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Liewe Leser
Vanoggend sê iemand by die groetslag Geseënde 
Kersfees! Indien 2018 vir jou verbygespoed het, 
weet dat 2019 nie ver agter gaan wees nie. Ek 
is dankbaar vir elke tong- in-die-kies sêding of 
grappie waarmee ons Suid-Afrikaners ons daaglikse 
bestaan opkikker. En sommer gou ook – ons sukkel nie om by 
die humor uit te kom nie.

Wat nie ‘n grappie is nie, is ekonomiese oorlewing. Marius Kruger 
van PSG, ‘n gesoute beplanner en raadgewer vir oudag, praat 
met veral dié wat nog iets kan doen aan oudag se finansies. 

Soos die donkies weet, gebeur daar baie dinge in vyf jaar. Ons 
het teruggeloop op ons spore van vyf jaar gelede. In 2014 
het ons berig oor die pragtige Tolhuis naby George wat met 
gewillige harte, hande en beursies gerestoureer is. Nou het dit 
(weer) afgebrand. Gerda Stols en die Vriende van die Tolhuis laat 
hulle nie onderkry nie. 

So laat die Stander-gesin hulle ook nie onderkry nie. Anzelle 
Stander het vyf jaar gelede ‘n kogleêre inplanting gehad.  
Lees op bl. 7 oor Anzelle.

Mag 2019 vir jou, liewe leser, ‘n wonderlike jaar wees,  
wat ook al jou omstandighede.

Groete 
Lilla du Preez

15 Januarie 2019
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portefeulje sal tipies ’n opbrengs van 
inflasie plus 1% tot 2% voor belasting 
lewer.

Intussen kan die opbrengs wat nodig 
is om die belegger se lewenstandaard 
te handhaaf, 4% tot 5% bo inflasie 
wees. Indien die belegger dan ’n 
inkomste in ooreenstemming met 
sy/haar behoeftes onttrek, sal die 
portefeulje nie die nodige jaarlikse 
opbrengs behaal nie.

Om oor die lang termyn ’n opbrengs 
van 4% tot 5% bo inflasie te 
behaal, sal ’n batetoewysing van 
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Marius Kruger

Risikoprofielbepaling is ’n 
belangrike maatstaf in die 
beleggingsbeplanningsbedryf, 
maar soos met baie ander dinge in 
die lewe, kan die gehalte van ons 
besluite benadeel word as ons net 
een faktor oorweeg.

Beleggers sal gewoonlik ’n 
risikoprofiel-vraelys invul. Met 
’n konserwatiewe profiel (wat 
die meeste beleggers pas) sal 
die belegger se blootstelling 
aan risikobates soos aandele en 
eiendom minimaal wees in sy/
haar portefeuljesamestelling. So ’n 

Is my lewenstandaard  
veilig oor die lang termyn?

Baie pensioenarisse kan 
nie hul lewenstandaard 
gedurende aftrede volhou nie. 
Onbehoedsame beleggers kan 
in talle slaggate beland as 
hulle net op hul risikoprofiel 
konsentreer as die enigste 
kriterium wanneer hulle 
beleggingsbesluite neem. 



Finansies

minstens 65% aan risikobates nodig 
wees – ’n toewysing wat nooit deur ’n 
konserwatiewe risikoprofiel toegelaat 
sal word nie. Hoewel dit nodig is om 
seker te maak dat beleggers die risiko 
verbonde aan hul onderliggende 
beleggings verstaan, ontstaan probleme 
waar die opbrengsdoelwit van die 
risikoprofiel nie in ooreenstemming is 
met die teikenopbrengs wat behaal 
moet word om die nodige inkomste en 
kapitaalgroei te lewer nie: die belegger 
sal met die regte risikoprofiel belê, 
maar die verkeerde batetoewysing. 
Ongelukkig het baie beleggers al 
swaar gekry weens ’n eendimensionele 
fokus op risiko ten koste van ander 
oorwegings.

’n Beter benadering tot beplanning en 
portefeuljesamestelling is om met die 
groei- en inkomstedoelwitte te begin 
en die batetoewysing daarvolgens 
te doen. Indien die belegger nie 
gemaklik voel oor die risiko wat nodig 
is om die doelwit te behaal nie, is daar 
twee opsies om te oorweeg – óf om 
’n addisionele kapitaalinspuiting by 
die beleggingsplan te voeg, óf om sy/
haar groei- en inkomstebehoeftes te 
verminder.

Ons doen al ’n geruime tyd 
batetoewysing in ooreenstemming 
met groeidoelwitte en bestuur 
portefeuljes daarvolgens. Dit beteken 
dat ons by tye ’n groter toewysing aan 

groeibates sal hê as die tipiese 
konserwatiewe risikoprofiel, 
aangesien dit die enigste 
manier is om te sorg dat groei- 
en inkomstedoelwitte bereik 
word om jou oorspronklike 
kapitaalvloei oor die lang 
termyn te handhaaf.

Beleggers wat risiko verstaan 
en besef dat hul groeidoelwit 
hul risiko sal bepaal, het 
’n groter kans om hul 
lewenstandaard oor die lang 
termyn vol te hou.
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• Finansiële Beplanning 
• Beleggings 
• Aandeleverhandeling 
• Boedelbeplanning

PSG Wealth Financial Planning (Pty) Ltd is ’n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer. FSP 728.

Silver Lakes 086 134 8190 | George Sentraal 044 802 7100 | Mosselbaai Diaz 044 050 1360
e-pos alle takke: silverlakes@psg.co.za

marius.kruger@psg.co.za
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se glorie  
word 

herstel
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Gerda Stols het in die November 2014-uitgawe van Sonder Seëls die geskiedenis 
van die Tolhuis geskets:

Ons wêreld is bekend vir sy baie bergpasse. Een van die oudste 

bergpasse in die Suid-Kaap is die Cradockpas. Omdat hierdie 

pas bykans onmoontlik was om te gebruik, het die Kaapse 

koloniale sekretaris, John Montagu, besluit om ’n ander pas oor 

die Outeniquaberge te bou. Konstruksie aan die pas, waarvan 

Henry Fancourt White die ingenieur was, het in 1845 begin. 

Terselfdertyd is daar ook ’n Tolhuis gebou. Padgebruikers is belas 

om sodoende die pas in stand te hou. Hierdie pragtige Tolhuis se 

grasdak het in 1855 afgebrand en is toe vervang met sink. Sedert 

daardie tyd het verskeie tolmeesters die huis bewoon tot tol in 

1918 afgeskaf is. Daarna het ’n brandwagter in die huis gewoon 

om te waarsku wanneer veldbrande in die berg ontstaan.

Outeniqua 
Tolhuis 

Die gerestoureerde Tolhuis in 2015.

Onlangse berigte in die media het die skokkende nuus gedra 
dat die Outeniqua Tolhuis, ’n Nasionale gedenkwaardigheid 
op die Montagupas, afgebrand het.



Outeniqua Tolhuis

Die Tolhuis is in 1970 tot ’n Nasionale gedenkwaardigheid verklaar en 

sedertdien het niemand meer daar gewoon nie. Vandale het dit beskadig tot 

net ’n vervalle geboutjie oorgebly het. Die Vriende van die Tolhuis het in 2008 

tot stand gekom en hierdie pragtige erfenis gerestoureer.

Nou het die Tolhuis afgebrand. 
Wat nou?

Gerda Stols laat weet:

Ons pragtige gerestoureerde Tolhuis op 

die Montagupas net buite George het in 

die brande in die Suid-Kaap afgebrand.

Wat ’n skok om te verneem dat die 

brandweer wat op die toneel was tot net 

voor die vuur toegeslaan het, niks kon 

doen om dit te red nie.

Vir twee nagte het die Vriende van die 

Tolhuis gaan waak en die brande wat 

hoog in die Outeniquapas gewoed het, 

fyn dopgehou. Toe dit teen die Saterdag 

lyk of die vuur terugbrand op sy spoor 

het ons, soos gewoonlik, pannekoek en 

koffie bedien. Hoewel daar baie rook 

was, kon ons sien dat die Tolhuis nie 

gevaar staan om te brand nie.

Sondag was ’n rustige dag met die vuur 

nouliks sigbaar hoog teen die berge 

maar op Maandagoggend 29 Oktober 
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twee kosbare perdekarre in, niks 

oorgekom het nie.

Die transportwa wat ons vroeër 

die jaar op bruikleen van die 

Voortrekkermonument gekry het, was 

veilig in die Spoorwegmuseum tot tyd 

en wyl sy waenhuis gebou word.

het alles sommer baie skielik verander 

toe ’n wind bergaf die vuur reg op die 

Tolhuis afgestuur het. Nooddienste 

het probeer om die gebou nat te 

spuit maar die geweldige wind wat 

die vuur aangedryf het, was net te 

gevaarlik. Binne 30 minute het die 

pragtige ou geboutjie met sy kosbare 

kultuurskatte afgebrand. Niks kon 

gered word nie.

Die groot genade was dat die 

waenhuisie wat sowat twee maande 

vroeër gebou is en net 30 meter 

van die Tolhuis agter die groot ou 

Geelhoutboom gestaan het, met 

Die Tolhuis aan  
die brand.



’n Konstruksie-ingenieur se dienste is 

dadelik ingeroep om te bepaal of die 

gebou herstelbaar was. Daar is dadelik 

begin om ’n betonlaag bo-op die muur 

te gooi om die mure te stabiliseer. 

Fondse daarvoor is binne twee weke 

bekom. Boodskappe het van wyd en 

syd ingestroom van mense wat saam 

met ons hartseer was oor die brand en 

kom help het om die terrein op te ruim. 

’n Skenking van R10 000 van een van 

die oud-Tolhuistolmeesters se kleinseun, 

het ons ’n stewige hupstootjie gegee. 

’n Pragtige ou klavier en spinwiel is ook 

reeds geskenk om ons antieke een te 

vervang.

Weer eens het die gemeenskap van 

die Eden-distrik en dorpsmense 

ons oorlaai met skenkings. Al die 

ondernemings wat gedurende die 

2014-restourasieproses boumateriaal 

geskenk het, het dit weer aangebied.

Die plaaslike stap- en drafklub het 

dadelik ’n pretdraf na die Tolhuis 

georganiseer wat R17 000 ingebring 

het en verskeie musiekorganiseerders 

het hul dienste gratis aangebied om 

konserte te reël om geld in te samel.

Die eerste gebeurlikheid was al die 

einde November waar die plaaslike 

wynplaas ’n wyn ter ere van die Tolhuis 

bekend gestel het, met die Tolhuis 

wat op die etiket pryk. Plaaslike musici 

het gesorg vir ’n heerlike ontspanne 

atmosfeer. Die Vriende het ook ’n video 

vertoon van die ontstaan en herstel van 

die Tolhuis.

Die Tolhuis was en is nog steeds ’n 

geliefde baken en ons beplan om so 

spoedig as moontlik ’n dak op te kry om 

verdere verweer hok te slaan. Dienste 

is ons groot kopseer 

omdat deskundiges 

nodig is om die 

sensitiewe aard van 

die restourasie te 

hanteer.

Outeniqua Tolhuis
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Enigeen wat ’n skenking wil maak is baie welkom om met 

Gerda Stols in verbinding te tree by gerdastols@telkomsa.net

Ons bankbesondere is:  

ABSA Spaar • Tak: 432005 • Rek no: 9252930880.

Ons groot droom van transportwaens 

en ossewaens as oornagverblyf sal 

moet oorstaan totdat die Tolhuis 

weer opgebou is. Antieke stukke soos 

silwer, koper en baie emaljehouers, 

sal ook weer gesoek word sodat die 

binneruimte soos ’n outydse deftige 

huisie kan lyk.

Die pragtige antieke 
klavier met kerse.

mailto:gerdastols%40telkomsa.net?subject=Navraag%20via%20Sonder%20Se%C3%ABls
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Anzelle het gehoorverlies in beide 

ore. Met slegs 30% gehoor in die 

linkeroor en 0% gehoor in die regteroor, 

het sy geleer om met behulp van ’n 

gehoorapparaat in die linkeroor in ’n 

hoofstroomskool aan te pas. Anzelle 

is nie doof gebore nie, maar het as 

baba chroniese oorinfeksies gehad. 

Sedertdien stap die gesin ’n pad met ’n 

oudioloog, spraakterapeut en oor-neus-

en keelspesialis.

Op 7 jaar is sy vol selfvertroue graad 

1 toe. Anzelle het baie goed gevaar 

en haar gate uit geniet. Met haar 

ekstroverte, borrelende persoonlikheid 

Kogleêre  
inplanting
VYF JAAR LATER

het sy vinnig nuwe maats gemaak. 

Hoewel Anzelle relatief goed gehoor 

het, was dit nog steeds elke dag vir haar 

’n uitdaging om alles te verwerk wat in 

die klasse gesê word.

Haar ouers, Karel en Ansie, was 

bekommerd dat Anzelle se 

gehoorverlies haar in die hoërskool en 

veral later in haar loopbaan kan inperk. 

Ná twee jaar se vertoë aan die mediese 

fonds, is ’n kogleêre apparaat in Junie 

2013 in Anzelle se regteroor ingeplant, 

en die prosesseerder is in Augustus 

2013 aangeskakel.

In Mei 2014 het Sonder Seëls geskryf oor Anzelle Stander, toe 12 jaar oud, wat die vorige jaar  
’n kogleêre inplanting ondergaan het. Anzelle is nou 17 jaar oud en so lewenslustig en borrelend soos altyd.

Anzelle (links)  
en sus Karli

Anzelle en George die Bullmastiff



Kogleêre inplanting
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Anzelle se ma 
ansie VerteL:

Wanneer ek terugkyk op Anzelle se 17 jaar, 
is verwondering en dankbaarheid die 
twee woorde wat eerste by my opkom. 
Die kogleêre inplanting van vyf jaar gelede 
was deur en deur die moeite werd. Sy hoor 
steeds akoestiese klank in die linkeroor 
en elektroniese klank regs. Haar brein 
het egter die verskillende klanke so mooi 
geïntegreer, dat sy 100% funksioneel is.

Anzelle is vanjaar in graad 11 aan die 
Afrikaanse Hoër Meisieskool in Pretoria, 
en soos elke trotse Affie geniet sy die 
rooibaksteengebou ten volle. Sy vorder 
akademies uitstekend en neem deel 
aan atletiek en netbal. Sy het in 2018 ’n 
toekenning gekry vir diensbaarheid, wat 
die essensie is van Anzelle: sy stel ander 
se belange en geluk eerste.

Soos enige 17-jarige is haar maats en die 
“social” met die seuns van oorkant die pad 
(Affies se seuns), van haar hoogtepunte 

In die Mei 2014-uitgawe van Sonder Seëls het dr. Anton Smit, ’n oor-neus-

en keelspesialis wat as chirurg betrokke is by die Universiteit van Pretoria 

se Kogleêre Inplantingsgroep, ’n insiggewende artikel geskryf oor kogleêre 

inplanting. Lesers wat hierdie artikel weer wil lees, kan gerus ’n e-pos stuur aan 

kontak@sonderseels.co.za 

elke dag. Sy geniet haar vakke 
terdeë (Afrikaans, Engels, Wiskunde, 
Rekenaartoepassingstegnologie, 
Biologie en Aardrykskunde) en 
oorweeg ’n loopbaan in die onderwys.

Anzelle en haar 20-jarige sus Karli, is 
beste vriendinne. Sy is ’n onmisbare 
skakel in ons huisgesin-dinamiek, met 
haar kwinkslae en droë sin vir humor. 
Ons hoor ook gereeld hoe sy uit volle 
bors saamsing (nie altyd nootvas 
nie…) met een of ander glansgans 
(celebrity) van wie sy alles weet. Sy is 
ons eie Google as dit by glansganse 
kom.

Die Here se genade is groot en tasbaar 
in Anzelle se lewe, dit hou ons nederig.

Foto’s, kloksgewys vanaf links bo:

Anzelle op die plaas

Anzelle en skoolvriendin Wilzene

Anzelle saam met beste  
vriendinne, Ané en Veressé

mailto:kontak%40sonderseels.co.za?subject=Navraag%20oor%20Kogle%C3%AAre%20Inplantingsgroep


Die slegte nuus is dat hierdie staatmaker-resep van Arina du Plessis in Landbou Boerekos se Somer 
2014/15-uitgawe verskyn het. Die goeie nuus is dat die gewildste resepte uit Landbou Boerekos in 
boekvorm saamgevat is:  Landbou Boerekos - van die plaas na die tafel  deur Arina du Plessis.

Smul heerlik 
al is dit Platsakmaand
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Bestanddele
• 30 ml olie
• 1 ui, gekap
• 125 g sampioene, gesnipper
• 125 g geurige kouevleis, 

soos salami, gaar spekvleis 
of gerookte ham, gesnipper

• 250 ml gerasperde 
Cheddarkaas

• 1 wiel fetakaas, gekrummel
• 30 ml fyngekapte pietersielie
• 80 ml bruismeel
• Sout en varsgemaalde 

swartpeper na smaak
• 4 eiers, geklits
• 375 ml melk

Metode
• Voorverhit die oond tot 190°C en smeer ’n middelslag 

tertbord.
• Verhit die olie en braai die uie en sampioene tot gaar.
• Laat effens afkoel en roer die kouevleis, kase en 

pietersielie by.
• Sprinkel die meel, sout en peper oor en roer deur.
• Klits die eiers en melk saam en voeg by.
• Roer tot goed gemeng.
• Giet egalig in die voorbereide oondbak en bak vir 

ongeveer 30 minute, tot die tert ferm en goudbruin is.
• Laat effens afkoel en sit voor met mengelslaai.
• Arina se wenk: Hierdie souttert is een van daardie 

resepte waarvoor daar min reëls is. Gebruik waarvan 
jy hou of wat in jou yskas is om by te voeg. Al wat 
onveranderd moet bly, is die meel, eiers en melk.

Korslose  
souttert



DORS
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Marinda van Zyl het reeds in 2011 begin 
met navorsing vir haar boek Dors want 
haar skoonma was ’n nasaat van die 
Dorslandtrekkers. Sy wou ’n storie maak uit dié 
stuk geskiedenis. Eintlik is die hele Dorslandtrek 
’n storie en is al die pynlikste storie in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis genoem.

Daar was verskillende trekke en in hierdie boek 
handel dit primêr oor die tweede en grootste 
trek van 1876. Die tema van die boek soos die 
skrywer self beskryf, is:

“Eerstens die hunkering na ’n volmaakte plek of 
verhouding wat net in drome bestaan en die 
opofferings wat mense bereid is om te maak in 
die najaag van hierdie hersenskim. ’n Soektog 
na die beloofde land.

Tweedens die vernietigende gevolge van 
magsbeheptheid. Die magstryd tussen die 

Na die verskyning van Die Dorslandtrek 1874-1881 deur Nicol Stassen 
(Protea Boekhuis, 2015) was daar hernude belangstelling in hierdie 
amper vergete stuk geskiedenis.

Dors
Marinda van Zyl 

NB-Uitgewers 2018

“voormanne” van elke groep om die 
hoofleier van die trek te wees was die 
psigiese dors wat die trek op ’n ramp laat 
afstuur het.” (Plus50, bl. 46). 

In dié roman som ouma Lappies dit so 
op: “Vir die dors deur die Kalahari skrik ek 
nie. Jan sal ons daardeur kry. Dis die ander 
dors waarvoor ek bang is, die soort wat jy 
nie met water kan les nie.” (bl. 88). Met die 
“ander dors” verwys sy na die wedywering 
oor leierskap.

Vir haar fiktiewe wêreld moet Van Zyl dus 
karakters skep wat die storie kan vertel en 
die menslike element in die geskiedenis 
inbring. Sy vertel die lotgevalle van 
twee gesinne. Die een gesin, dié van Jan 
Greyling, is werklike mense en daar moet 
sy getrou bly aan wat van hulle bekend 
is. Die tweede gesin, die Ackermans, is 



DORS
Lekker lees

fiktief. Die derde verteller, Tiaan, is ook 
’n fiktiewe karakter. Hy trek as kneg 
saam met die Greylings. Die onderskeie 
hoofstukke het elkeen opskrifte sodat 
die leser presies weet waar in die storie 
jy nou is. Daar is ook ’n geslagsregister 
van elke familie. Verder is daar ook ’n 
baie handige kaart waarop die trekroete 
gevolg kan word. Die verhaal word 
chronologies vertel.

Naas Tiaan word die verhaal vertel deur 
twee vroue, een uit elke gesin: Bertha 
of Betta Greyling, die vrou van Jan 
Greyling, een van die leiersfigure. Die 
derde verteller is van die trek: Adriana 
Ackerman wie se gesin trek om weg te 
kom van die oorheersende patriarg en 
’n ongure familiegeskiedenis. 

Die verhaal begin in Junie 1876 by die 
Greylings se staning naby die sameloop 
van die Marico- en Krokodilrivier. Al 
hoe meer mense wil trek. Hoe groter 
die trek word hoe meer struwelinge is 
daar oor wie die uiteindelike leier van 
die trek is. Uiteindelik begin almal trek. 
Op die trek vergaan die vee en osse 

van die dors, storm op die watergate 
af en vertrap dit sodat daar geen 
skoon drinkwater oorbly nie. Koors 
maai onder die trekkers en die meeste 
van hulle osse vrek. Hulle verhouding 
met die plaaslike inwoners versuur 
ook om verskillende redes en die 
bevolkingsgroepe wantrou mekaar. 
Hulle jag en skiet baie olifante om ivoor 
te kry wat hulle ruil vir proviand en 
osse. Van Zyl beskryf die lotgevalle van 
die Du Preez-gesin en dit is skokkend 
maar ook aangrypend. Dis ongelukkig 
nie fiksie nie maar die waarheid.

In 1878 trek die boere steeds. Soos 
Betta, een van die vertellers in Dors 
opmerk: “Ons is nie meer Boeremense 
nie, maar wamense wat soos skilpaaie 
ons huise saamtrek sonder ’n vaste 
woonplek op hierdie aarde.” (bl. 244). 
Nog hoop hulle hulle sal soos die volk 
van Israel die land van melk en heuning 
vind.

Die drie hoofkarakters ontmoet mekaar 
weer in die laaste hoofstuk. Adriana 
en Tiaan het besluit om terug te trek. 

Betta, die aardsmoeder, wat net vir haar 
man en kinders wou sorg, begroet haar 
man toe hy terugkom van die jagveld 
met die woorde:

“Die Voortrekkers het dit makliker 
gehad as ons. Hulle kon die Zoeloes die 
skuld gee toe hulle kindertjies vermoor 
is, maar ons het net onsself om te 
blameer. Ons het hierheen getrek om 
ons nageslag te kom uitmoor.” (bl. 297). 
Die Greylings het twee kinders en vyf 
kleinkinders verloor. Hulle trek ook 
terug.

Daar word ook vertel van die 
“onsigbare” groep swart mense wat 
die Dorslandtrek meegemaak het. As 
gevolg van hulle gedeelde ervarings 
tydens die trek het daar ’n besondere 
hegte verhouding tussen hulle en die 
Dorslandtrekkers ontstaan. Van hulle 
nasate het hulle ook in Angola gevestig.

Dis ’n uiters leesbare boek wat aan alle 
vereistes vir ’n goeie roman voldoen.

Linda Zöllner
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Word ’n skryfslim taalgimnas saam met Wees 
Woordwys! ... Taalkwessies word belig en 
taalgebruikers kan die nuttige taalwenke volg.

Woordwys!Wees

Sonder Seëls | Wees Woordwys

Die woord 
abseil kom uit 
Duits en word 
as leenwoord in 

Afrikaans gebruik 
met die Duitse spelling.

• Die ab beteken af. 
• Daar word met sekere 

toerusting afgeklim teen 
rotse.

• Abseil kan nie met die 
woord, rotsklim, vervang 
word nie, want rotsklim 
kan ook beteken dat daar 
na bo geklim word. 

Byvoorbeeld:
• Mens moet fiks wees om 

te kan abseil.
• Hy het al vreeslik baie 

geabseil (een woord).

Die Engelse golf word in Afrikaans met  
’n gh geskryf: gholf.
• Dit is ’n gh-klank en nie ’n g-klank nie. 
• In Afrikaans is golf die golf in die see.
• Een woord: gholfbal, gholfstok, gholfdag, gholfbaan, ens.

• board sailing - seilplankry
• wind sailing - windseil
• waveski - branderski

Uit die sportwêreld

abseil gholf  
en golf

*  Uit: Wat praat jy! (2010). Samesteller: Johanna de Wet. Protea Boekhuis

briekblok (’n staatmaker en steunpilaar): Willem is sowaar ’n briekblok!

Taaltreffer*

Lesers kan van hulle laat hoor en e-pos stuur aan  
dr. Marietjie du Plessis by marietdp@vodamail.co.za 

witwaterry/witwaterroei
branderroei/

branderroeier• Die Afrikaans vir white water rafting is witwaterry 
of witwaterroei (een woord).

• Verskeie roeiers gaan in ’n opblaasboot stroomaf 
deur stroomversnellings op ’n witwatervaart. 

*Ook witwaterkanokampioenskap(pe) (een woord!)

Branderroeiers (een woord) 
op branderplanke roei met 
kort roeispane of hulle hande.

• Die meervoud van sport is nie sporte of  
sports nie, maar sportsoorte.

• Sporte is die trappies van ’n leer.
• Sports is ’n tipe slengwoord wat op lawwighede dui. 

Byvoorbeeld: Ons het vandag groot sports by die werk gehad.

nog sportsoorte LW

mailto:marietdp@vodamail.co.za
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Vyf jaar is ’n lang tyd in ’n donkie se lewe. Dis amper soos ewigheid. Kom ons kyk waaroor hulle 
vyf jaar gelede gepraat het. Dit was die tyd waarin Rampie en Nonnie na anderplot verskuif is en 
Strepies vir Blokkies gebaar het en Fiela vir Fiela-se-kind.

Die donkies vertelvyf jaar gelede
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Rampie
Julle sal onthou dat die merries ongelukkig was omdat hulle 
nie dragtig geraak het nie. Toe probeer hulle die skuld op 
my pak. Daar was selfs ’n veearts hier en dié het my pens en 

pootjies - en nog verder - ondersoek. Toe weet die veearts 
te vertel dat die probleem by my is en die merries jil en 

sien neer op my. Maar ek het vir julle mos gesê dat die 
veeartsie nou vreeslik vriendelik en fluks mag wees, 

maar dat daar dinge is waarvan sy niks weet nie.

Nou is daar ’n groot opskudding hier op die 
plotte en draai die merries om en sê dis als 

my skuld. Hulle sê ek moes as hoof van 
ons span van beter geweet het as om 

so roekeloos aan te gaan en my rug 
so in gevaar te stel - en dit net om vir 
Strepies en Fiela dragtig te maak. 
Hulle dink nie daaraan dat ek ook 
maar net ’n donkiehings is nie en 
’n hings is mos maar ’n hings.

Strepies
Fiela kon natuurlik nie wag om julle 

te vertel van Blokkies nie. Toe die 

mense Blokkies in die vorige Sonder 

Seëls sien wou party haar sommer 

daar en dan aanneem. Fiela is nou 

verskriklik jaloers op my en my kind 

en wil net vergelyk tussen Blokkies 

en Fiela-se-kind. Dit is donkiemylpale 

hier en donkiemylpale daar en Fiela-

se-kind moet opskud om te probeer 

voor bly. Dit hinder my nie want 

die arme Fiela-se-kind bereik haar 

mylpale so stadig dat sy seker baie 

oud gaan word.
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Nonnie
Die lewe is nie te sleg hier op anderplot 
nie. Dis net die honde wat my en Rampie 
se lewens vergal. Twee van hulle is sulke 
groot norserige swartes wat vreeslik op 
hul plig en eer gesteld is. Hulle name 
is Gawie en Sussie. Wanneer hulle op 
patrollie is, skryf Gawie sy naam oral 
op die klippe en bossies. Meesal is sy 
ink al op maar hou hy aan. Rampie en 
ek staan baie keer rustig en dink oor 
die lewe wanneer die twee honde ons 
sonder rede skraap. Rampie probeer ons 
beskerm en skop hiernatoe en daarnatoe, 
maar gereeld mis. Ek sê vir Rampie dat 
hy koelkop moet bly en raak moet skop, 
maar hy sê dit is moeilik vir ’n donkie om 
dooierus met sy pote te vat terwyl hy 
hardloop. As Gawie en Sussie ons so ’n 
ent gejaag het, los hulle ons en draf weg 
met sulke grinnike op hul gesigte en 
stert in die lug met onnoembare 
agterkante.

Rampie
Julle sou al agtergekom het dat die merries dink ek ly aan ’n grootheidswaan. 
Hulle weet allerhande stories te vertel. Hulle verstaan nie mooi nie: ek ly nie 
daaraan nie – ek geniet elke oomblik daarvan! Ek is die belangrike een hier en 
die merries is net hier om my te plesier. Hulle moet hulle plek ken. Hulle moet 
nie dink ek gaan aan enige storie byt oor merries wat gelyk is aan hingste nie.

Nonnie
Nou is ek die enigste van Rampie se vrouens wat binne sy bereik is. Hy sê dat dit 
ook maar goed is. Hy het ’n ou rugbesering wat hom weer opkeil en hy sien nie 
nou kans vir meer as een vrou nie. Hy weier volstrek om my te vertel hoe hy die 
rugbesering opgedoen het en sê ek moet my nie bemoei met sy verlede nie.

Dié Strepies en Fiela het hulle bekke vol oor my. Hulle sê ek loop heeltyd met 
my neus in die lug asof ek ’n donkiemannekyn is, maar my bene is te dik en 
knieë te knopperig daarvoor. Hulle verstaan nie dat ek my neus so boontoe hou 
sodat Rampie my profiel kan waardeer nie. Eintlik is Rampie mal oor my 
profiel en as hy dit sien is daar geen keer aan hom nie. Hy weet 
dan wat hy wil doen maar weet nie waar om te begin nie! 
Dan laat sy seer rug dat hy hom weer bedink.

Die menings uitgespreek in Sonder Seëls is nie noodwendig dié van die redakteur of Essence Kommunikasie nie. Artikels en rubrieke word uitsluitlik vir 
inligtingsdoeleindes gepubliseer en daar kan nie daarop gesteun word as deskundige raad nie. Die produkte en dienste wat geadverteer word, bevat 
die inligting wat die adverteerder verskaf. Sonder Seëls aanvaar nie aanspreeklikheid vir die akkuraatheid en/of gehalte van produkte en dienste nie.14
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