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Liewe Leser

Inhoud

Voel jy ook oorweldig deur strome inligting,
ontstellende nuus en verwarrende statistieke?
Voel jy dat jou lewe oorgeneem is deur
onsekerheid en afwagting? Dan het jy ’n
blaaskans nodig met Sonder Seëls se warmhartstories.
Ek glo elke mens kort ’n plek waar hulle veilig voel. So sê Elvis Blue,
geliefde sanger en liedjieskrywer, wat Was dit nie vir jou opdra
aan twee dapper jongmense. Hulle boer in die Karoo, en tree op
in Elvis Blue se musiekvideo. Schalk en Lydia Pienaar vertel hulle
storie. Bl. 2
Ons ken Marius Kruger van PSG as iemand met sy voete stewig
op die aarde. Marius bekyk die huidige ekonomiese krisis, gee
raad en praat moed in. Bl. 6
Dit wat menige ouer ervaar met woelige kleingoed by die huis,
vertel Mathilda le Roux met ’n vonkel in die oog. Bl. 11
Jy ervaar dalk ’n gevoel van magteloosheid en verlies aan
kontrole wat knaag aan jou sieleheil, soos die lewensafrigter
Jessie Swart dit noem. Stap saam met haar deur ’n proses wat
jou kan help om jouself en dit wat rondom jou aangaan, beter te
verstaan en te bestuur. Bl. 13
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Was dit nie

vir jou

“Ek was baie jonk toe ek die eerste keer Laurika Rauch se lied,
Huisie by die see, gehoor het. Wat my bygebly het as kind
was die prentjie van ’n huis wat op ’n rots bly staan ten
spyte van die storms wat rondom woed. Dit was die
beginpunt van die song Was dit nie vir jou.
Ek het al so baie sulke rotse in my lewe gehad. ’n Mooi
uitbeelding vir my van dié tipe ondersteuning was my
kleinsus en haar man. Hulle het mekaar só ondersteun
deur ’n moeilike tyd. Ek glo elke mens kort ’n plek waar
hulle veilig voel. Soms is daardie plek ’n verhouding.”

Dié kleinsus, Lydia, en haar man
Schalk Pienaar tree op in die
musiekvideo van Elvis Blue met
die titel Was dit nie vir jou. Hulle
boer naby Middelburg in die OosKaap, waar die video geskiet is.
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Lydia en Schalk Pienaar

“

Ek dink iets soos ’n droogte beïnvloed naderhand elke
deel van jou menswees. Elke boer staan in die oggend
maar moedig op en doen die beste wat hy kan, maar dis baie
moeilik om moed te hou as die reën wat ons so nodig het om
net elkeen op die plaas aan die lewe te hou, nie kom nie.
Ons het met die afgelope droogte amper die punt bereik waar
ons planne heeltemal sou opraak. Genadiglik het die reën ons teen
Desember 2019 kom red.

“

Elvis Blue

Droogte is nie mooi nie.
Dis nie lekker nie, en dis nie
maklik nie. Schalk vertel:

Was dit nie vir jou

Lydia, ’n onderwyseres, het in Johannesburg grootgeword. Sy het die plaaslewe net deur die
bril van ŉ stadsjapie geken. Sy het geen idee gehad van wat die plaaslewe verg nie. Sy en
Schalk het mekaar op die tennisbaan in Nieu-Bethesda ontmoet terwyl sy by Laer Volkskool
in Graaff-Reinet skoolgehou het. Twee jaar en baie tenniswedstryde later, is hulle getroud.

Hoe het jy die
aanpassing op
die plaas beleef?

Links: Stefan (10 maande) en Waldt (5)

Kinders grootmaak op die plaas
Baie mense het die idee dat die
plaaslewe idillies is, maar die aanpassing
bly ’n groot deurlopende proses vir
’n stadsjapie. Aan die begin was dit
baie moeilik en ek het interaksie met
mense gemis. Ek het ook baie in myself
getwyfel. Al die plaasvroue om my het
so bekwaam gelyk en ek het dit ook van
myself verwag. Daardie selfde vroue
het my egter verseker dat hulle ook
swaargekry het aan die begin. Ek het
baie ondersteuning van hulle en van
Schalk ontvang.
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Dis beslis anders as in die stad of dorp. Waldt het aan die begin
die skoolmaats elke dag gemis. Kinders is gelukkig aanpasbaar en
Waldt geniet dit nou om saam met Schalk te gaan boer sodra ons
skoolwerkies klaar is. Ek beskou dit nou as ’n groot voorreg om dit
hier te kan doen. Die buitelug is die beste skool en daar is ruimte vir
fietsry en om modderkoekies te bak.
Schalk het op ’n plaas net buite
Nieu-Bethesda grootgeword. Sy
ouers boer steeds daar. Vandag
boer hy met skaap, bees
en lusern op die plaas
Modderfontein.

Was dit nie vir jou

Wat is die rol van jou
vrou Lydia ten opsigte
van ondersteuning en
meelewing met die
boerdery?
Dis baie moeilik as daar niks is vir jou diere om te vreet nie, maar dis goed vir my gemoed om
te weet my vrou is altyd daar om my te ondersteun en moed in te praat wanneer ek by die huis
kom. Soms sit sy hand by om ooie in te spuit as ek haar nodig het. Ek is ook seker dat sy baie tyd
aan gebed spandeer vir my en elke persoon en dier op die plaas.

Wat maak jou gelukkig?
 Om vir my pragtige vrou ’n koppie boeretroos en
beskuit in die oggend in die bed te vat.
 Om saam met haar alles aan te pak in die lewe, om
met haar te kan gesels oor enigiets en om saam
lekker te kan lag.
 Om met ons vriende te kuier.
 Om tyd saam met my seuns en familie deur te bring.
 Ek is lief vir lekker musiek, en natuurlik ’n
potjie tennis.
 Ek geniet die natuur en is dankbaar vir die voorreg
wat ons het om lusern te produseer vir ons diere vir
winter- en droogtetye.
 Die reuk van reën op die grond wat alles so vars
laat ruik.
 ’n Vet gesonde dier bly darem ook maar vir
my mooi.
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Hoe sien jy die toekoms vir
jouself en vir die boerdery?
Ek het groot drome en verwagtings vir die
toekoms. Ek wil uitbrei en dalk nog grond
koop of huur, maar as die droogte ons een
ding geleer het, is dat jy al jou planne kan
maak maar die Here sal beskik oor wat
eindelik gaan gebeur.

Was dit nie vir jou

Boerdery is ’n

lewenslange les
Lydia

Wat maak jou gelukkig?

in nederigheid en
afhanklikheid.

 Ek geniet die liefde en vriendskap wat ek en Schalk
Was dit moeilik om
deel. Ons lag en dans en boer lekker saam.
in die video op te tree?
 Ek hou van goeie musiek, en speel graag klavier.
 Reënwolke wat belowend saampak en die reuk
Nee. Alles was natuurlik en ongeforseerd. Die videograwe
van reën op die grond.
was deeglik en het geweet presies wat hulle wou
 Stap op die plaas wat tans mooi groen is.
uitbeeld en daarom was dit vir ons maklik om in te val
 Ek hou daarvan om iets te skep en ek
by wat die regisseur wou hê. Dit was vir ons ’n kosbare
skryf graag.
ervaring om die liefde te kon uitbeeld. Die liefde tussen
 My kinders wat so lekker kan lag, gee
man en vrou, en ook die liefde van die Here wat ons dra
my groot vreugde.
deur die moeilike tye.
 Ons speel graag tennis.
 Om mense te inspireer.
Ons vriende het saamgetrek en gehelp deur kinders
 Ons is geseënd met goeie
op te pas en kos te maak. Dit was bitter koud en na die
vriende. Ons mis hulle
laaste skoot was ons omtrent verkluim en deurnat. Dit
geselskap baie tydens
was egter alles die moeite werd.
Gaan kyk
inperking.
na die video

op Youtube
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Lesse geleer uit die

Covid-19
pandemie

Winston Churchill het eenmaal
gesê: “Let’s not waste a good crisis.”
Die afgelope ± 50 dae se staat van
nagevolge hê vir die
persone wanneer hulle
inperking het ons baie finansiële
by aftrede nie genoegsame
lesse geleer. Ek deel graag
fondse
gaan hê om hulle
’n paar hiervan.
Eerstens het ons geleer dat besighede
asook werknemers nie voorsien het om
’n neseier op te bou om beskerming
te bied in moeilike tye nie. Volgens
Capitec bank kan 73% van besighede nie
drie maande oorleef sonder inkomste
nie. Ons sien dat baie maatskappye
reeds in die eerste 30 dae van die
grendeltyd reeds van hulle personeel
afgedank het of salarisse besnoei het.
Individue gebruik hulle pensioengeld
of afkoopwaardes van hulle polisse om
hulle verpligtinge na te kom. Hierdie
aksies gaan ongelukkig baie slegte
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lewenstandaard te handhaaf
nie. Ons weet dat jy gewoonlik jou
pensioen verdubbel in die laaste vyf jaar
voor aftrede.

Tweedens, is seker een van die grootste
lesse die belangrikheid van diversifikasie
wat ons in Prediker 11:2 leer. Daar staan
geskrywe: “Hou jou besittings op sewe,
selfs ag plekke, want jy weet nie watter
teëspoed oor die land kan kom nie.”
Daar is niks fout daarmee om ŉ tweede
huis of woonstel te hê wat jy verhuur
vir addisionele inkomste nie. Dit is ’n
belangrike bron van inkomste vir baie
afgetredenes. Die probleem is egter dat
indien dit jou hoofbron van inkomste

Marius Kruger

was die afgelope twee maande, jy heel
moontlik nie al jou huur gekry het nie.
Indien jou huurders vir ses maande geen
inkomste het nie en jy mag hulle nie op
hierdie stadium dwing om te ontruim
nie, is jy beslis in die moeilikheid. Daar is
ook groot beleggers wat al hulle bates
in kantoorblokke en winkelsentrums
belê het. Ons het gesien dat groot
klerewinkels besluit het om geen huur
te betaal nie tydens hierdie tyd waar
hulle verbied is om handel te dryf. Die
eienaar van die kompleks moet intussen
hul verpligtinge teenoor die bank en
munisipaliteit nakom, terwyl hulle nie hul
volle inkomste uit die gebou verdien nie.
’n Ander fout wat aandelebeleggers
maak, is om geen buitelandse
blootstelling te hê nie. Die buitelandse
aandelebeurse het in lyn met Suid-Afrika

Finansies

se JSE geval met ± 35%. Die Rand
het die afgelope paar weke met
± 25% verswak teenoor die dollar
tot ± R18,57. Hierdie verswakking
tesame met die gedeeltelike
herstel van die buitelandse beurs
het reeds ’n netto 12% opbrengs
op buitelandse aandele gelewer
terwyl ons plaaslike beurs nog ±
15% laer is as voor die pandemie.
Sekere aandele is nog 50% laer.
Ons strategie is om ten minste 40%
tot 50% van ons kliënte se bates in
buitelandse markte te belê, hoewel
dit kan wissel gebaseer op die kliënt
se risikoprofiel en behoeftes.
Diversifikasie is dus een beginsel
wat ons nooit kan ignoreer nie, al
wil dit soms lyk of ons nie so ’n hoë
opbrengs kry soos sekere bateklasse
waarin ons nie belê is nie.

Een van die ander lesse wat ek geleer
het, is om nie belangrike besluite te
neem wanneer ek voel dat alles om my
inmekaartuimel nie. Nadat ons twee
weke in die grendeltyd was en die markte
af was met 35% het ek soveel oproepe
gehad van bekommerde kliënte wat met
alle mag uit hulle beleggings wou onttrek
en net in geldmarkte wou belê omdat
hulle daar veilig voel. Ons advies was om
in die mark te bly omdat geskiedenis vir
ons geleer het dat emosies die mensdom
altyd impulsief laat optree. Intussen
het die markte in ŉ groot mate herstel
en beleggers het gesien dat hulle baie
waarde sou vernietig indien hulle op die
laagtepunt van die mark sou uitverkoop.
My definisie van vrees is “Om prentjies
in jou kop te vorm van dit wat jy nie wil
hê moet gebeur nie.” Mense is tans baie
vreesbevange.

Laastens het ek verder geleer dat daar altyd
geleenthede in krisistye is. Beleggers wat
bereid was om byvoorbeeld Sasol aandele te
koop teen R27 het nou positiewe groei in die
aandeelprys gesien van 200% in ŉ kwessie
van 4 weke. Daar is baie ander voorbeelde
van aandele wat so goedkoop geword het
omdat beleggers uit vrees irrasioneel gedink
het en hulle aandele voor die voet verkoop
het. Warren Buffet sê nie verniet nie: “Be fearful
when everybody is greedy and be greedy
when everybody is fearful.” Ons dink baie
keer dat dit hierdie keer anders is, maar die
geskiedenis het ons geleer dat alles weer na
normaal terugkeer. Ons het ook al gesien uit
die geskiedenis dat aandelebeurse na groot
krisisse baie sterk en soms vinnig kan herstel,
maar die termyn bly een van die onbekendes.

Ek sluit graag af met dr. Joe Buscalia se
gesegde “80% van alles wat mense vrees
gebeur nooit nie.”

• Finansiële Beplanning
• Beleggings
• Aandeleverhandeling
• Boedelbeplanning
Silver Lakes 086 134 8190 | George Sentraal 044 802 7100 | Mosselbaai Diaz 044 050 1360
e-pos alle takke: silverlakes@psg.co.za
PSG Wealth Financial Planning (Pty) Ltd is ’n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer. FSP 728.
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Kook en
Geniet se

Asynpoeding
Wat op aarde besiel ’n mens
om ’n suur poeding te eet as jy
’n soet poeding kan eet?
Sommige van ons hoef net te
hoor van ’n suur smakie, en ons
kiewe trek styf. Skuldig is ek
hieraan, sonder verskoning.
Totdat inperking my deur ou
resepteboeke laat blaai, en ’n
verflenterde Kook en Geniet se
asynpoeding homself aanmeld.
Verlei deur die geur van neut
en gemmer, trek ek my dapper
skoene aan en pak die avontuur
van suur aan. En? Heerlik! (Red)
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Bestanddele










1½ koppie meelblom
½ koppie suiker
2 eetl appelkoosjam
2 tl gemmer
¼ tl sout
1½ eetl botter of margarien
2 eiers
1 tl koeksoda
½ tl fyn neut

Sous

 Kook 2 koppies water, 2
koppies suiker en ½ koppie
asyn 5 minute lank saam
en laat dit afkoel.

Metode

 Klop die botter en die suiker saam en voeg
die geklitste eiers by.
 Sif die droë bestanddele saam en voeg
dit by.
 Roer die appelkoosjam by en meng goed.
 Sit die deeg in die afgekoelde
sous in ’n groot, vuurvaste
bakskottel.
 Bak dit 30 tot 40 minute
lank of tot die poeding
mooi bruin is in ’n
matige oond by
180°C (350°F).
 Dien op met vlasous
of dun room.
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In my vel
'n reis
Azille Coetzee

Uitgegee deur Tafelberg
ISBN: 9780624087298

Hester Labuschagne, vroeër ’n dosent in statistiek,
vertel waarom sy graag lees, en waarom In my vel
haar geboei het.

“

Daar is verskeie redes hoekom ek graag lees. Ek kon nog
nooit ’n goeie storieboek wat my wegvoer en van die
alledaagse lewe laat vergeet, weerstaan nie. Eweneens
is die teenoorgestelde hiervan vir my net so aanloklik,
naamlik ’n boek wat my prikkel om na te dink oor sekere
sake.
In my vel, met die subtitel ’n reis, val in hierdie kategorie.
Die boek is as nie-fiksie geklassifiseer. Dit is outobiografies
met elemente van ’n reisverhaal. Op die kantlyn ontvou
ook die skrywer se liefdesverhaal. Sy bespreek op ’n baie
eerlike, toeganklike en soms filosofiese wyse belangrike
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kwessies soos ras, identiteit,
gender, kolonialisme, moedertaal
en selfs die liefde. Die leser word deurgaans
geprikkel om self ook oor die sake te besin.
Coetzee het ’n beurs en ’n Nederlandse visum
van 22 maande gekry om haar doktorale
studies in filosofie aan die Vrije Universiteit
van Amsterdam te doen. Sy vertrek uit
Suid-Afrika met die vaste voorneme
om na haar studie

Lekker lees

In Suid-Afrika, waar daar ’n groot
kloof tussen ryk en arm bestaan en
wat hoofsaaklik langs die lyne van ras
loop, het Coetzee, as ’n wit middelklas
Afrikaanssprekende, skuldig gevoel
oor haar goeie opvoeding en gerieflike
lewenswyse in vergelyking met haar
minderbevoorregte landgenote.
Nederland se relatiewe homogene
bevolking geniet almal min of meer
dieselfde voorregte en geleenthede.
Vanweë die afwesigheid van hierdie
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skuldgevoel voel sy dus heelwat
gemakliker en vryer.

motiveer sy op ’n eerlike en deurdagte
wyse.

Intellektueel is die lewe in Amsterdam
baie stimulerend. Sy woon lesings by
van wêreldbekende filosowe. Sy is in
Europa waar beroemde skrywers en
gevierde kunstenaars ’n alledaagsheid
is. Haar vriendekring is wyd en
kosmopolities. Sy pas moeiteloos aan
en sy voel vry en verseker haarself
telkens Nederland is waar sy hoort.
Maar soos tyd verbygaan en sy met
haar studies vorder, kom daar tog
oomblikke van heimwee en tye wat
sy haarself die vraag afvra: wat maak
ek hier in Nederland?

Na die verskyning van die boek het
Coetzee in ’n onderhoud wat in die
tydskrif Weg se boekeblad verskyn het,
gesê die hoofrede waarom sy die boek
geskryf het was om eerstens vir haarself,
maar ook vir ander, te probeer sin maak
uit haar besluit om na ’n paar jaar in
Nederland terug te keer na Suid-Afrika.

Ter wille van voornemende lesers gee
ek nie die volle besonderhede weg
van Coetzee se reis en die slotsom
waartoe sy kom nie. Die besluite wat
sy neem en ook haar voornemens,

Hierdie boek is Coetzee se debuutwerk
en ek hoop dat sy in die toekoms meer
van haar sal laat hoor. Die populêre
diskoers in Suid-Afrika kan net baat
vind by skrywers soos sy. Die eerlike
en nadenkende manier waarop sy na
aktuele en dwingende kwessies in die
Suid-Afrikaanse samelewing kyk, kan
lesers van hierdie boek waarskynlik help
om nuut daaroor na te dink en ook hul
perspektief verbreed.

“

permanent in Nederland aan te bly. In
Amsterdam aangekom, vind sy daar
alles wat sy in Suid-Afrika gemis het.
Sy hou van die sosiale gelykheid. Die
land is skoon, en daar is stiptelikheid,
ordelikheid en veiligheid. Dit is ook ’n
land met ’n homogene bevolking waar
die normaal in meeste opsigte vir een
en elk dieselfde beteken.
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Die haas

was seker
bang vir
die katte

Hy kom sit by sy tafeltjie. Masker op,
groot blou ogies steek net-net bokant
die masker uit. Sosiale afstand afgemeet.
Hy haal sy wiskunde-huiswerk uit en
begin werk. Stil. Ek sit by my tafel en
werk. Masker op. Nou en dan kom daar ’n
vraag oor ’n som wat hy nie verstaan nie,
verder sit ons twee rustig en werk aan
ons onderskeie take. Wanneer hy klaar is
met een werkkaart, bring hy dit na my
tafel toe. Sy juffrou vir die dag.
Maar ’n sewejarige kan net so lank stilsit.
Ek sê hy moet die CD’s tel, dan werk hy
die som uit waarmee hy sukkel. “Wat’s
dit?”, vra hy, verbysterd. Ek wys na die rak
met die CD’s. Hy begin aftel. Ernstig. Kry
die antwoord, maar ek kan sien hy raak
kriewelrig. “Wil jy toilet toe gaan?”, vra
ek. “Nee”, kom ’n huiwerige stemmetjie.
Maar die kriewel kan nie gekeer word
nie. “Ek kom nou.” sê hy, knypstemmetjie.
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En woerts is hy by die deur uit. Kom ’n ruk
later terug, met sy woelige 5-jarige boetie
in tou. My moed sak in my lockdownpantoffels. Oulike knapie, maar baie
besig, het opinies oor alles, gewoonlik
voorafgegaan met ’n “Nee”. Boetietjie het
ook sy masker op, huiswerk onder die arm.
Hy moet leer lettertjies vorm. En daar
verander die oudste enetjie in die
oudste boetie mode en verander die
hele atmosfeer van rustig saamwerk tot
chaos. Kleinboet kan net nie stilsit of -bly
nie. My katte word deur die huis gejaag,
Grootboet met vermanings al agterna.
Kleinboet probeer om op die wankelrige
katpaal te klim, luister so hier en daar
na my vermanings en sit dan vir ’n paar
sekondes en oefen sy lettertjies, totdat die
groot gesels hom weer beetkry en hy dan
sy stories deel.
En dis toe wat Ouboet wou bybly, want
hier is nou kompetisie. En Ouboet
begin my vertel dat ek my huis moet

skoonmaak, my hare moet sny (dis
maklik, verduidelik hy, mens vat die
skêr en staan voor die spieël en dan
knip jy). En hy bied gulhartig sy pa
se, volgens hom, ekspert dienste as
haarkapper aan. Ek wonder toe hoe
ek met ’n mohawk sal lyk, want al drie
boetietjies (daar is nog ’n jonger een)
en die twee Yorkies spog met mohawk
haarstyle.
Tussenin moet ek keer dat my boeke
met dierefoto’s se blaaie opgeknip
word, want Kleinboet het ’n skêr in
die hande gekry. En my twee katte
kruip iewers weg. Later
hardloop die twee
seuntjies deur die tuin
op soek na die katte.
Ek kry hulle terug in die
‘klaskamer’. Met moeite.
“Het jy nie eiers in
jou tuin nie?” vra
Grootboet, masker
nou skoon weg,
Mathilda le Roux

Humor

nadat ek hulle vertel het van die vlermuise
in die palmboom. Vlermuise lê nie eiers
nie, verduidelik ek. Nee man, ons praat van
sjokolade eiers. En hulle vertel van die haas
wat in die tuin was.
Pappa het net sy agterkant gesien toe hy
weggehol het en Mamma het gesê sy’s
seker sy’t dit ook gesien. Grootboet vertel in
alle erns hoedat die bewerings bevestig is
deur die veiligheidswag, wat verklaar het dat
selfs hy net die haas se agterkant gesien het.
En toe kry hulle die baie eiers wat die haas
in die tuin gelê het. En albei seuntjies kyk
met medelye en empatie na my toe. Ons is
jammer dat die haas nie hier was nie, troos
hulle. Hy was seker bang vir die katte.

Ouma loop die
tyd vooruit

Nee dankie Ouma, ek kan
nie. Ek kan nie Vrydag by
Ouma kom kuier nie.

Hoe nou? Hoe besig kan ’n vierjarige wees
dat hy nie by sy geliefde Ouma kan kom
kuier op ’n Vrydagmiddag nie?
Ouma Elize Swart nooi vir Levhan (4), wat
Sondag verjaar, om solank Vrydag by haar
te kom verjaar. Maar Levhan staan vas op
sy vierjarige beentjies: nee dankie Ouma,
ek kan nie, antwoord hy ernstig. As ek by
die skool verjaar, en Vrydag by Ouma en
wéér Sondag, sal ek sewe wees.

Ons is oop: Moreletapark & Olympus
Beste Boerewors | Rypgemaakte steak | Klaargaar etes
Pasteie | Koekies & beskuit | Biltong & droëwors
Garsfontein/Rubensteinweg, Moreletapark 012 998 8711
Olympus Rylaan, Olympus, Pretoria 012 991 3022
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Wie wil ek wees

na Covid-19?

Covid-19 het gewis die heelal in
’n krisis gedompel, en miljoene
individue worstel met dieselfde
vraag: ‘Hoe lyk die lewe na
Covid-19?’ Die nare waarheid is
dat niemand weet nie, en dat jy
selfs nie eers weet wat jy nie weet
nie… ’n Gevoel van magteloosheid
en verlies aan kontrole knaag aan
’n mens se sieleheil.
Die EEN ding waaroor jy WEL ’n groot
mate van beheer het, is om te besluit
hoe jy op hierdie krisis reageer, en
tot watter mate dit jou definieer. Die
lewensafrigter Jessie Swart help
ons om ons reaksie op Covid-19 te
normaliseer en in perspektief te plaas,
aan die hand van die ‘Learning Zone
Model’, ontwikkel deur Tom Senninger.
Die verskillende fases, soos deur
Senninger beskryf, word gekoppel aan
Covid-19 en dit wat ons moontlik beleef
of beleef het. Dit help ŉ mens verstaan
dat jou ganse lewe altyd ’n eb en vloei
van verskillende fases is.
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Gemaklik en tevrede
Hierdie is die plek waar jy alles ken, en gewis die plek waar jy was voor Covid-19. Jy
voel gemaklik met jou omgewing en sy mense, en jy is tevrede met wat jy het. Dis
baie knus hier en jy geniet die gevoel van beheer en sekuriteit. Die versoeking om
hier te bly is baie groot, want die onbekende hou soveel vrees in! Jy kan kies om
hier te bly; maar verruil dan die ongemak van groei vir die ongemak van stagnasie.
Covid-19 het ons almal se gemaksone onderstebo gekeer en kan moontlik die
volgende inhou:





die verrassing dat ek nie gemaklik is met my gesinsomgewing op die lang duur nie;
die verlies aan sekuriteit omdat ek my werk verloor het of dalk gaan verloor;
die besef dat ek geen beheer het oor gebeure nie;
die realiteit dat die toekoms onseker is, en dat ek glad nie weet hoe lyk my nuwe
normaal nie;
 die ongemak wat ek ervaar in elke area van my menswees…

Lewensafrigting

Vrees
Niemand is bestand teen vrees nie. Dit is ’n
permanente reisgenoot vir menswees. Vrees
se doel is om ons teen gevaar te beskerm,
maar wanneer jy verwag dat ’n situasie meer
negatiewe as positiewe gevolge inhou,
raak vrees verlammend. Dit keer dat jy
geleenthede soek, dit belemmer kreatiwiteit,
jy maak foute, jy moet dikwels verskoning
vra, jy is begaan oor wat ander dink, jou
selfvertroue is min…
Kennis oor wat plaasvind tydens vrees word
in ’n deel van die brein gebêre wat nie onder
normale omstandighede herroep kan word
nie. Net as daar weer vrees is, word daardie
kennis toeganklik. Vrees belemmer dus leer…
Covid-19 het ons vrees blootgelê:
 paniek-aankope op groot skaal: kos, drank,
toiletpapier… selfs dinge wat jy nie nodig
het nie;
 emosionele oorreaksie;
 krampagtige volg van nuus en die
dwangmatigheid om dit te deel;
 die onvermoë om fopnuus van feite te
onderskei;
 geestesongesteldheid neem toe;
 gesinsgeweld neem toe;
 maatskappye raak van personeel ontslae;
 mense neem ’n slagofferhouding in en
begin blameer…
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Leer
In hierdie fase raak jy bereid om te laat
gaan van jou behoefte aan kontrole. Jy
word gereed en bereid om probleme
as uitdagings te sien, en neem aksie om
situasies aan te spreek. Jy begin jouself
beter ken, en ontwikkel die behoefte om na
ander uit te reik. Jy soek geleentheid om jou
kennis uit te brei deur middel van kursusse,
lees en selfhelp-oefeninge. Jou selfwaarde
en selfbeeld word sterker. Omdat jy kennis
opdoen en vaardighede bemeester, vergroot
jou gemaksone as gevolg daarvan, en jou
gevoel van sekuriteit en beheer kom terug.
Covid-19 bring vir ons die geskenk van TYD
om te leer:
 tyd bring die perspektief dat almal hulle
bes doen om hierdie enorme krisis te
bestuur;
 jy het nou geleentheid om te doen
waarvoor jy nooit tyd het nie;
 jy het nou geen verskoning om nie te dink
oor wat jy eet en drink nie;
 jy besef jy kan jou tyd anders bestee as om
die heeltyd die nuus te volg;
 jy kan nou ’n leefstyl-oudit doen, en besluit
wie en wat ek is en wil wees…

Lewensafrigting

Groei
Deur vas te byt en deur te druk, begin
jy groei. Hier weet jy vir eens en vir altyd
wat dit is wat vir jou saak maak en wat
jou motiveer. Jy herken jou natuurlike
gawes en talente, en sien raak wat ander
in jou waardeer. Hierdie besef maak
jou nederig, vasberade en emosioneel
sterk en jy kry die gevoel jy gaan dit
maak. Jou selfbeeld en selfwaarde is
sterk genoeg om jou drome na te jaag
en doelwitte te bereik. Jy verwag en
aanvaar nuwe uitdagings met grasie.
Jy neem krediet vir jou harde werk, en
verwelkom jou ontwikkelde self.
Covid-19 openbaar/skep geleenthede
vir diegene wat bereid is om hul visie en
horisonne te verbreed:
 jy besef en besluit dat jy nie in die
‘wagkamer’ sit nie; dat hierdie tyd nie ’n
‘tussenin’ hoef te wees nie;
 jy ondersoek elke moontlikheid om
ander te help;
 jy leef in die NOU en doen moeite om
duidelikheid te verseker oor waarheen
jy op pad is;

 jy weet jy het iets in jou waarmee jy
die wêreld kan dien, terwyl jyself ’n
vervullende lewe leef;
 jy kweek ’n gesindheid van waardering en
dankbaarheid aan.

Senninger se model kan dien as ’n kompas
as jy bereid is om baie eerlik met jouself
te wees. Jy kan, as jy wil, in die lewe na
Covid-19 meer geïntegreerd wees as voor
Covid-19, en jy kan na Covid-19 terugkyk as
’n periode van besondere karaktervorming
en -groei.
Dit is belangrik om te onthou dat ’n
mens in verskillende fases kan wees in
die verskillende aspekte van jou lewe.
Die voortdurende aanpassings van
inperking bring onsekerheid, wat dit meer
ingewikkeld maak om jou eie fases te
herken en te bestuur. Iemand beskryf die
lewe na Covid-19 as: “a time to learn and
fail forward”. Mag die positiewe stories wat
uit Covid-19 gebore word, annale vul!

Jessie Swart was 20 jaar
lank ’n maatskaplike
werker, gevolg deur
’n verdere 20 jaar as
lewensafrigter.
As lewensafrigter fasiliteer
sy prosesse om uitdagings
en struikelblokke te
identifiseer, en ’n plan van
aksie te vind om die lewe te
leef wat haar kliënt begeer.

Carpe diem!

Kontakbesonderhede •  083 267 5224 •  jessie@cambercoaching.com
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O wee, die burgers
stamp koppe!
Net soos die jonges op ouplot,

moet ek wat Fiela is en Rampie en klein
Bokkkiedonkie hier op anderplot tussen
die beeste wei. Die koeie hou ons so
onderlangs dop en dan skinder hulle oor
ons, maar so dat ons nie kan hoor nie.
Ons het ’n probleem met privaatheid!
Rampie is deesdae baie ongedurig. Hy
het gister so teenaan my kom staan dat
ek dit eers as ’n kompliment beskou het.
Maar toe hy begin praat, het ek besef
hier is nie nou tyd vir komplimente nie.
Hy vra toe waarvan tel ek so gewig op
want hier in die herfs is die weiding nie
so goed nie. Ek hou my toe maar dom en
ontken dat my pens groter geword het.
Rampie sê dat dit gewoonlik die vrou is
wat die laaste daarvan te hore kom, maar
hy sien groot moeilikheid kom en dit het
vier pote en ’n donkiekop.
Hy sê toe ek moet net na Bokkiedonkie
kyk – ek moet kyk hoe klein sy nog
is. Ek kyk na haar en ek sê vir Rampie
daar is niks verkeerd met haar nie: sy is
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heeltemal betyds met al haar
mylpale. Dis toe dat Rampie
baie kwaad word. Hy sê dat ek
onbehoorlik haastig is met die
volgende enetjie en dat hulle
deurmekaar gaan raak met mekaar
se mylpale en kan ek dink watter
soort van verwarring dit kan veroorsaak?
Toe kom ek agter Rampie is nie
heeltemal so dom oor die ding van
waarvandaan vulletjies kom nie. Hy
sê ek kan gerus myself beheer en
gesinsbeplanning doen sodat daar nie ’n
verkeersknoop kom nie. Hoogheilig hy!
Toe raak ek kwaad en vra hom of hy nou
glo in windbestuiwing of waarvandaan
dink hy dat donkietjies kom. Hy moet
nie nou daar staan met so ’n vrome
grafgesig asof hy niks met die saak te
doen het nie. Hy sê toe ek moet weet ek
kan nie net hier rondloop en mooi wees
en dink dit raak hom nie – ’n hings is nie
’n klip nie en ek behoort mos te weet dat
hy diverse onwillekeurige spiere het.

Rampie
Fiela en
bokkiedonkie

Rampie begin toe baie mooi met my praat.
Hy sê ons kan nie net aanteel soos ons wil
en daarby sommer so op die ingewing
van die oomblik nie. Hy sê ons kan nie
die plot oorbedonkie nie. Kyk net wat het
voorheen gebeur toe van ons familie hier
weg is. Ek moet onthou van die groot slag
van donkies en die velle wat China toe
gestuur word. Hy weet nie waar die China
is nie, maar dit moet anderkant ons plotte
wees en daardie mense het groot geloof
dat donkievelle kan help: nugter weet
waarvoor! Toe vra Rampie dat ek maar my
samewerking moet gee, maar nie soos wat
ek nou dink as ek so teen hom staan nie!

groetnis
Fiela
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