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Liewe Leser

Miskien is dit nou tyd om ’n koppie koffie te maak, ’n
blaaskans te neem en Sonder Seëls saam te dra na ’n
sonkol toe.
“Haar kreatiwiteit, veelsydigheid en lewensfilosofie is wat
vir my uitstaan.” Só sê Wilna Matthee nadat sy met Esté
Gross, radio-omroeper, liedjiemaker en vervaardiger van
musiekprogramme, kennis gemaak het. Lees meer oor
hierdie ondernemende jong vrou op bl. 3
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Sonder Seëls
kontak@sonderseels.co.za

Die Pomeranian word beskryf as ekstrovert, aktief,
lewendig, waaksaam, lewenslustig, intelligent, deftig,
dryfkrag, fyn, onafhanklik, dapper, kalm, lojaal en
liefdevol. Of jou Pomeranian deftig of dapper is, aan
liefde en lojaliteit ontbreek dit nie. Dr. Marianna de Vos, ’n
veearts, gee waardevolle wenke. Bl. 7

’n Gesinsprojek gelei deur ’n ondernemende
ma het ’n kosbare resepteboek opgelewer,
propvol familie gunstelinge en herinneringe.
Alet van der Merwe deel twee smullekker
resepte uit Om die Kombuistafel met ons. Bl. 10
Indien jy een van die onlangse uitgawes van
Sonder Seëls misgeloop het, kan jy dit aflaai
by www.sonderseels.co.za. Om met ons te
gesels, stuur ’n e-posboodskap na kontak@
sonderseels.co.za.
Geniet Sonder Seëls!
Groete

Lilla du Preez
15 Julie 2022
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Radio-omroeper,
nuusleser en liedjie
skrywer Esté Gross se
kreatiwiteit laat
luisteraars regop sit.
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Roofvoëls soos uile of
valke kan hulle vir prooi
aansien: Die Pomeranian
of Toy Pom weeg slegs
2 – 2.5 kg.
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Heerlike winterkos uit
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Kyk Na My ’n Eie-verhaal deur
Nataniël, soos gesien
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Donkiewysheid: ’n
Koerant smaak baie
lekker, maar die blaaie
met politiek gee slegte
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leef my
“ Ek
kreatiwiteit voluit...

Die sentrale element van ’n skeppingproses is die eerlikheid
waarmee jy dit doen, glo die nuwe Pretoria FM omroeper,
Esté Gross. Haar skeppingsvermoë het al wyd vastrapplek gekry
sedert sy as blinkoog gegradueerde in 2013 met haar internskap
in die RSG ateljee by die openbare uitsaaidiens begin het. Sy is ’n
liedjiemaker, omroeper, rubriekskrywer, nuusleser, vervaardiger
van musiekprogramme en reik eersdaags haar volgende solo
enkelsnit uit. Wilna Matthee het gaan kennis maak.

Haar Sondagoggendprogram Wat is Nuut? Dis Klassiek wat sy sedert 1 April op Pretoria FM tussen 12:00 en
13:00 aanbied, laat luisteraars regop sit met groot afwagting vir die volgende week se program. Die konsep is
vars en nuut en anders. Sy het die program ontwikkel omdat, glo sy, daar ’n behoefte is vir meer blootstelling
aan plaaslike klassieke musikante en hulle werk. “Ek wil die boodskap aan luisteraars oordra dat klassieke
musiek heeltyd aan die verander is en modern is.”
Die klassieke musiekwêreld met al die verskillende fasette was nog altyd deel van haar lewe sedert Esté op
jong ouderdom met klassieke sangopleiding begin het. Sy het in die tyd wat sy omroeper by RSG was daarin
geslaag om die luistersyfer van haar Sondag vroegoggend ligte klassieke program Oggendstemming tussen
2018 en 2019 met 49 % te laat styg.

3

Foto: Xander van der Berg

“

dis my
roeping

Profiel

klassieke
musiek

voed 'n
mens
se siel

“Terselfdertyd probeer ek aan luisteraars
oordra hoe dit heeltyd verander en nuut
en innoverend is,” verduidelik Esté. Sy benut
ook die groter belangstelling in die crossover
benadering met ander genres om juis te
beklemtoon hoe kunstenaars hulle eie unieke
styl en vertolking het. “Dis vir my verrykend
wanneer hulle vertel waar hulle idees en
inspirasie vandaan kom en dit gee luisteraars
wye blootstelling en geleentheid om met
ander ore na klassieke musiek te luister.”
Esté se sangtalent is van jongs af raakgesien
en syself het vroeg al geweet radiowerk en
veral nuus lees is wat sy eendag wil doen. Ná

Die natuur

en diere

2013 word die speel-speel nuusbulletins en kamma
uitsaai toe die realiteit op RSG en bekende uitsaaiers
se kommentaar op Facebook spreek deesdae
boekdele. “Ek is ’n fan van jou nuusleesstyl. Korrekte
beklemtonings, intelligente frasering. ’n Plesier
om na te luister”. En van ’n ander nuusleser “Jy is ’n
fantastiese nuusleser! Ek dink nie mense weet altyd
watter kuns dit is nie.”
Op Universiteit was sang haar instrument waarin sy
klassiek opgelei is. Die BA Kommunikasiegraad het
haar voorberei vir die joernalistieke deel van haar
werk en 3 van die 12 dokumentêre programme
tussen 2014 en 2021 op RSG het ’n ATKV Veertjiebenoeming opgelewer.
Die natuur en diere lê haar na aan die hart. In die
dokumentêre program Die Vonds in die Vullis het sy
luisteraars ’n ander insig gegee oor die hardwerkende
afvalskrapers wat daagliks ’n inkomste verdien met die
herwinning van afval uit vullisdromme wat hulle wegry na
herwinningspersele. “Die publiek besef nie hoe belangrik
is die rol van hierdie werkers in die bekamping van
besoedeling en die noodsaaklikheid van herwinning nie.”
Die hoorbeeld, ’n Uil Roep was ook baie gewild en Esté
se tyd wat sy by die Owl Rescue Centre in Hartbeespoort
deurgebring het om die materiaal in te samel, was vir haar
’n belewenis. Die eienaars, Brendan en Danielle Murray, is
met groot toewyding betrokke by die rehabilitasie van uile.
Heel links: Tydens opnames vir Die Waterdraers,
'n hoorbeeld oor donkies.
Links: Esté voer 'n onderhoud met Danielle Murrray van
die Owl Rescue Centre vir die hoorbeeld 'n Uil Roep.
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Esté tydens
haar eerste solo
uitsending as
omroeper by RSG.

Sy beskryf alles wat sy doen as ’n uitvloeisel
van wie sy is. Esté tref nie onderskeid tussen
liedjie-maak, beplanning aan dokumentêre
reekse, skryf van koerantrubrieke, en die
saamstel van musiekprogramme nie. Sy
benader alles met dieselfde toegewydheid
en kreatiwiteit. Maar, “Jy het ’n liedjie vir elke
nuwe situasie,” sê Hester van Rensburg, Esté
se ma en ’n gerekende skilder in eie reg.
Die enkelsnit Hemelruim wat Esté saam
met die sanger Len Muller opgeneem
het, is baie goed ontvang en is ’n gewilde
item op radiostasies se speellys. “Dit is ’n
luisterlied maar ook Gospel musiek. Ek het
dit al jare terug geskryf en dit toe verfyn. Die
vervaardiger Gideon Botes het die musiek
verwerk. Sy kreatiewe betrokkenheid is baie
waardevol.”
Deur die Storm is in 2022 uitgereik met die
kletsrymer, Hemelbesem, en die UP Youth
Choir deel van die produksie. “Ek wou ’n
Afrikaanse lied skep met ’n multikulturele
invloed. Ek moes die konsep so ontwikkel dat
daar ruimte was vir almal. Dit was ’n dapper
stap om die koorlede en Hemelbesem toe te
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Danksy die borgskap van die ATKV en met die
hulp van die vervaardiger Gideon Botes en
Common Ground Collective is die video van
Deur Die Storm geskep en is die verhoogoptrede
ingesluit by ’n Paaskonsert in Pretoria.

laat om met hulle eie kreatiwiteit betrokke te raak
sonder dat ek beheer het daaroor. Ek het die betekenis
van die lirieke aan hulle verduidelik maar wou graag tradisionele
liedjies van die ander amptelike tale insluit wat mense ook sal herken en wat
aansluit by my liriek. Die lied is ’n boodskap van hoop vir Suid-Afrika en die wêreld. As
daar een ding is wat mense laat saamstaan is dit hulle geloof. As ons besef almal gaan
een of ander tyd deur ’n storm is daar meer begrip en ondersteuning vir mekaar.
“Dis ’n wonderlike ervaring om ’n kreatiewe ruimte te skep vir almal. Dit is ervaar as ’n
vrolike meelewende en eerlike deelname uit die hart. Hemelbesem is een van die land
se beste kletsrymers. Elke keer wat ek na hom luister tel ek iets anders op in die diep
betekenis van wat hy sê, hoe ryk ons taal is en hoeveel maniere daar is hoe ons iets
kan sê.”

Esté beskryf haar pad die afgelope tien jaar as ’n interessante reis. Behalwe Kersfees
en Paastyd musiekprogramme het verskeie radio musiekreekse die lig gesien:
Grensskuiwers (2017) is ook in ’n musiekproduksie vir die Woordfees in 2018 verwerk;
Viva Voce (2018) en Hier en Anderkant die Blouberge (2020).

woordkunstenaar
Soos ’n mens reeds met haar treffende lirieke agterkom, is sy ook ’n uithaler
woordkunstenaar wanneer dit kom by tweeweeklikse rubrieke in die dagblad
Beeld. En waar kry sy haar idees en inspirasie vir die skryfwerk? Sy het
agtergekom dit is die minder indrukwekkende dinge wat haar interesseer.
“Partykeer wil mens te groot dink, maar dan moet jy juis kleiner dink en fokus

Profiel

op die stofkorreltjie om die groter prentjie te kan
raaksien. Dit is die alledaagse waarin die dieper
betekenis opgesluit is en wat mens moet kan raaksien
vir die rubrieke.” Uit ’n kreatiewe oogpunt het sy geleer
om nooit aan te neem dat jy weet wat mense graag
wil hoor nie. Dit is dan nie ’n eerlike kreatiewe proses
nie. Sy glo sy moet eerlik wees en hopelik vind mense
dan baat by wat sy sê.

Foto: Fathom media

Eerlikheid
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Esté glo dit is belangrik om eerlik met jouself te wees en
eerlik te leef met mense om jou. “Mense dink partykeer
dis makliker om stil te bly wanneer hulle iets op die hart
het. Wanneer jy gelei word om dit te doen, moet jy die
waarheid spreek. Die Bybel sê die Waarheid maak jou
vry. In my ervaring maak stilte dood.” Uit respek vir ander
mense moet jy eerlik wees met mekaar en
met jouself. Sy glo baie mense
kan weens vrees nie eerlik
wees en oop maak teenoor
mekaar nie. “Ek wil nooit in
die stilte van vrees leef nie.
Dis ’n groot skaduwee.”

Watter
drome

is daar nog?

Baie, en waar gaan sy dit inpas? “Ek wil nog in ’n musiekblyspel
speel. Ek is eintlik ’n sopraan maar het ’n groot omvang. Ek is baie bly
vir my sangopleiding en musiekagtergrond, want ek glo dit help my
as ’n uitsaaier om insig te hê in my stem en hoe om dit te gebruik.”
Sy wil meer musiek skryf en betrokke raak by produksies. “Dit is
waar ek regtig my energie kry. Ek voel amper dis my roeping om
deur kreatiwiteit iets te gee. Om grense te skuif of te verweef is
waar dinge gebeur en iets mooi uitkom. Dis vir my nou ’n heerlike
tydperk om weer betrokke te wees by die konseptualisering en
samestelling van programme. Waar ek nou is, is enigiets moontlik.
Daar is te min ure in die dag.”
Esté het haar gerieflik ingerig in haar nuwe blyplek in Pretoria met
’n ateljee waar sy haar programme saamstel. Die nuwe bure het
gelukkig nog nie gekla wanneer hulle ’n suiwer sopraanstem ’n
klassieke aria hoor sing nie. Wanneer sy vir optredes moet oefen
is dit dikwels jazz , ligte of dalk gewyde musiek. Maar as hulle fyn
begin luister gaan hulle die klanke van ’n nuutskepping hoor wat
met dieselfde noukeurigheid en professionaliteit vorm aanneem...
Dis die nuwe solo wat in wording is.
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Die

Pomeranian
Die pragtige hondjie met die spitsgesiggie, donsige haarkleed en lewenslustige persoonlikheid
is een van die gewildste skoothondjies. Bekende name uit die verlede wat Pomeranians
as troeteldiere aangehou het, is onder andere koningin Victoria, Marie Antoinette en
WA Mozart. Dr. Marianna de Vos stel die Pomeranian aan ons bekend.
Geneties is die Pomeranian deel van die Spitz-rasse. Daar is tussen 50 en 70
Spitz-rasse, meestal afkomstig van Arktiese streke. Spitz-rasse lyk na wolwe/
jakkalse met ’n spitsneus, spits-ore, digte haarkleed en krulstert. Volgens
Royal Canin se Honde Ensiklopedie staan die Kleinspitshond (Kleinspitz) 23-29
cm hoog en die Skootspitshond (Zwergspitz) 18-22 cm hoog, ook bekend
as die Pommerse Loulou. Onder die Duitse spitshond is daar ook ander
variëteite soos die Wolf Spitshond (Keeshond), Reuse Spitshond (Grosspitz)
en Standaard Spitzhond (Mittlespitz).
Die streek Pomerania/Pommere wat die naam Pomeranian verleen aan die
hondjies is geleë aan die suidelike kus van die Oossee/Baltiese see met ’n
gedeelte van die area in Duitsland en ’n gedeelte in Pole. Die Pomeranian
word ook deur sommiges ’n Toy Pom genoem.
Volgens Hills pet se webtuiste is Pomeranians ’n ware toy breed met volwasse
gewig tussen 1 en 3 kg. KUSA (Kennel Union of South Africa) gee die
ideale gewig vir Pomeranians aan as 2 tot 2.5 kg vir tefies en 1.8 tot 2 kg vir
reuntjies. Baie Pomeranians word wel groter en swaarder tot omtrent 6 kg.
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Voeding

In klein honderasse soos Pomeranians, Yorkshire
terriërs, Chihuahuas, Toy poedels en Maltese,
kom daar soms ’n bloedsuikertoestand, Toy Breed
Hypoglycemia, voor wanneer die bloedsuiker van
babahondjies jonger as 5 maande so laag daal dat
dit tot stuiptrekkings, bewussynverlies en dood lei.
Sodra jy ’n babahondjie aangekoop het, is dit
belangrik om die hondjie na jou veearts te neem
vir ondersoek en raad. Let op na lusteloosheid
en aptytverlies. Die veearts sal jou raad gee oor
spesiale blikkieskos wat sag en fyn genoeg is vir
die hondjie om aan te lek. Hou ook heuning of
glukosepoeier tuis beskikbaar om aan die tandvleis
te smeer in ’n noodgeval.

Troeteldiere

Voer die babahondjie minstens vier tot ses maaltye per dag. Maak seker dat daar
altyd ’n bakkie met ekstra klein korreltjies babahondjiekos beskikbaar is, en
kyk dat die hondjie daarvan eet. Gee ook elke twee tot drie uur sagte nat
babahondjiekos. Maak ook seker dat die babahondjie nie koud kry nie, en
’n sagte, warm bedjie het om in te slaap.

Pomeranians kom in verskeie
kleurvariasies voor, soos die tradisionele
rooi, oranje, wit en swart tot driekleurig
(swart, taan en wit) en vele ander.
Volgens die American Kennel Club (AKC)
is Pomeranians oor die algemeen gesond.
Verantwoordelike telers pas sifting toe om
die volgende gesondheidstoestande te
voorkom: Patella luksasie, hipotiroïdisme,
trageale kollaps, kongestiewe
hartversaking, epileptiese aanvalle, en
alopecia X. ’n Veeartskonsultasie is nodig
vir enige van hierdie toestande.
Patella luksasie is ’n toestand waar die
knieskyf uit die normale posisie beweeg.
In klein rasse is dit gewoonlik mediale
luksasie, waar die knieskyf na die liggaam
se kant toe afglip. Dit mag een of beide
agterbene aantas, en kom voor in
verskillende grade. In die ernstigste graad
is die knieskyf permanent uit posisie
uit. In minder ernstige grade beweeg
die knieskyf in en uit posisie uit. Die
hondjie hardloop op drie bene wanneer
die knieskyf uit posisie is en skielik weer
normaal op vier bene.
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In hipotiroïdisme produseer die
skildklier te min tiroïed hormoon, en dit
beïnvloed die liggaam se metabolisme.
Genetiese oorsake is nie bekend nie,
maar medium en groot honderasse het
’n groter risiko vir die toestand as Toy
rasse. Algemene simptome is oormatige
moegheid, dofheid en depressie,
oorgewig, velinfeksies, haarverlies,
skilfers, dowwe hare, koulikheid, styfheid,
luide asemhaling (laringeale paralise).
Trageale kollaps is ’n toestand waar die
kraakbeenringe van die lugpyp verswak
en na binne platval wat ’n obstruksie
in die lugpyp en hoes veroorsaak.
Die hoes word beskryf as honking, ’n
kort harde geluid soos ’n motortoeter
of soos ’n gans maak. Die toestand
kom meestal voor in ouer hondjies
in klein honderasse, veral in platneus
honderasse soos die Pug.
Kongestiewe hartversaking word
algemeen veroorsaak deur oorerflike
faktore, en word aangetref by ouer
hondjies van klein rasse as gevolg
van degenerasie in die hartkleppe.

Simptome om voor op te let is hoes,
moeilike asemhaling, vinnige of hygende
asemhaling terwyl die hondjie rustig is. Die
hondjie wil nie hardloop of speel nie en
word vinnig moeg. Ander simptome van
kongestiewe hartversaking is moegheid,
blou tandvleis, opgeswelde abdomen en
ineenstorting.
In baie honderasse word vermoed dat
epileptiese aanvalle ’n genetiese oorsprong
het.
Alopecia X is ’n oorerflike toestand wat
hoofsaaklik Pomeranians aantas. Ander
honderasse soos Skipperke, Malamoet,
Samoyed, Chow en Keeshond kry dit ook.
Dit veroorsaak haarverlies oor die lyf en
hiperpigmentasie (die vel kom swart voor).
Die normale haarsiklus word beïnvloed sodat
nuwe hare nie geproduseer word nie.

Troeteldiere

Sorg

Die Pomeranian geniet dit om skoothondjies
te wees en rustig by die familie in die huis te
kuier. Hulle moet gereeld uitgeborsel word, minstens
een of twee keer per week. Hulle is aktiewe hondjies wat
oefening nodig het. Binnenshuise aktiwiteite en oefening
mag genoeg wees, maar hul mag ook oefen en stap in die
buitelug geniet.
Omdat hulle klein is, is die Pomeranian blootgestel aan
gevare. Hulle ontsnap maklik deur ’n klein opening in die
heining, en sal ook oor lae heinings probeer klouter. Hulle
kan seerkry as hulle met groter honde speel, en roofvoëls
soos uile of valke kan hulle vir prooi aansien.
Wees versigtig wanneer hulle van beddens afspring
omdat hulle gewrigte kan seerkry of selfs breek. Opleiding

BIBLIOGRAFIE

www.akc.org/
dog-breeds/
pomeranian/

worlddogfinder.com/
blog/dog-breeds/historyof-the-pomeranian

kan help om hulle te leer om vinnig terug na die eienaar
te hardloop as gevaar dreig, aan ’n leiband te loop en nie
van beddens af te spring nie.
Die Pomeranian word beskryf met woorde soos ekstrovert,
aktief, lewendig, waaksaam, lewenslustig, intelligent,
deftig, dryfkrag, fyn, onafhanklik, dapper, kalm, lojaal en
liefdevol.
Uit die mond van ’n eienaar oor hul Pomeranian:
“...saggeaard en ’n sosiale vriend in ons omgewing. Tuis
waarsku hy ons onmiddellik met ’n blaffie wanneer
iemand aan die hekkie raak, of die telefoon lui. Wanneer
iemand siek is bly hy by die een en wil nêrens heen gaan
nie. ’n Bondeltjie vreugde en liefde!”
Die Royal Canin
Hond-Ensiklopedie,
Uitgewers Aniwa SA 2004

www.hillspet.co.za

Vet on St Bernard Animal Clinic
Dr Marianna de Vos (BVSc)(VetMFHom)
Dr Henriëtte Viana (BVSc)
Tel & Fax: 012 998 7303 • info@vetonstbernarddrive.co.za
Cnr Swartbaars & St Bernard Street
PO Box 99630, Garsfontein, 0060
Additional services by appointment:

Consultations by Appointment
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• Ultrasound
• Hospital and Surgery

• Laboratory and X-ray
• Photizo Light Therapy
• Grooming Parlour and
Delivery service
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Om die Kombuistafel
Soos dit gaan in ’n huis met vier dogters waar alles self voorberei word,
kom die vraag gereeld: “Mamma stuur asseblief vir my die resep van die
suikermieliegereg...” of “hoe kook ek appelkooskonfyt”, of... Alet van der Merwe
het later besef dat sy die gewilde gesinsresepte bymekaar moet sit.

Die druk om ’n resepteboek saam te
stel het al groter geraak, maar ek het bly
uitstel omdat ek nie geweet het waar
om te begin nie. In November 2021
het ons dogter Anelie gehelp met die
beplanning, en ek kon begin resepte soek
en uitsorteer.
Elke dogter en kleindogter het die
opdrag gekry om ’n lys te stuur van hulle
gunstelingresepte wat hulle in die boek
wil hê en ek het begin tik. Toe gebeur dit
dat ons jongste dogter, Hanrie, en haar
gesin se visums vir emigrasie na Amerika
gefinaliseer word om op 23 April 2022 te
vertrek. Tyd raak min en ons wikkel met
die boek, want dit moet nog gedruk word.
Ek wou dit bitter graag vir Hanri saamgee.
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Waar kom die naam vandaan?
Die kombuistafel was altyd vir ons as
gesin die ideale plek om die wêreld
se probleme op te los en nuus uit te
ruil. Daar het ons saam gelag, saam
gehuil en saam gebid. Pa Kobus, ons
enigste manlike gesinslid, het later
gaan slaap en ons meisiekinders
laat kuier, soms selfs met ’n bottel
wyn. Daarvandaan die naam Om die
Kombuistafel – ons resepteboek!
Die drukker wou aanvanklik nie die
boek druk nie omdat die foto’s nie
goeie gehalte was nie, maar my
antwoord was: Dis ons boek en ons
foto’s. Ek gaan die boek nie verkoop
nie. Toe druk hulle ons boek.

Toe die koerier die boks vol boeke aflewer,
kon ek nie sover kom om dit oop te maak
nie! Ek ry na Anelie toe in Randburg, en saam
maak ons hierdie kosbare geskenk oop.
Wat ’n belewenis! Is dit opgewondenheid?
Dankbaarheid? Genade? Liefde? Ek weet nie...
dit is onvergeetlik! Ek dank ons Hemelse Vader
vir die voorreg!
Sedertdien het elke dogter, kleindogter,
agterkleindogter, skoonsus en beste
vriendinne ’n boek as verjaardaggeskenk
vir 2022 ontvang. Dus is daar ’n
eksemplaar in Atlanta, Georgia, Aranos
in Namibië, Ballito, Bela-Bela, Parys
en sommer heelwat in Gauteng.
Alet van der Merwe

Resep

Ghoebie-ghoeboes











500 g maalvleis
1 ui, gekap
250 g spekvleisblokkies
Bietjie olie
1 blik tamatieroomsop
1 blik suikermielies
1 pak klein skulpnoedels
Sout en peper na smaak
Steak & chops geurselsout
Gerasperde kaas vir bo-oor strooi

Klappersjokoladeblokkies








Metode

 Kook die skulpnoedels in water en ’n bietjie sout tot
gaar. Dreineer.
 Braai die uie in ’n bietjie olie, voeg die
spekvleisblokkies by en braai tot bros.
 Voeg die maalvleis by en roerbraai tot los.
 Prut ’n paar minute tot die vleis gaar is en geur met
sout, peper en geurselsout.
 Voeg suikermielies en tamatieroomsop by en meng.
 Laat prut vir ’n paar minute.
 Meng die gaar
noedels met die
maalvleismengsel en
giet in ’n gesmeerde
oondbak.
 Strooi gerasperde
kaas bo-oor.
 Bak by 180°C vir
30 minute.
 Bedien warm met slaai.
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250 g sagte margarien
125 g suiker
5 ml bakpoeier
Knippie sout
500 ml koekmeelblom
25 ml kakao
160 g klapper

Versiersel
 250 g versiersuiker
 25 ml kakao
 5 ml vanilla
 Ongeveer 37.5 ml
kookwater

Metode

 Verroom margarien en suiker.
 Sif koekmeelblom, bakpoeier, sout en kakao saam en voeg
klapper by.
 Voeg by die bottermengsel en meng deur met die hande.
 Moenie enige vloeistof byvoeg nie; hou net aan meng tot
deeg vorm aanneem.
 Druk deeg in gesmeerde bakplaat van ± 24 x 34 cm en
maak gelyk met eetlepel.
 Bak in voorverhitte oond by 180°C vir 15 minute. Verlaag
temperatuur na 160°C en bak vir nog 20 minute.
Versiersel
 Meng intussen al die bestanddele tot ’n loperige mengsel.
Indien dit te styf is om te smeer, voeg ’n bietjie kookwater
by.
 Smeer die versiersel oor die warm
koek sodra dit uit die oond kom.
 Sny in blokkies en laat afkoel.
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Besigheidsure
Maandae – Vrydae
Saterdae
Sondae
Vakansiedae

09:00 –18:00
09:00 –17:00
09:00 –14:00
09:00 –14:00

CITY Gifts, Babies & Toys

Atterbury Value Mart

Bababenodigdhede • LEGO • Legkaarte
Kinderspeelgoed vir elke ouderdom
Geskenke vir mans
Noritake • Maxwell & Williams

Winkel 4.1 Atterbury Value Mart, Faerie Glen, Pretoria
ONS IS LANGS BUILDERS WAREHOUSE
Tel: 012 991 6231/2/5 • E-pos: citygifttoys@mweb.co.za
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kyk na my
’n Eie-verhaal deur Nataniël

Tina Swiegers het veel vreugde gevind
in die lees van kyk na my herinneringe aan ’n kindertyd deur Nataniël.

"Die vreugde van lees.

Ek hoef nie vanoggend op te staan
nie. Ek maak soos ek wil. Dit is die
een lekker van alleen te bly. Ook om
soveel te lees soos ek wil. Vanoggend
is dit ek en Nataniël. Ek loop saam met
hom in stofstrate, in donker gange van
benoude huise, deur verwaarloosde
parkies en rol selfs saam met die
pokkel-seun teen ’n grashelling af.
Ek vlieg saam op verbeelding, voel
die klein diertjie van herkenning in
my roer en kom tot rus in ’n klein
gestroopte, wit kamertjie. Net wit vir
suiwer sielerus.
Ek eet saam. Heeltemal te veel terwyl
ek kwyl. Ingelegde
perskes in glasflesse

en nog ander ouwêreldse lekkertes.
Varsgebakte brood met ’n harde swart
kors, plaasbotter en sult.
Ek is saam met die vreemde kind
onseker, versigtig en ook rebels. En ek
sien weer my eie kinderlewe propvol
gebeurdes wat ek tot vandag nie kan
verklaar nie. Dit was ander tye, streng
konserwatiewe mense wat Sondae
twee keer kerk toe gegaan het,
nougeset geleef het en soms saans op
die gras gelê het om die sterre te kyk.
Ek het ook geleef met die ingehoue
emosie van ’n gesin. Nes Nataniël.
En toe hierdie emosie eendag op
pad terug van ’n hospitaal in die
klein ruimte van hulle motor in ’n

Tina Swiegers, mede-eienaar van Boekeplek & Kuierstoep, is
’n oud-joernalis en digter wat sedert haar aftrede haar tyd
tussen boeke en mense deurbring.
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onbeheerde huilbui losbars, toe huil
Ma, Pa, boetie en Nataniël hartlik
saam. Ekke ook. Die trane stroom
oor my wange terwyl ek ’n volgende
verhaal binneglip waar die vertelling
oor ’n plak van leer om kinders mee
te piets, my hulpeloos aan die lag
het. Ek lag so dat ek moet orent
kom. En die trane stroom vrylik saam
met die huiltrane. Dit is die lekker
van lees. ’n Waterval vreugde.

"

Sonder Seëls | Die Laaste Woord

Panini
is woedend

Ek is Bollatjie wat hier praat. Vanoggend het dit

sommer rof gegaan hier by ons. Panini kom hier aan met
’n verskriklike woede op haar en ek kan nie mooi verstaan
waaroor dit gaan nie. Dis eers nadat ons afgestap het
draad toe en sy oor die pad vir tannie Fiela en oom
Rampie begin vertel dat ek verstaan wat haar so kwaad
gemaak het.
Panini vertel dat sy die oggend naby die mense se
huis skelm na die radio gestaan en luister het. Sy weet
nie so mooi wat die radio is nie, maar dit praat en sing
aanhoudend. Die radio vertel toe dat hy ’n liedjie van ’n
oom Chris gaan speel wat gaan oor die donkie wat ’n
wonderlike ding is. Panini is toe in haar noppies en dink
dat daar uiteindelik erkenning vir donkies kom. Maar
toe begin daar ’n oom sing. Hy vertel dat die donkie die
boetie van ’n muil is en dat hy in die sand staan en hy
vreet ’n koerant. Panini vertel dat sy woedend geword
het vir die man wat so neerhalend oor donkies sing en dit
terwyl hy so oud is dat hy seker lankal dood is.
Tannie Fiela sê toe dit is maar soos wat dit is. Sy verstaan
ook nie die ding van die radio nie, maar sy weet dit is
’n gevaarlike ding wat nie ophou nie en dit praat en
sing met baie stemme. Dit skinder ook vreeslik, dan van
Poetin en dan van Madonna. Nietemin, wat die mense

14
14

nie weet nie is dat ons donkies eers die koerante wat
so rondwaai op die plotte lees en na die prentjies kyk
voordat ons dit vreet. Die mense weet ook nie hoe
lekker ’n koerant proe nie, behalwe die blaaie met
politiek daarop.
Oom Rampie sê dat Panini se moeilikheid is dat sy
haar ore uitleen vir die radio en die koerante lees. Hy is
so bly dat hy nie kan lees nie, want nou kan hy net die
prentjies kyk. Hy het al gehoor van baie donkies wat
kan lees, maar verkies om net die prentjies te kyk. Daar
is genoeg slegte nuus wat sommer so aangeloop
kom na ons toe. Neem nou maar net die nuus oor die
donkies wat vermoor word vir hulle velle en dan gaan
die velle anderland toe sonder hulle donkies. Daar
gebruik die mense dit om hulle opgewonde te maak
of so iets. Wie wil nog lees as ’n donkie al die slegte
nuus sommer so oor die draad kan hoor.
Panini meen toe dat sy nou beter voel, maar nog baie
beledig is deur die bewering dat sy die boetie van
’n muil is. Dit is nie polities korrek om so na haar te
verwys nie; dit diskrimineer teen haar en misken haar
geslag as ’n merrie. Sy sal maar dinge fyn dophou en
as daardie radio uit die huis kom, gaan sy dit skop.

Bollatjie

Panini

Rampie

Groete van Bollatjie
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