ’n mikrofoon in my hand gestop
om saam te sing. Toe het sy my foon gevat
om foto’s te neem en iemand anders het
’n stoel nader getrek. Ons het gesels tot
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ek weldra die einde
van my Mandarynse
woordeskat bereik het.
Dis soos ek die tantes van China
onthou: kort (meestal weens
wanvoeding as kinders) met
ronde lywe, energiek, prakties en
belangstellend tot die punt van
blatante nuuskierigheid. Dis die
soort wat destyds in Yánchéng in ons
winkeltrollie geloer het om te sien
watter kruideniersware ons koop. So
’n tante in ’n grys broekpak en dienlike
toerygskoene het eendag in ’n bus
op pad na die heilige berg Tàishān,
besluit ek het ’n gids nodig en ’n
wildvreemde student die las opgelê

om my te vergesel. Hy het op sy beurt
die taak ernstig opgeneem en ondanks
herhaalde versekering dat ek op my eie
sal regkom, by my gebly en die spreuke
teen die kranse vir my vertaal. Uiteindelik
het hy my veilig by die regte kabelstasie
besorg, want sê nou ek beland in die
verkeerde kabelkar wat my aan die
ander kant van die berg aflaai. Hoe kom
ek dán weer by my hotel?
As jy sulke hulpvaardigheid ontvang in
’n wildvreemde land, kan jy nie anders

China

Heel links: 'n Tipiese straattoneel • Onder: Ons seun
Etienne met Cosette, ‘n voormalige straatkat wat nou sy
woonstelmaat is • Links onder: ‘n Voetmassering waar ‘n
medisinale kussinkie op jou knieë aan die brand gesteek
word om seer gewrigte te verfris.

Nuwejaarsvakansie waartydens hy sy
nuwe provinsie Yúnnán kon verken wat
deur die Lonely Planet-gidsboek as die
interessantste en mooiste provinsie in
China beskryf word.

as om die mense in jou hart saam
te neem nie. Dan kry jy verskonings
as jou landgenote baie van hul
eetgewoontes afkeur, want jy weet hoe
hulle deur Máo Zédōng se onbesonne
politieke veldtogte by die miljoene van
hongersnood omgekom het. Jy vertel
liewer nie vir die mense tuis dat jy by ’n
klein markie in ’n systraatjie in Guìyáng
’n karkas aan ’n haak sien hang het wat
darem baie na hond gelyk het nie.
Chinese dra graag maskers in die winter,
sommer net om gewone kieme of
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ander mense op armlengte te hou. As
daar altyd ’n skare om jou is, vergroot
dit dalk jou persoonlike ruimte en
verwarm ook jou gesig. Ek het dit self
destyds op my fiets probeer, maar
weggooimaskers bied geen beskerming
vir die draer of ander nie. Etienne sê
dis alleenlik maskervervaardigers vir
wie virustyd ’n goeie tyd is en hy dra
dit net om ander mense gerus te stel.
Toe ons ná die besoek na Hongkong
vertrek, is hy Kūnmíng toe, waar hy ’n
nuwe onderwyspos aanvaar het. Sy kat
is ten duurste vooruit gestuur omdat
troeteldiere glo nie mag trein ry nie.
In sy nuwe stad aangekom, het hy
vinnig ’n moderne, gerieflike woonstel
gevind wat baie welkom was na die
onderwyserswoonstel in Guìyáng
wat op die boonste vloer van ’n ou
tienverdiepinggebou sonder ’n hysbak
was. Hy het uitgesien na ’n tiendaagse

Die maankalender rondom einde
Januarie bepaal die Chinese Nuwejaar
wat dus elke jaar verskuif. In hierdie tyd
vind die grootste jaarlikse volksverhuising
ter wêreld plaas. Dit is wanneer Chinese
uit elke sosio-ekonomiese stand van die
bevolking, vakansie kry en die meeste
ry dan per openbare vervoer na hul
tuisdorp waar die familie meestal steeds
gevestig is. Die Wuhanese, waar die
virus vermoedelik van ’n wildedieremark
versprei het, het aan die heel kortste
ent getrek, want vervoer na en van die
stad is gou opgeskort en inwoners moes
feitlik onder huisarres die Jaar van die Rot
begroet. Dis ironies dat rotte juis die pes
in die Middeleeue versprei het.
Al het die virus sy greep algaande op
die land verstewig, het Etienne die
lentevakansie benut deur per trein te reis
na Dàlĭ, een van die toeristetrekpleisters
van Yúnnán. Ek het hom aangemoedig,
gedagtig aan my ondervinding daarheen

China

in die somer van 2013 wat ek as ’n
Toer op ’n Vervoerband in my boek Vat
jou hele hart beskryf. Besoekers is by
die busvol met intervalle van omtrent
7 minute by die busstop in die ou,
atmosfeerryke deel van die stad afgelaai.
Etienne het natuurlik maklik goeie
verblyf in Dàlĭ gekry en was binne twee
uur per leë sneltrein in Dali, maar hier
het die gerief geëindig. Sy hotel is ’n
klein familiesaak waar hy die enigste
gas was. Na ’n laatmiddag-verkenning
wat geen oop eetplek opgelewer
het nie, het hy proviand by ’n klein
winkeltjie gekoop. Toe die matriarg
van die familie hom teen die trap sien
opstap, het sy hom baie bekommerd
op haar kort beentjies agterna gesit en
luidkeels probeer voorkeer. Hy het sy
kamersleutel voor haar gesig geswaai en
haar ontglip. Natuurlik is dit nie pret om
’n spookdorp te besoek nie en hy was
ná twee dae weer terug in Kūnmíng.
Hier het hy darem kontak met ’n paar
nuwe kollegas wat saam met hom ’n
aanlynprogram moes instudeer om
klasse digitaal aan te bied, want sy
firma is nie ’n gewone skool nie, maar ’n
opleidingsentrum wat (ekstra) Engelse
klasse aanbied. Die onderwysers is
baie goed behandel met ’n volle salaris
vir Januarie vir geen werk nie en vars
produkte is selfs tuis gratis afgelewer.
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Etienne berig dat sake noodgedwonge stadig
na normaal begin terugkeer in Kūnmíng,
behalwe dat sy frustrasiedrempel verlaag
het. Hy het onlangs vertel dat hy by ’n apteek
ingestap het om sneesdoekies te koop,
maar voordat hy daarvoor kon vra, het die
gemaskerde winkelvrou al beduie wat hy soek
is nie beskikbaar nie. Sy het natuurlik verwag
hy gaan een of ander medisyne vra wat seker
lankal uit voorraad was.
Die regering het pas ’n vliegtuig gestuur om
meer as honderd Suid-Afrikaners wat in Wuhan
gewerk het, terug huis toe te bring en hulle
sal nou op eie bodem nog ’n paar weke onder
kwarantyn moet deurbring. ’n Hele aantal het
verkies om te bly en die moeilike tyd daar uit
te sien.
Skynbaar begin die Chinese wat Etienne
teëkom, hulle rug styf maak oor al die slegte
publisiteit weens die virus wat veral uit die
VSA na hul kant toe kom. Ook hier in ons land
het dit niks gedoen om die reeds negatiewe
beeld van die Chinese te verbeter nie. Mense
sê hulle hoop China het sy les geleer om nie
al wat beweeg, te slag en te eet nie. As China
ons geliefde donkies invoer, verdink word dat
hulle bedreigde spesies uit die land smokkel
en renosterhoring in tradisionele medisyne
gebruik, jaag dit ons met reg die harnas in.
Nogtans wys die uitbreek van hierdie Koronavariant weer eens hoe interafhanklik ons almal
van mekaar is en hoe geen land gesond en
veilig kan voel as sy buurman longontsteking
opdoen nie, hoe dit ook al gebeur het.

Vat jou hele hart

kan bestel word by
elkarienfourie@gmail.com

Sonder Seëls | Lekker lees

Die
kinders
van Spookwerwe
Lize Albertyn-du Toit
Uitgegee deur Human en Rousseau

Dit is selde dat ’n eersteling-roman soveel aandag trek soos hierdie boek.
Die taal is die grootste pluspunt van die boek. Die skrywer ken die Bo-Karoo
en sy het waargeneem dat die mense daar ’n besondere Afrikaans praat.
Daar is deesdae by alle mense ’n
behoefte om te lees oor die lewe van
ander mense. Miskien is dit om te
voldoen aan die kontakbehoeftes van
die mens en om ’n ontmoetingspunt
met die verlede te skep. Henri Pirenne,
’n Vlaamse historikus, het geskryf dat
’n mens nie die lewe kan liefhê sonder
die kennis van die geleefde lewe van
andere nie. Dit is wat mense ’n boek
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soos hierdie laat lees en aanhou lees
en weer lees. Die boek handel oor die
daaglikse lewe van ’n arbeidergesin in
die Bo-Karoo in die sewentigerjare, nou
ook al 50 jaar gelede.
Dit gaan oor ’n gesin, Hennerik en Mieta
Kaliempie en hulle seun Milano en dan
is daar nog ’n buurman, Geelsuiker.
Hulle woon op ’n plaas in die Bo-Karoo,
besonder na aan die natuur. Hulle lees
die veld, die diere se gedragspatrone,
miere, skilpaaie en uile.

Lekker lees

Dis ’n gesin vol liefde en humor, soos
hulle lag oor Milano se manewales
met ’n perd. Dan is daar die tweeling,
Gysie en Grietjie, sommer kortliks
die Linge genoem. Die Linge sterf
na ’n slangbyt. Hoe leef mens voort
na so ’n tragedie van die tweeling se
dood? (Hoofstuk 1) Die antwoord is
opgesluit in harde werk. Mieta, die
hoofkarakter in die boek, vind troos in
die voorspelbaarheid en planmatigheid
van werk wat in kontras staan met die
onbeheerbaarheid van emosies.
Die boek is in twee duidelike dele
verdeel. In die eerste deel woon die
Kaliempie-gesin op Spookwerwe in
die Bo-Karoo, waar hulle ’n harde, maar
idilliese lewe lei. Die tweede deel speel
af op die plaas Tweefontein in die distrik
Riebeeck-Wes.
Mieta is ’n regte aartsmoeder. Sy sorg vir
almal. Sy gaan maak Geelsuiker se huis
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gereeld skoon en as hy ’n slag te
veel gedrink het, maak sy hom ook
skoon. Sy is ’n bobaaskok en sy help
ook met geboortes as dit moet.
In die eerste deel word veral van
Milano se grootwordjare vertel,
hoe hy die kennis van die natuur
opdoen. Geelsuiker, wat halfBoesman is, deel al sy veldkennis
met Milano. Geelsuiker leer ook vir
Milano van jakkals vang. Milano se
meelewing met die natuur laat ’n
mens baie dink aan die boek Fanie
se veldskooldae van PJ Schoeman.
Dan word die Kaliempies se rustige
lewe versteur. Die onderwyseres
van die plaasskooltjie kom praat
met hulle en vertel dat die
plaasskool gaan sluit maar laat
hulle belowe dat hulle Milano
verder sal laat skoolgaan want hy is
’n skrander kind.

Na baie ongedurigheid met Mieta
wat nie regtig wil weg van die plaas
nie, trek die Kaliempies dan tog na die
plaas Tweefontein naby Riebeeck-Wes
waar die skole nader is. Dit is dan die
tweede deel van die boek, ’n heeltemal
ander lewe na die afsondering van die
Karooplaas. Die Kaliempies moet nou
tussen ander mense woon. Hulle maak
kennis met drankmisbruik. Hoewel hulle
ook heuningbier of dan heuningkarries
in die Karoo gedrink het, was dit nooit
tot die mate soos die papsakke hier
leeggedrink word nie. Ook vroueslanery
en kindermishandeling leer hulle ken.
Die Kaliempies se lewe gaan egter
voort, tot en met ’n baie bevredigende
einde van die boek.

Linda Zollner
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Suiker- en glutenvrye
Het jy ’n soettand en moet jy soetigheid
vermy? Annelien Pienaar het ’n plan gemaak
met hierdie lekkerny, gepak met sade, neute
en vrugte om die brandstof terug te sit in
jou are en weer die bloedsuikervlakke te lig.

Bestanddele
 4 koppies dadels,
fyngekap
 3 koppies pekanneute
 ½ k grondboontjiebotter,
grof
 60 g chia sade
 50 g papawersaad
 50 g sesamsaad
 2 ml sout







50 ml kakao
15 ml kaneel
5 ml gemmerpoeier
2 ml neutmuskaat
10 ml vanielje- of
rumgeursel
 100 g glutenvrye of
suiwelvrye sjokolade
 50 g pistasieneute

energiestafies
Metode

 Voer ’n bakplaat van ongeveer 20 x 30 cm uit
met bakpapier.
 Hou die sjokolade en pistasieneute eenkant.
 Plaas al die bestanddele in ’n voedselverwerker
en maal dit tot ’n growwe pasta.
 Druk die vulsel baie styf en rol vas in die pan.
 Laat die mengsel in die pan oornag rus.
 Smelt die sjokolade en giet bo-oor.
 Sprinkel die pistasieneute oor.
 Sny in blokkies met ’n warm mes voordat die
sjokolade stol.
 Die energiestafies kan in die yskas of vrieskas
vir 6 maande bewaar word.

Vir nog heerlike resepte en wenke, loer gerus op Annelien se webwerf www.annelienpienaar.co.za
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Die burgemeester
is 'n vark!
Dit is nou al lank

dat ek wat Bollatjie is en Panini en Dorrie
hier op ouplot wei. Julle sal onthou dat
ons baie moeilikheid met die skape
gehad het. Nou het hulle ons in ’n aparte
kampie gejaag en het ons nie meer las
van die skape nie. Ewe gou kom daar
toe tien koeie kuier wat saam met ons
in die kampie moet wei. Ons is nie seker
nie, maar dit lyk vir ons na ’n lang kuier.
Ewenwel, die koeie dink dis baie lekker
hier by ons. Hulle sê hulle het lanklaas die
kans gehad om uit te eet, en die diens
hier is goed.
Gister, terwyl ons so naby die draad
staan, hoor ons ’n onaardse gekreun
en gesteun en nog ander geluide. Dis
toe al die tyd tannie Sarie Vark met
haar burgemeestersketting en al. Julle
sal onhou dat tannie Sarie vir ons oom
Rampie so kafgedraf het in die verkiesing,
maar dat haar nek toe te dik was vir die
ketting. Tannie Sarie maak toe verskoning
dat sy nou eers by haar kiesers uitkom,
en dis toe dat koei Bontluis haar
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herkoutjie van die een na die ander kant
toe skuif om nie hardop te lag nie.
Tannie Sarie sê dat dit minagting van
haar kiesers sou wees om sonder haar
ketting daar aan te kom en dat sy so
baie probleme gehad het om die ketting
maak-pas te kry. Toe sy die ketting sommer
gou-gou wou laat regmaak, het die klerke
gesê dat die bedrag te hoog is en dat op
tender uitgegaan moet word. Sy het toe
die tenderproses probeer aanhelp in die
hoop om darem self so ’n ietsie daarby te
baat. Maar die klerke was halsstarrig, met
die gevolg dat al die reëls nagekom moes
word en die tender aan ’n onbekwame
groep toegeken is. Toe neem dit so lank
om die ketting reg te maak. Wat haar
eintlik meer kwaad maak, sê tannie
Sarie, is dat sy toe niks uit die transaksie
kon kry nie, hoewel dit haar nek is wat
die proses veroorsaak het. Die klerke sê
tenderplunder is hulle terrein.
Die koeie het lank nadat tannie Sarie daar
weg is, nog geloei en gelag. Hulle het toe

gepraat oor
die gulsige
maar dom politikus wie se tong
’n onwillekeurige spier is. Die koeie se
aandag het vinnig verskuif toe daar ’n
bakkie aangery kom met ’n fris bulletjie
agterop. Het julle al ooit koeie sien
glimlag? Dis toe daardie kortgat-bulletjie
met die naam oom Voorslag. Hy is ’n
vreeslike ywerige dier en hou daarvan
om dinge self te doen. Toe hulle vir
oom Voorslag aflaai, gebeur daar dinge
waaroor ons liewer nie wil praat nie,
maar waaroor ons lankal gewonder het.
Nou weet ons meer.
Die koeie is nou baie rustig en ons word
nie gesteur nie. Ons hou daarvan en
het nou ’n groot bewondering vir oom
Voorslag!

Groete aan julle van Bollatjie
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