
Verjaarsdag wense 

Ek groet vanuit die Dienssentrum. 
 

Dit is baie waar dat ons in hierdie 
Covid-tyd baie swaarkry ervaar, en 
daarom is dit so belangrik om te 
verstaan wat in 2 Kor 4:18 staan:    
“…die sigbare dinge is tydelik”   
 

Die dinge wat ons met ons fisieke oë 
sien, is slegs tydelik, maar die dinge 
wat ons deur ons geloofs-oë sien, is 
ewig.  Tog laat ons toe dat die tyde-
like dinge ons ontmoedig en baie 
angs, spanning en onsekerheid by 
ons veroorsaak. 
 

Enige iets wat nie in ooreenstem-
ming is met die visie wat God in ons 
harte geplaas het nie, moet ons nie 
as permanent beskou nie, maar 
altyd onderhewig aan verandering. 
 

Die afgelope jaar was ‘n jaar vol 
uitdagings, teleurstellings, terugslae, 
onregverdige situasies, en is ons die 
hele tyd daarmee gekonfronteer.  
Soms het dit onmoontlik gelyk/
gevoel om daarmee saam te leef.  
Dit was moeilik om onsself te oortuig 

dat dit nie permanent is nie - net ‘n 
tydelike stilhouplek oppad na ons 
groter bestemming. 
 

Joel Osteen skryf dat as ons ‘n lewe 
van oorwinning wil lei, ons geloof 
moet hê wat berge kan versit.  Laat 
dit in jou binneste leef.  Spreek 
geloof uit oor jou toekoms.  Dit sal 
nie slegs verander hoe jy voel nie.   

Dit sal ook jou ingesteldheid ver-
ander.  Dit kan jou letterlik help om 
jou siel te verhef, en meebring dat jy 
jouself en jou omstandighede in ‘n 
heeltemal nuwe lig beskou. 
 

Ek glo en vertrou van harte dat 
hierdie nuwe jaar – wat alreeds ‘n 
entjie gevorder het – net positiewe 
verandering vir elkeen van ons sal 
meebring. 
 

Beste wense. 

Aloma 

Baie geluk aan almal wat gedurende Januarie en Februarie verjaar het.  

‘n Spesiale geluk aan al ons inwoners wat 90 jaar  en ouer geword het. 

Dr. Loubie Loubser (90) 

Mnr. Pieter Theron (91) 

Mev. Jo Holtshousen (91) 

Mnr. Jan Jansen (94) 

Dr. Johan Cilliers (90) 

Mev. Vivian Hattingh (92) 

Mev. Louise Verhulst (90) 

Mev. Judy Botes (92) 

Mnr. Frank Fourie (96) 

Mev. Marie Grey (97) 

Mev. Giovanna van Eck (90) 

Mev. Marie Wright (90) 

Mev. Anna van Heerden (95) 
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Aan al ons inwoners en personeel wat geliefdes aan die dood afgestaan het, ons 

innige meegevoel 



CG01 Brenda Malherbe 

Sy het op 26 November 2020 hier 
ingetrek. Sy het twee seuns en 
twee dogters en vyf kleinkinders. 
Een dogter bly in Kanada en een 
seun bly in Engeland. 

Sy was ‘n laerskool onderwyseres 
en departementshoof.  Haar stok-
perdjies: lees, hekel en naaldwerk. 

 

B 509  Laetitia Serfontein 

Sy het op 16 November 2020 in 
Huis Herfsblaar ingetrek.  Sy het 
twee dogters en drie seuns waar-
van een in Ierland bly.  M.C. Viljoen 
is haar swaer en Wilma Goosen 
wat in die Sorgeenheid is, is haar 
skoonsuster.  

Laetitia (Tich) was ‘n verpleegkun-
dige.  Sy het in haar sewentigejare 
vir 6 jaar met skape en groente ge-

boer.  Stokperdjies : Mieliepitwerk 
wat matte, kussingslope of plek-
matjies word.  Sy lees ook graag. 

 

B106  Marie Knoesen 

Sy het op 1 Desember 2020 hier 
ingetrek.  Sy het ‘n seun en dogter 
en drie kleinkinders. Haar dogter 
bly in Duitsland. 

Marie skilder (olieverf, waterverf en 
pastelle) vanaf 13-jarige ouderdom.  
Sy het vele uitstallings gehou en ‘n 
goeie inkomste met haar skil-
derwerk verdien.  Sy het ook seëls 
versamel. 

 

B 207  Mizzie  Heathcote 

Mizzie het op 11 Januarie 2021 in 
Huis Herfsblaar ingetrek.  Sy gaan 
die einde van Januarie  na  B406  

toe trek, wat langs haar suster 
Debbie se woonstel is.  Mizzie was 
‘n kunsterapeut wat kunsterapie 
met tieners gedoen het.  Sy ge-
bruik verskeie mediums soos 
houtskool, olieverf, pastelle en 
waterverf. 

Sy lees, brei en hekel graag.  Maak 
ook heerlike fudge en wil snoeker, 
kroukie en kanasta leer speel. 

 

A 413  Bettie van Wyk 

Sy het op Vrydag, 29 Januarie 
2021 ingetrek.  Sy het 5 seuns, 14 
kleinkinders en 8 agterkleinkinders. 

Bettie was ‘n hoërskool 
onderwyseres en het Huishoudkun-
de gegee.   

Sy hou van brei, lees, hekel en 
naaldwerk. 

As a "New Boy" ex resident of Huis Herfsblaar, 
I would just like to say that although my stay 
was short, it was also very pleasant.  

I feel I made some real friends while I was 
among you all and I really appreciate every 
kindness extended to myself and Magda by you 
all.  

Magda being well known to you all has found a 
place in the hearts of many of the "Senior 
Citizens", I remain a relatively unknown quantity 
but am extremely proud to be known as "Suster 
Painter se man". 
 

We leave you all with a very heavy heart and 
wish Huis Herfsblaar’s residents and personnel 
everything of the very best for the future.  

Ted Painter 

Liewe Herfsblaar inwoners en personeel, dit is met ‘n 
hart vol herinneringe aan die goeie tye wat ek die 
laaste 20+ jare met julle kon saamstap. 

Groeipyne was daar heelwat, maar ek kan waarlik sê 
dat dit vir my ‘n wonderlike voorreg was om u almal 
te leer ken en te dien terwyl ek by Huis Herfsblaar 
gewerk het. 

Julle lief en leed het so deel van my lewe geword, dat 
ek julle eerder as familie beskou as net inwoners. My 
hartlike dank aan elkeen wat wetend of onwetend my 
lewensweg gehelp vorm het. 

Aan die personeel ‘n ekstra opregte woord van dank 
dat ek deel van die Herfsblaarspan kon wees en lek-
ker saam met julle kon werk. Julle is ‘n gedugte span 
en moet net nooit moed opgee en nalaat om goed te 
doen nie. 

Tydens die Covid-tye wat ons tans beleef, wil ek julle 
een en almal sterkte toewens. Ons weet nie wat die 
dag van môre inhou nie, maar ons weet Wie beheer 
die toekoms. In Hom is ons toekoms vas en seker!!   

Magda Painter 

Magda en Ted Painter groet ons 

Nuwe Intrekkers 
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Ek het op 5 November 1994 in Meenthuis 18 ingetrek nadat ek vir 35 jaar in Waverley gewoon het. 

Toe my kinders uit die huis is, het ek besluit om ‘n kleiner blyplek te vind en was Huis Herfsblaar die 

keuse. 

Die beplanning en voltooiing van die meenthuise het byna 2 jaar geduur. 

Ek was nog nie een dag spyt nie en het Huis Herfsblaar al by baie mense aanbeveel. 

 

Helma Barnard. 

‘n Kort woordjie oor ‘n lang en gelukkige verblyf 

Ken mekaar… 



DR LOUBIE LOUBSER 

 

Dr Loubie is gebore en getoë in 
Pretoria. Hy het met skool begin 
by Oosteinde Laerskool, daarna 
Affies Hoërskool en laaste Tuk-
kies vir sy mediese graad. Sy 
huisdokter-skap het hy in Pretoria 
en Kroonstad gedoen en later in 
Pretoria nagraads sjirurgie stu-
deer. Hy en Jeanette het 5 
kinders - 3 dogters en 2 seuns - 
een van hulle al vir baie jare ‘n 
dokter in Tasmanië.  Gelukkig 
woon die ander in Suid-Afrika.  Hy 
en Jeanette word grootliks bederf 
deur die twee dogters in Pretoria.  
Hulle is verder geseën met 13 
kleinkinders en amper 11 agter-
kleinkinders. 

Hy was tydens sy 45-jaar lange 
privaat praktyk in Pretoria deel-
tyds betrokke by die opleiding van 
mediese studente en 
verpleegsters by  Kalafong, Steve 
Biko, 1 Militêr en Andrew McColm 
hospitale.  Vir baie jare was hy 
ook direkteur van FAMSA (Family 
Association of SA). Al daardie jare 
was hy nou betrokke by 
gestremde mense.  Sy vrou     
Jeanette sê sy werk het hom 
heeltemal ingesluk - sy en hulle 
kinders  het maar min van hom in 
die week gesien want hy het sog-
gens half vyf al die huis verlaat en 
saans laat eers teruggekom.  
Daarom het hulle gesin gereeld 
vir ‘n week weggebreek na oorde 
toe waar hulle saam kon kuier en 
uitrus en hy die wyse en sorg-
same vader vir sy kinders kon 
wees. 

Voer ‘n onderhoud met hierdie 
man en jy kom gou onder die in-
druk dat hier voor jou ‘n groot 
gees sit - groot in gestalte en met 
‘n groot hart vir sy medemens.  
Hy is ook geseën met ‘n hoë intel-
lek en diep godsdienstige en 
filosofiese lewensuitkyk. Ek het 
nog altyd gewonder wat in 
operasiesale gebeur maar was 
nog altyd te bang om rond te kyk.  
Daar is so ’n professionele, kli-
niese atmosfeer dat ‘n mens dit 
nie wil versteur met leke-vrae nie.  
Nou gebruik ek die geleentheid 
om uit te vra oor tipe gewasse wat 
hulle verwyder, aneurismes, 

kanker ens.  Hy vertel geduldig. 

Dan vra ek oor iets wat deesdae 
vurig in die media gedebatteer 
word: genadedood.  Sê nou ek ly 
al lank smartlik as gevolg van ‘n 
ongeneeslike siekte, daar is geen 
kans op genesing nie, net nog 
verdere verswakking en lyding tot 
groot koste van my geliefdes, sal 
hy dan vir my daardie genade-
inspuiting kom gee as ek hom 
vra?  Hy antwoord beslis: Nee!! 
Hy glo glad nie aan genadedood 
nie.  Net God die Vader beskik 
oor lewe en dood.  Dít is nie sy 
besigheid nie!  Daar is pynklinieke 
waar mense se pyn beheer kan 
word.  Ook plekke van versorging 
soos hier by Herfsblaar waar 
mense ten volle versorg kan word 
al is hulle in pyn en moedeloos.  
Ja, sê ek, maar wat van die 
koste?  Hoe lank moet my kinders 
hulself tekort doen om my vir 
maande en jare aan die lewe te 
hou by ‘n plek van versorging?  
Die antwoord op hierdie vraag 
hang van individue af.  

Hy praat passievol oor sinchro-
nisasie van liggaam, siel en gees 
(body, mind and soul) . Die lig-
gaam alleen beteken jy is mens-
lik. As jy die liggaam, siel en gees 
in ewewig uitleef, is jy ‘n emo-
sioneel volwasse mens - in har-
monie, ‘n gebalanseerde individu.  

Ook is hy bekommerd oor mo-
derne mense se chauvinisme en 
feminisme. Tussen mans en 
vroue is die enigste verskil een 
koolstof-atoom - dus so onnodig 
om klein oorloggies tussen 
geslagte te voer.  Egskeidings 
bring soveel pyn en lyding vir 
ouers en kinders. 

Hulle woon al 11 jaar in Huis 
Herfsblaar en was nog nooit spyt 
nie.  Hulle woon graag aktiwiteite 
in die saal by al moet dr. Loubie 
op ‘n stoel op die verhoog sit om 

van naby op die skerm te kan sien 
as videos vertoon word. Ongeluk-
kig het hy grootliks sy sig verloor 
en moet deesdae met ‘n vergroot-
glas lees. 

Hy het die mediese wêreld ag-
tergelaat want die wetenskap en 
tegnologie ontwikkel so vining -as 
jy nie dáár is nie, hou jy nie by 
nie.  Hy het ‘n voorliefde vir ken-
nis oor die sielkundige effek van 
gestremdhede op mense se 
geestestoestand en die hoogtes 
waartoe sommige in staat is ten 
spyte van tekortkominge.  Daar is 
talle verhale van mense wat 
uitgestyg het bokant hulle om-
standighede.  Toe die sorgeen-
heid nog oop was, het hy gereeld 
mense besoek en was altyd bly 
om ‘n dapper glimlag te kry - die 
bewys dat hulle nog in beheer is 
van hulle situasie. 

Hy wens hy kon die mense van 
Suid-Afrika opvoed om in vrede 
met mekaar te leef. Hy wys vir my 
‘n aanhaling wat sy uitkyk 
bevestig: “Life has meaning. Eve-
ry human being is unique and has 
a purpose. Each and every one of 
us can and should be committed 
to caring and giving.”  As ons land 
se mense meer wil belê in omgee 
vir mekaar en uitreik na 
medemense, sal dit ‘n wonderlike 
plek wees om in te bly - ook vir 
ons nageslag. 

Lucia Truter 

Ons kuier by: 

“As jy die liggaam siel, en gees/
denke in ewewig uitleef, is jy 
emosioneel volwasse - in 
harmonie en ‘n gebalanseerde 
individu.” 
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Wat Het Gebeur….. 

Kerssang in die reën! 
 

Dis Vrydag 18 Desember 2020 en dit reën lekker 
in Pretoria. By Huis Herfsblaar is daar groot opge-
wondenheid onder die inwoners! Kersfees met al 
sy vreugde en verrassings is op hande en 
vanoggend is dit die jaarlikse Kerssanggeleentheid 
- nogal in die kerk!  
En dan streep hulle kerk toe met hulle beste Son-
dagklere en ingekleurde gesiggies - met sambrele, 
kieries en rolstoele - 'n feesvierende menigte!  
Aloma Zandberg met haar hart vol liefde vir ons 
gryskoppe en haar hulpvaardige luitenante sorg 
met groot Kersliefde dat almal 'n gemaklike sit-
plek kry. Op die agtergrond beweeg  ons bestuur-
der, James Black, stilweg met goedkeuring en 
tevrede dat alles reg verloop 
 

Die bekende, geliefde en ryp-in-jare, sanger Sonja 
Herholdt van Harlekyn, Waterblommetjies en 
Skipskop-faam word voorgestel en verwelkom. 
Saam met haar eggenoot Nico, wat die klank be-
heer en haar begeleier Hannes Marais, laat Sonja 
vir die gehoor die Kersfeesklokke beier met 
gepaste woorde en al die bekende en geliefde 
kersliedere: “Die Heiland is gebore”, “Kom alle 
getroues” en saam met haar die lied wat oor die 
wêreld die harte van gelowiges warm laat klop: 
“Stille Nag!”  

Tuinparty met pannekoek! 
Ons is so bevoorreg!  Al die inwoners word hartlik uitgenooi na ‘n partytjie in ons pragtige tuin op Vrydag 
22 Januarie 2021 om 10 vm.  Ons hoor dat ons cappuccino’s saam met 2 pannekoeke gaan kry en dat 
ons boonop vrolike musiek gaan hoor. 
 

Diѐ wat die uitnodiging aanvaar, geniet ‘n heerlike, gesellige kuier onder die lieflike koeltebome.  Daar 
word ons bedien en eet ons heerlike pannekoeke met ‘n drinkdingetjie daarna. 
 
Dankie vir Bestuur en Dienssentrum vir al die reёlings.  Dankie vir gangleiers se hulp.  Dankie vir An-
nette en die kokke vir die aanmaak van die deeg vir 1000 pannekoeke.  Vir Corrie Kruger en sy span vir 
die gereedmaak van die lapa, aanbring van tafels en stoele, ‘n hartlike dank.  Dank aan Susan en haar 
span vir die voorbereiding vir die koffie, vir elke bakker, strooier, verpakker en verspreider vir die baie 
harde werk wat met vreugde verrig is!! 

Te gou kom die heerlike program tot 'n einde toe 
almal, saam met haar, met oorgawe die kerslied 
uit eie bodem: “Welkom, o stille nag van vrede,” 
met nuwe toewyding sing! 
 

Na die jaar se vrese en frustrasies rondom die 
Coronapandemie, hartseer en siektes, gaan ons 
met 'n welkome kersgeskenkie in die hand terug 
na ons tuiste met groot vreugde en dankbaar-
heid in die hart omdat ons met oorgawe kon 
sing van Hom wat gekom het - Immanuel - God 
altyd met ons!  
Kerssang in die reën - ons sal dit altyd onthou!! 

Jan van den Berg 
 

Vrolike Vriende –5 Februarie 2021 
Amper 50 persone geniet ‘n aangename oggend met pragtige musiek wat deur dr. Loubie gekies is en deur Bossie gereed 
gekry is. 
 

Al ons vriende wat daar in die saal byeengekom het, neem deel aan ‘n kompetisie waarin ons punte uit 10 kon toeken aan 
die liedere waarna ons geluister het.  Dis nogal ‘n moeilike taak, want alles is so mooi en heerlik om te hoor dat punte 
toeken amper ‘n wérk is, aangesien mens lus is om vir almal 10 uit 10 te gee. 
 

Wat ‘n voorreg was dit ook nie om al twee die samestellers van die program daar te kon hê om dit saam met ons te kon 
geniet nie. 
 

Op grond van die punte, kon ons toe vasstel dat die gewildste lied “Don’t cry for me Argentina”, tweede “Pie Jesu” en der-
de “Love changes everything” met “The music of the night” en “All I ask of you” ‘n kortkop na hulle. 
 

Na ‘n deeglike optellery en bestudering van die deelnemers se papiere, was die persoon wat die wenners reg voorspel het 
John Barnard.  Tweede was Noeline van Wyngaardt en derde Isobel Botha.  Hulle ontvang elkeen ‘n geskenkpakkie. 
 

Dankie ook vir Louis en MC vir hulle aandeel.  Moet nie die volgende geleentheid misloop nie 
 

Barbara Strydom 
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Kaduks b.nw. 1. a (van mense) Siekerig, ongesteld, 
olik, kranklik, swakkerig, sukkelend, poot-uit, 
gedaan, afgeslyt. b ( van liggaamsdele) Swak, seer, 
nie goed funksionerend: My oë, rug, maag is ka-
duks. As ‘n man se lewer kaduks is, moet jy ver-
sigtig lewe. 2. (van dinge) Bouvallig, lendelam, ver-
valle, verslyt, uit orde, kapot; ’n Kadukse ou hutjie. 
Van Ndl. Kaduuk (1958). Uit Fr. Caduc, uit Latyn 
caductus (wat maklik val).—Elektroniese WAT: 
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (A tot R). Hoof 
redakteur: W.F. Botha. 

Dis Sondagmiddag in die aftreeoord aan die voet 
van Tafelberg.  Daar word noenmaal gehou in die 
groot eetkamer - wat vandag soos ‘n vergete onder-
grondse, antieke kelder voel. 
Klanke van eetgerei en wit borde weerkaats skerp 
en bons van muur tot muur.  Bejaarde souf-
fleuragtige stemme fluister in ligte gesprek, koppe 
wiegend, wiegend. 

Hul woorde hang bont soos fyn naaldekokers in die 
lug en vlieg dan agteruit deur die oop vensters na 
die groot, donkergroen tuin buite. 
Buite beur die kragtelose winterson na binne, water-
blink dans die strale oor ou gesigte.  Die son is 
maar pê vandag, maar een dame sit sonwaarts met 
haar poeierige rouge-wange, ‘n tint van groen oog-
skadu en ‘n sinjaalrooi mond. 

Sy laat die son toe om haar te troetel. Sy sit alleen.  
Ag nee, Sondagmiddag-weggooimensie, wanneer 
laas het iemand aan jou hare gestreel en styf teen 
jou op winteraande lepelgelê? 

Van wanneer af het nét jonger mense kopiereg op 
die liefde, op liefkosing? Waar is jou mense dan 
vandag, dat jy so op jou eie hier sit, ‘n eenspaaier, 

opgetof soos ‘n kabaretdanser van die Weimarre-
publiek? 
Skalks soos ‘n nimf loer sy sywaarts na ‘n tafel met 
‘n paar jongmense wat vir hulle ouma kom kuier het.  
Maar sy, soos baie ander verstotelinge vandag, sit 
in haar yskelder en gluur asof deur kaal vensters na 
die ligglans rondom hulle. 

Op háár dag was sy sekerlik the belle of the ball by 
swierige skemerkelkpartytjies. Sy met haar sjiek 
stilettoskoene en statige postuur.  Sy mag kaduks 
wees, maar sy voer steeds die kryg. 
Agter haar hang stom, verbleikte geel gordyne wat 
soos aandrokke drapeer.  Die liggeel gee ‘n gloed af 
wat die vertrek en sy mense na ‘n antieke sepiafoto 
laat lyk. 

Fyn en stadig kou sy aan haar kos en kyk stip voor 
haar.  Buite sweef stil wolkgevaartes verby.  Toe sy 
klaarmaak, sien ek vir die eerste keer die rystoel. 
Wanneer hulle haar daarin lig, sien ek die brose lyf.  
Dit wieg soos ‘n deurskynende wensbeentjie, enige 
oomblik kan dit in twee breek. 

‘n Groot droefheid kom oor my.  My ouma, dink ek, 
my verlamde ouma, wat ek ook vir jare lank in ‘n 
ouetehuis verwaarloos het. 
Ek kyk na die vrou in die rolstoel voor my en die 
reëls van ‘n gedig deur Theunis Engelbrecht kom by 
my op: “O my liewe stom blinde dowe ouma / wan-
neer die wêreldgraf binnekort lywig bot / sal iets 
gods jou lam lyf aanraak / sodat jy kan vlieg / sodat 
jy kan vlieg.” 

Uit: Binnekring van Spookasems  
Stories oor die Lewe deur Herman Lategan  

Kopiereg op die liefde? 

S E R I N G B O O M 
 

'n Ode aan jou reuse seringboom  
Wat rustig in die goue maanlig droom.  
Skuiling bied vir nes, rusplek op 'n tak 
Skadu vir mens en kar wyl son oorhoofs bak. 
 
Die asuurblou tussen jou tak-vingers deur 
Wyl jou bloeisels die hele lug geur 
Die wind jou takke soos ballerinas swaai 
Later goue bessies rond en bont saai. 
 
Jou stille teenwoordigheid, onbelemmerde groei, 
Vir jare my getroueling wyl ek met die lewe stoei 
In die donker nagte as die slaap ontwyk, 
En ek my verlustig wanneer ek na jou kyk. 
 

Agatha Alberts (Erasmus) 

(2015) 



Kom ons gesels ‘n bietjie oor 
dankie sê en dankbetuiging. 

Ek het gewonder of daar verskil-
lende soorte van dankbaarheid is 
en of die Bybel iets daarvan aan-
dui. 

Ja, ek dink so.  Voordat ons daar-
oor praat, wil ek net sê dat dankie 
nie die verkleinwoord van dank is 
nie.  Die Etimologiewoordeboek 
van Afrikaans (WAT 2003, p79) sê 
dit het ‘n Nederlandse herkoms 
wat van “dank je” af kom.  Miskien 
kan mens selfs dink aan “Dank u” 
wat dan “dankie” geword het. 

Hoe dit ookal sy, om dankie te sê 
is ‘n ingewortelde deel van ons 
kultuur, maar ons kan maklik die 
werklike betekenis daarvan ver-
geet.  Die gewoonte om dankie te 
sê vir die kos voordat ons eet is 
dalk so ‘n geval.  Onthou jy: 
“Segen Vader wat ons eten, laat 
ons nimmer U vergeten?” Dit kan 
maklik net ‘n rympie word om ons 
gewete te sus. 

My ma het vertel van die boetie en 
sussie wat op die plaas aan die 
speel geraak het en onbewus in 
die kamp met ‘n kwaai bul beland 
het.  Toe die bul ‘n dreigende 
houding inneem, het hulle besef 
dat hulle in gevaar is. “Bid vir ons, 
Boetie”, het die sussie geprewel.  
Hy sê toe die enigste gebed wat 
hy ken: “Segen Vader wat ons eet, 
laat ons u nimmer vergeet”.  My 
ma sê daai bul het net daar 
omgedraai en weggestap.  Al het 
die boetie nie die regte gebed 
gebid nie, het die Here die regte 
uitkoms gegee. 

Ja, maar daar is ook ‘n ander 

geval waar hierdie gebed nie die 
regte uitkoms gegee het nie.  
Twee persone se motor het in die 
Kalahari vasgeval en hulle moes 
te voet na die naaste dorp stap.  
Skielik kom hulle op ‘n groot 
maanhaarleeu af.  “Laat ons hoop 
dit is ‘n christelike leeu”, fluister die 
een.  Toe sien hulle die leeu se 
bek beweeg en hulle hoor hy sê 
“Segen Vader wat ons eet, laat 
ons u nimmer vergeet”. 

Nee wag, ek is nie lus vir jou grap-
pies nie.  Wees nou ernstig.  Ek 
dink nie dat die woord “dankie” in 
die Bybel voorkom nie, maar daar 
word baie gepraat van dank en 
dankbaarheid. 

Dis reg, Jesus het byvoorbeeld 
gedank voor ‘n ete, soos met die 
vermeerdering van die sewe brode 
en visse (Matt 15:36) En toe Jesus 
vir Lasarus opgewek het uit die 
dood, het hy gebid:  “Vader, Ek 
dank U dat U my verhoor het.” Ja, 
en by die instelling van die nag-
maal, het Hy die brood geneem, 
gedank en dit toe uitgedeel aan Sy 
dissipels en ook so met die beker. 
(Matt 26:27). 

Ek dink om te dank en te eet is 
onlosmaaklik aan mekaar verbind.  
In Openbaring 11:17 is daar ‘n 
pragtige voorbeeld waar die 24 
ouderlinge (as simbool van die 
triomferende kerk in die hemel) 
voor die troon neerval en sê: “Ons 
dank U Here God, Almagtige, U 
wat is en wat was en wat 
kom...”En ook in 4:11: ”U is waar-
dig, o Here, om te ontvang die 
heerlikheid en die eer en die krag.” 

Jy het gevra of daar verskillende 
vorms van dankbaarheid is. In die 

Bybel lees ons van ‘n onvolwasse 
manier om dankie te sê.  Onthou 
jy die gelykenis van die Fariseër 
wat gebid het: “O God, ek dank U 
dat ek nie soos die ander mense is 
nie, rowers, onregverdiges, egbre-
kers, of ook soos hierdie tollenaar 
nie.” (Luk 18:11) Hoe kan mens 
jou so verhef en nog daarvoor 
dankie sê?  Geen wonder dat Je-
sus die Fariseërs ondubbelsinnig 
veroordeel het nie. 

Daar is ook ‘n volwasse manier 
om dankie te sê.  Paulus skryf: 
“Wees in alles dankbaar, want dit 
is die wil van God in Christus Je-
sus oor julle.”(1 Tess 5:18). Ons 
moet dankbaar wees, nie net oor 
die positiewe dinge nie, maar ook 
oor die negatiewe.  Ons moet 
dankie sê as ons gesond word, 
maar ook as ons siek is; as ons 
sukses behaal en as ons misluk.  
Dit lyk amper onmoontlik, maar as 
jy in 2 Kor 11:23-28 lees watter 
teenspoed en uitdagings (selfs 
gevangenskappe en doodsgevare) 
op Paulus se pad gekom het, dan 
is dit aangrypend dat hy kan sê 
dat ons in alles dankbaar moet 
wees. 

Om dit te kan doen, moet jy Pau-
lus se perspektief in Rom 8:35 jou 
eie maak: “Wie sal ons skei van 
die liefde van Christus - 
verdrukking of benoudheid of 
vervolging of honger of naaktheid 
of gevaar of swaard?”  En dan sy 
antwoord in vers 38 en 39 dat niks 
ons kan skei van die liefde van 
God wat daar in Christus Jesus, 
ons Here, is nie.  Is dit dan nie ‘n 
oorvloedige rede om altyd dank-
baar te wees nie? 

Sarel Strydom  

DANKIE SÊ EN DANKBETUIGING 
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B E R G E 
 

in my pad lê reekse berge 

ingepak soos kaarte 

donkerblou hier voor 

daar agter in die verte 

soos ligblou kantgordyn 

waar dit in die niet verdwyn 
 

om anderkant te kom sal ek moet swoeg 

nooit afgemat word of te moeg 

die beloning wagtend by my bestemming is groot 

dit gaan nou om oorlewing of dood 
 

                        Hermi Baartman 



Oor 'n fopspeen het elkeen van 
ons waarskynlik baie te vertel.  
My kleindogter was, jy kan maar 
sê, 'n versamelaar daarvan.  Selfs 
die Jack Russeltjie het by tye ge-
help soek na 'n verlore een.  Ek 
wil die volgende storie graag deel. 

'n Neef van my pa was op 'n Goeie 
Vrydagoggend aan die begin van 
'n Paasnaweek (soos baie 
Paasnaweke tevore) van Pretoria 
af oppad plaas toe vir 'n kuier.  
Die plaas was naby Schweizer- 
Reneke oppad na Christiana. 

Hul vyftien maande oue seuntjie 
het geslaap tot so kort voor Wol-
maransstad.  Toe die outjie wak-
ker word ontdek sy ouers dat sy 
fopspeen, waaraan hy as't ware 
verslaaf was, nie saam met hulle 
in die motor was nie.  Dit was 'n 
vakansiedag en alle winkels dus 
toe. Die langnaweek het voorgelê. 
Hewige ontsteltenis neem oor en 
vir trooswoorde en ver-
duidelikings was daar geen begrip 
nie.  

Wolmaransstad het nie 'n enkele 
oop winkel gehad nie en die 
apteker was ook uitstedig.  

Al uitweg was toe maar om so 
gou as moontlik in Schweizer-
Reneke te kom.  Net soos in Wol-
maransstad was daar ook geen 
winkel oop nie.  In een van die 
systrate was daar egter ‘n 
groentewinkel wat deur ‘n Indiër 
bedryf was.  Die winkel was ook 
nie oop nie maar omdat die Indiër 
daar gewoon het, was daar ‘n 
moontlikheid om ‘n foppie te kry. 

By die winkel aangekom - wat 
ook toe was - sien hy gelukkig die 
eienaar wat binne doenig was en 
kon hy die man se aandag trek.  
Die antwoord was egter ook 
negatief.  Geen fopspene in voor-
raad nie!! 

Toe die moedelose pa te-
leurgesteld motor toe terugstap, 
sien hy die klein Indiërtjie raak 
wat lustig aan sy foppie suig.  Met 
‘n vriendelike glimlag en ‘n 
speelse tikkie op die wang, trek 
hy die fopspeen summier uit die 
outjie se mond uit en vat koers 
kar toe.  Die klein Indiërtjie het 
net daar bly staan, groot-oog oor 
wat so pas gebeur het, met ‘n 
ronde oop mondjie wat nog die 
gaatjie vertoon waaruit die fop-
speen so pas verdwyn het.  Hy 
was te verbaas om sy mond toe te 
maak of alarm te maak.  Die ver-
ligte pa het met spoed die pad 
plaas toe gevat. 

Die warm, klam, nuutgevonde 
fopspeen het die klein skreebek in 
die motor tot bedaring gebring.  
Die rit het verder vreedsaam ver-
loop en die naweekkuier op die 
plaas gered.  Hul probleem het 
daardie dag die Indiër se pro-
bleem geword, maar dié het 
darem ‘n hele familie-
infrastruktuur in die dorp gehad 
wat kon help. 

Joseph Reed  

Fopspeen Herrie 

In Engels is daar twee verskillende woorde vir die woord “reageer”: react en respond.   
Vir die doeleindes van dié skrywe, gaan ek die Nederlandse woord “respondeer” inspan. 
 
Wanneer mens reageer, bestaan die gevaar dat jy in woede iets sê of doen.  Wanneer jy respondeer, 
is jou reaksie nie om iemand as gevolg van onderliggende aggressie, trauma, pyn of  
depressie terug te kry nie.  Om te respondeer, beteken jy dink na en luister (hoor nie net nie) na wat 
die ander party te sê het en jy luister om te verstaan, nie om te reageer nie. 
Dit verg oefening, maar ook emosionele volwassenheid. 
Om kwaad te word, is menslik.  Dit gaan gebeur, maar daar is ‘n verskil tussen kwaad en woedend. 
Woede is ‘n gevaarlike emosie en aggressief.  Soos Eleanor Roosevelt gesê het:       

 
Anger is one letter short of danger. 

 
Net omdat jy kwaad is, gee dit jou nie die reg om wreed te wees nie. 
 
Voor jy praat, dink eers na oor wat jy wil sê. 

Is dit waar?  (Is it true?) 
Is dit gaaf?  (Is it kind?) 
Is dit nodig?  (Is it necessary?) 

                                                                              (Uit Vrouekeur) 

Niemand maak jou kwaad nie, dis jou besluit om in ‘n plofbare situasie met 
woede te reageer. 
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AKTIWITEITE 

Van den Bergsaal:   

Brug Dinsdae 13:30 

Bybelstudie Donderdae 9:15 

Gebedsbyeenkoms Vrydae 7:15 

Kanasta Donderdae 13:30 

Koor Woensdae 15:00 

Musiek potpourri 2de Maandag van maand 14:30 

Rummikub Maandae 9:00 

Trimgim Dinsdae 9:00 

Vrolike Vriende Vrydae (sien kalender) 10:00 

     

Aktiwiteitekamer:   

Woel en Werskaf Woensdae 9:00 

Terapeutiese Inkleurgroep Maandae Vanaf 13:30 

Olieverfskilderklasse Vrydae 14:00 

Gereformeerde Kerk Bybelstudie Woensdae 11:00 

    

Eetsaal A1:   

Lekkerliedjies / Lofsang Dinsdae 15:00 

     

Eetsaal E1:     

Inkleur terapie- Sorgeenheid Dinsdae 9:00 
    

Snoekerkamer:   

Snoeker Dinsdae 9:00 

Veerpyltjies Maandae 9:00 

     

Sitkamer:     

Herfsblaar lofsang Sondae 16:30 

Boekvoorlesing Woensdae 15:30 
      

Ander:     

Biblioteek Dinsdae & Vrydae 9:30-11:00 

Leeskamer 
Maandae 9:00–11:00 

Woensdae 15:00–17:00 

Kroukie Maandae, Woensdae & Vrydae 15:00-17:00 

Skaak Donderdae 14:30 
      

Ander gebeure:     

Absa bank Dinsdae (soos afgekondig) 9:00-10:00 

Groente & vrugte verkoping Donderdae 10:30–11:00 

Snoepie Maandag-Saterdag 9:00–11:00 



 Kalender vir Maart, April en Mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

D/S- Diens sentrum  V/V- Vrolike vriende 

Die program is onderhewig aan verandering. 

Datum Aard van Aktiwiteit/Funksie Wie/Wat/ Waar 

Wêreld biddag vir mans  07:15 v/d Bergsaal    

5 Maart   Wêreld biddag vir vroue 09:00 v/d Bergsaal   

Huis Herfsblaar ontstaans geskiedenis  10:00 v/d Bergsaal  

12 Maart Sound of Music– von Trapp familie 10:00 Tuin    (D/S) 

19 Maart Forum - Louis van Rooy 09:30 v/d Bergsaal  (D/S) 

26 Maart Pannekoek kafee 09:30 v/d Bergsaal  (D/S) 

2 April Goeie Vrydag– Geen aktiwiteit   

9 April Vat 7 stories en musiek – Lappies 09:30 v/d Berg saal (V/V) 

16 April Stokperdjie uitstalling 09:30 v/d Bergsaal  (D/S) 

23 April Skyfie vertooning - MC 09:30 v/d Bergsaal   (V/V) 

28 April Woensdag - Vlooimark 09:00 v/d Bergsaal/Portaal (D/S) 

30 April Kuns uitstalling 09:30 v/d Bergsaal  (D/S) 

7 Mei Moedersdag– Liesel Krause-Wiid 10:00 NG Kerksaal  (D/S) 

14 Mei Woel en werskaf mark 09:30 v/d Bergsaal  (D/S) 

21 Mei Pinksterdiens 09:30 v/d Bergsaal  

28 Mei Vat 7 stories en musiek – Eddie 
Harvey 

09:30 v/d Berg saal (V/V) 

Suduko (Geneem uit Vrouekeur) 
Maklik        Moeilik 

 

9       7       3 

    2 3 4 5 1 9 6 

  5         8 4 7 

  6 8       9   1 

2   5 1   4   6   

  9 1     6 4 3   

3     4 1       5 

    4 2       7   

  8 7 6       1   

              8 6 

  6 7   9         

      1     3   5 

  9 3         2   

    6 3 8 4       

              7   

    8     1       

1   5 7 6         

  3   8 4         
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Sy is al vir sewentien jaar 'n hardwerkende en toegewyde verpleegsuster in die Sorgeenheid van 
Huis Herfsblaar. Ja, ons praat van Cecile Luus, tans suster-in-bevel by Saal A2.  
Sy en haar eggenoot, Braam, het twee pragtige kinders, Francois (27jr), 'n jongman wat die 
sitrusboere help om die regte kunsmis vir hulle grond te kies en dan ook Sune (25jr), tans lid van 
die Protea Vrouekrieketspan.  
 
Volgens Cecile is hulle dogter 'n gebore sportvrou wat al as leerling aan die Laerskool Voorpos in 
Waverley, hier in Pretoria, en later aan die Hoërskool Menlopark saam met die seuns krieket 
gespeel het. In Graad 8 is sy op jeugdige ouderdom deur die Proteaspan opgeroep om haar land 
te verteenwoordig en het in haar krieketloopbaan al in Indië, Engeland, Australië en verskillende 
ander Oosterse lande gespeel.  
In Januarie 2021 val die eer haar te beurt om die Proteas as kaptein te lei teen die besoekende Pa-
kistanse Vrouespan in verskillende toetswedstryde. 
 
Daar is seker min aftreeoorde in ons land wat met so 'n verpleegsusterma en talentvolle sportdog-
ter kan spog! Die spreekwoord sê mos dat die appel nie ver van die boom val nie - as ons maar 
net dink aan Cecile se vasberadenheid en deursettingsvermoë, dan kan ons verstaan waarom haar 
dogter met soveel sukses op die krieketveld presteer.   
Met 'n onlangse besoek aan Huis Herfsblaar het die personeel en inwoners die jonge sportster 
van naderby leer ken. Soos met die besoek, wil ons ook nou vir Sune die beste toewens vir haar 
loopbaan vorentoe en vir verpleegsuster Cecile sê ons is saam met julle dankbaar-trots! 
 

Jan van den Berg  

Huis Herfsblaar kry Proteastatus! 

A  SONNET 
 
If you invade my dreams and 
Chase all saddening themes 
From my mind so very restless 
With love and tenderness _ _ _ _ _. 
If troubles and problems abound, 
You seem to smooth the corners round. 
When’er I think of you, and sigh, 
Your image so clearly before my eye appears, 
Then; I think I love you… for 
Love is surely that which 
Can dissolve the bad, 
And whilst the bubbles slowly rise 
The pure goodness, concentrated,  
Beautifully, stays behind. 
 
~ Condé ~ 
(Ontvang van Pierre en Hybie du Plessis M15)  



Die jongste navorsing wat deur ‘n 
kommissie van die mediese vak-
tydskrif The Lancet gedoen is, 
wys 40% van demensie-gevalle 
kan voorkom of  vertraag word as 
‘n mens regdeur  jou lewe aandag 
gee aan 12 risikofaktore. 

 Daar was voorheen nege sulke 
faktore en nou is drie bygevoeg 
wat kan help om te keer dat  jy  
demensie kry.  Dit vereis egter 
individuele sorg en beteken open-
bare gesondheidsprogramme 
moet werk.  Die faktore is 
saamgestel deur ‘n komitee van 
28 van die wêreld se voorste ken-
ners van demensie. 

 Demensie - waarvan Alz-
heimer se siekte een van vele is - 
moenie gesien word as ‘n nor-
male proses van veroudering nie.  
Erge kognitiewe agteruitgang is 
nie deel van veroudering nie. 

 Wêreldwyd is daar sowat 50 
miljoen mense wat demensie het 
en volgens dié studie sal dit teen 
2050 tot 152 miljoen toeneem, 
veral in lae- en middelinkomste-
lande.  Dit is ook waar die meeste 
mense met demensie reeds 
woon. 

 Dié siektes beïnvloed nie net 
die lyer en dié se familie nie, 
maar kos ook die ekonomie baie 
geld. 

 Al 12 faktore moet as ‘n geheel 
gesien word. 

 Die eerste een is jou opvoe-
ding en onderrig.  Hoër vlakke 
van onderwys en om lewenslank 
te bly leer, verminder jou risiko 
om demensie te kry.   

 Nuwe studies wys ‘n mens se 
oorhoofse kognitiewe vermoë ver-
beter met onderrig, voordat dit in 
laat adolessensie ‘n plato bereik 
wanneer die brein die meeste 
plastisiteit het, en met relatief 
minder gewin ná die ouderdom 
van 20 jaar. 

 Die  drie  nuwe  risikofaktore 
is:  oormatige alkoholgebruik, lug-
besoedeling en hoofbeserings. 
Saam  word  die drie verbind met 
6% van alle gevalle van demen-
sie, met ‘n geraamde 3% wat op 
sy eie toegeskryf kan word aan 
hoofbeserings;  1% aan 
oormatige drankgebruik (wat 

meer as 21 eenhede per week in 
jou middeljare is); en 2% aan 
blootstelling aan lugbesoedeling 
later in jou lewe. 

 Die ander risikofaktore word 
geassosieer met 34% van alle 
ander demensie-gevalle.  Dit is 
swak onderwys vroeg in jou lewe, 
gehoorverlies in jou middeljare, 
hoë bloeddruk, vetsug, depressie, 
fisieke onaktiwiteit, gehoorverlies, 
diabetes en om min sosiale kon-
tak met ander mense te hê. 

 Die studie suggereer dat kog-
nitiewe stimulasie vroeg baie be-
langrik is en die effek later in die 
lewe is eintlik slimmer mense wat 
stimulerende aktiwiteite soek.  
 Daar was egter studies wat 
wys mense van ouer as 65 wat 
lees, speletjies speel, probleme 
oplos, kuier by ander, musiek 
luister, kuns beoefen, oefen, reis 
en ‘n tweede taal praat, behou hul 
kognitiewe vermoë langer as an-
der. 

 Ander studies het weer gewys 
dit maak nie ‘n verskil nie.  Dit is 
dus onseker watter invloed dit 
het, indien wel. 

 In sekere lande het die getal 
mense met demensie afgeneem, 
waarskynlik danksy verbeterde 
onderwys, voeding, gesond-
heidsorg en lewenstylverander-
ings, wat wys dit kan verander 
word. 

 Voorstelle wat die komitee 
doen, is: 

• Probeer ‘n sistoliese 
bloeddrukvan 130 mm Hg of 
minder hê van 40 jaar af; 

• Beskerm jou ore teen geraas en 
gebruik gehoortoestelle indien 
jy gehoorverlies het; 

• Verminder lugbesoedeling en 
vermy tweedehandse rook; 

• Moenie te veel drink nie, minder 
as 21 eenhede per week; 

• Moenie rook nie, of hou op 
rook, op enige ouderdom; 

• Verskaf aan alle kinders laer- 
en hoërskoolopleiding; 

• Lei ‘n aktiewe lewe in jou mid-
del- en latere jare;  en 

• Verminder vetsug en diabetes. 

 Onder die soorte demensie, is 
Alzheimer se siekte baie kom-
pleks, maar gelukkig word baie 
navorsing wêreldwyd daaroor ge-
doen. 

 Die diagnosering daarvan is ‘n 
groot uitdaging.  Die siekte begin 
met ‘n stil fase, wat 20 jaar of 
langer kan duur, sonder enige 
simptome. 

 Buiten dat ‘n mens se brein 
krimp en senuweeselle wydver-
spreid doodgaan, doen dit ook die 
volgende:  die beta-amiloïed 
proteïen kom in verskeie moleku-
lêre vorms in die brein voor.  Dit 
vorm uit die afbreek van ‘n groter 
een, die amiloïedvoorloper-
proteïen, maar een vorm hiervan 
is baie toksies vir die brein.  Dit 
maak taai plaatjies wat tussen die 
senuweeselle versamel en hul 
funksie versteur. 

 Die ander probleem is neuro-
fibrillêre draadjies, wat iets soos 
piepklein, veselagtige kraaineste 
vorm. Dit is die abnormale opbou 
van tau-proteïene.  

 Gesonde senuweeselle word 
ten dele gesteun deur interne 
mikrotubules (klein buisies) en 
gewoonlik bind tau-proteïene 
daaraan wat dit stabiel maak. 
Maar met Alzheimer se siekte is 
daar abnormale chemiese ver-
anderinge wat veroorsaak dat die 
tau-proteïene wegtrek van die 
mikro-tubules en aan ander mole-
kules heg.   

 Dit vorm die warboel van 
draadwerk.  Dit versper die se-
nuweeselle se vervoerstelsel, wat 
weer die sinaptiese kommu-
nikasie benadeel. 

 Kenners in Amerika het nou 
daarin geslaag om dié tau-
proteïene in mense se bloed op te 
spoor, selfs voordat hulle simp-
tome toon.  Dit is van die beste 
nuus nóg in die geveg teen Alz-
heimers, want dit kan help om ‘n 
diagnostiese bloedtoets te ont-
werp daarvoor.  Hoe vroeër, hoe 
beter.  
 

(ELSABÉ BRITS IS ‘N 
VRYSKUTWETENSKAPJOERNA-
LIS) 

Geneem uit Beeld   3 Augustus 2020 

DIÉ 12 FAKTORE KAN DEMENSIE VERTRAAG  
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Ons word gebombardeer deur inligting en menings 
oor hoe om weerstand te bied teen die gevreesde  
koronavirus en gryp na elke denkbare strooihalm. 
Maar wat werk regtig?   
 Jou liggaam se verstommende immuunstelsel 
werk volgens ‘n komplekse kommunikasieketting 
tussen organe, weefsels, selle en proteïene en 
“indringers”.  Deur die werking daarvan beter te 
verstaan, sal jy ‘n meer ingeligte besluit kan neem 
oor hoe om jou immuniteit te versterk.  
     

IMMUUNSTELSEL BIED BESKERMING.  

Die liggaam se immuunstelsel kan vergelyk word 
met ‘n asemrowende elektroniese toestel wat 
spesiaal ontwerp is om ons te beskerm teen 
infeksies wat veroorsaak word deur bakterieë, 
virusse, parasiete of fungi, allergieë, outo-
immuunsiektes (waartydens die immuunstelsel die 
liggaam verkeerdelik aanval) en kanker.   
 Om ‘n domino-effek van ‘n immuunreaksie te 
ontlok, hang grootliks daarvan af of die 
“gasheer” (jou liggaam) die “indringer” as vreemd 
identifiseer. 
 
SO WERK DIT:    

• Die vel, lugweë en mukus-membrane bied 
primêre beskerming teen infeksie of indringers 
van buite. 

• Sodra die patogeen (virus of indringer) egter deur 
hierdie skans gebreek het, word die natuurlike 
immuunstelsel geaktiveer.  Die belangrikste 
soldate van jou immuunstelsel is sogenaamde 
natural killer cells – hulle is gewoonlik eerste op 
die toneel en hul werk is om vreemde selle soos 
kanker en patogene soos infeksie te soek en te 
vernietig. 

• Die res van hierdie vroeë immuunreaksie bestaan 
uit ‘n wye verskeidenheid van selle en proteïene 
wat as boodskappers diens doen.   

Alle immuunselle kommunikeer met mekaar—óf 
deur direkte kontak tussen selle óf deur 
boodskappers (sitokiene) wat die immuunreaksie 
reguleer en inflammasie aktiveer, dus die simptome 
wat jou liggaam tydens ‘n immuunreaksie ontwikkel. 
 Wanneer die liggaam se natuurlike immuunstelsel 
egter nie meer die indringers kan vernietig nie, 
neem die verworwe immuunstelsel oor wat ons 
deur die jare deur entstowwe en vorige blootstelling 
opbou.  
 Die verworwe immuunstelsel is meer verfyn en 
spesifiek.  Dit neem gewoonlik 5 tot 14 dae om 
spesifieke wapens of teenliggame teen die 
patogene of indringers te produseer om hulle te 
vernietig.  

AS IMMUUNSTELSEL FAAL. 
As jou immuunstelsel regtig nie werk nie, kan jou 
liggaam minder weerstand bied teen indringers en 
is jy ‘n hoë-risiko pasiënt.   Dit gebeur in die 
volgende gevalle. 
 
Die onderaktiewe immunreaksie 
• Primêre immuundefek:  
Sommige mense se immuunstelsels funksioneer 
onvoldoende weens ‘n genetiese defek wat 
behandeling deur ‘n immunoloog noodsaak. 
• Sekondere immuundefek: 
‘n Verminderde immuunreaksie kan ontstaan 
weens omgewingsfaktore soos ‘n infeksie (soos 
HIV of sitomegaalvirus), chemoterapie, wanvoeding 
of erge brandwonde.  Die komplikasie hiervan lei tot 
herhaalde virusinfeksies en die verlaagde gehalte 
van lewe wat daarmee saamgaan. Ernstige 
infeksies deur organismes wat natuurlik in en om 
ons bestaan, sogenaamde opportunistiese 
infeksies, kan ernstige komplikasies meebring. 
 
Die ooraktiewe immuunreaksie 
‘n Ooraktiewe immuunreaksie kan lei tot die 
ontwikkeling van outo-immuunsiektes waar die 
liggaam nie kan onderskei tussen self of vreemd 
nie en die immuunstelsel die liggaam dan 
verkeerdelik aanval. 
 Voorbeelde hiervan is onder meer rumatoïede 
artritis, Tipe 1-diabetes, lupus (SLE), veelvuldige 
sklerose, outo-immuun skildkliersiektes, 
inflammatoriese dermkanaalsiekte asook ‘n 
magdom siektes soos chroniese 
moegheidsindroom, wat menige spesialiste sukkel 
om suksesvol te behandel 
 Allergieë en asma ontwikkel wanneer die 
immuunstelsel op sekere omgewingsfaktore 
reageer. 
 

HOE KAN EK MY IMMUNITEIT OPBOU?  

Die reguit antwoord:  Jy behoort dit nie te doen nie. 
 Indien ons die immuunstelsel sou “stimuleer”, sal 
dit aanleiding gee tot voortdurende verkoue – en 
griepsimptome – loopneus, koors, dowwe kop, 
moegheid en selfs uiteindelik  ‘n outo-
immuunreaksie weens die oorstimulering van die 
immuunstelsel.   
 Talle produkte wat immuniteit opbou, adverteer 
die onderdrukking van inflammasie – sonder 
inflammasie is daar egter geen immuunreaksie nie.   
Die hele konsep van produkte wat immuniteit 
opbou, maak dus wetenskaplik glad nie sin nie!  

 Dit is wel deur navorsing bewys dat entstowwe 
die verworwe immuniteit se reaksie versnel.  Ent-
stowwe stel die liggaam in staat om 
teenliggaampies teen spesifieke infeksies te vorm 
sodat die liggaam vinnig kan reageer om die 
indringers te vernietig indien ons weer aan 
dieselfde kiem blootgestel word.   
 In Suid-Afrika is vyf verskillende entstowwe vir 
volwassenes beskikbaar.  Die toediening daarvan 
behoort individueel met jou dokter bespreek te 
word.  

IMMUNITEIT 
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“As jou immuunstelsel nie reg werk 

nie, kan jou liggaam minder 

weerstand bied teen indringers en 

is jy ‘n hoë– risiko pasiënt.” 



Wat van Vitamiene? 
Navorsing beklemtoon dat vitamienaanvullings 
slegs waarde toon indien ‘n duidelike tekort of 
wanvoeding bestaan.  Oorgebruik van sekere 
vitamienaanvullings in gesonde mense kan selfs 
fisieke newe-effekte tot gevolg hê. 
 Verskeie studies het wel getoon dat ‘n Vitamien D-
tekort die risiko vir ‘n respiratoriese (long-)  infeksie 
verhoog.  Daar is selfs ‘n verbintenis tussen 
vitamien D-tekort en outo-immuunsiektes.  
 Dis ook bewys dat antioksidante die liggaamselle 
tydens ‘n immuumreaksie kan beskerm.  Voldoende 
antioksidante kan ingeneem word deur kleurryke 
groente en vrugte met kleurryke speserye soos 
paprika en borrie te eet.   
 Geen navorsing bestaan tans wat met absolute 
sekerheid kan aandui dat probiotikum- of kolostrum-
produkte tot ‘n gesonder immuunstelsel bydra nie- 
maar studies hieroor behoort ‘n interessante impak 
te maak  in die volgende 10 jaar.   
 

LEEFSTYLFAKTORE WAT IMMUUNREAKSIE 
BEVORDER. 
Dieet  
‘n Gesonde dieet bevorder beslis jou algemene 
gesondheid en die werking van jou immuunstelsel.  
Die goeie nuus is dat jy alles mag eet – hou net 
matigheid voor oë. 
Hou jou dieet eenvoudig 
• Vermy ‘n dieet hoog in geprosesseerde kos, 

koolhidrate, suikers, en vette. 
• Eet 6 – 8 porsies kleurryke groente per dag 
• Eet 6 – 8 porsies vrugte per per dag. 
• Gebruik geurmiddels soos knoffel, pietersielie, 

roosmaryn, paprika, komyn en borrie.  
• Neem “goeie vette” in, in die vorm van visolie, 

olyfolie, avokado, neute en donker sjokolade. 
• Verhoog veselinname  met gort, hawermout, 

quinoa, bruinrys en rogbrood. 

• Eet proteïne van goeie gehalte – vis 2-3 keer per 
week, boontjies, vrylopende hoender en rooivleis. 

• Verminder alkoholinname tot 1 glas per dag vir 
vroue en 2 glase per dag vir mans. 

• Drink 6 – 8 glase water per dag.  
 

Goue reëls 
Hou op rook en was jou hande gereeld! 
    
Handhaaf ‘n gesonde gewig 
‘n Direkte verband bestaan tussen vetsug en 
verhoogde inflammasie, wat ‘n negatiewe 
uitwerking op immuunstelsel het.  
 
Oefening 
‘n Matige oefenprogram van 30 minute 4-5 keer/
week het die  gewenste uitwerking op die 
immuunstelsel. 
 

Slaap   
‘n Tekort aan slaap het ‘n beduidende negatiewe 
effek op die immuunstelsel.  ‘n Merkwaardige studie 
waar mense blootgestel is aan ‘n algemene 
griepvirus, het diegene wat die vorige week ses uur 
of minder geslaap het viervoudige verhoogde 
vatbaarheid vir siekte getoon 
 
Stres  
Chroniese stres onderdruk die liggaam se 
immuunreaksie.   Om kortisol vlakke te verminder, 
probeer stres hanteer deur voldoende slaap, 
psigoterapie indien nodig, joga, meditasie en 
asemhalingsoefeninge.   
 
‘n Gesonde leefstyl is dus die beste wapen om jou 
immuniteit te versterk. Eet gesond, beheer jou 
gewig, oefen, slaap genoeg en verminder stres- die 
beste tyd om dit te begin is nou!  
 

Deur Dr. Anni Deetlefs 
Geneem uit Bruis Sept/Okt 2020 
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Wat ‘n vraag! 
1. Na watter voёl verwys die pleknaam Matatiele? 

2. Watter plekkie in Suid-Afrika dra die naam van ‘n Puccini-opera? 

3. Waar in Suid-Afrika sal ‘n mens na die Knersvlakte gaan soek? 

4. Wat is die naam van die sementblokke wat gebruik word om hawens teen die krag van golwe te bes-

kerm?  Watter Suid-Afrikaner het dit ontwerp? 

5. Watter soort voёl het die meeste vere? 
 

ANTWOORDE 

1. Matatiele bestaan al van 1874 af en het al meer as negentig jaar munisipale status.  Die naam kom 

van ‘n Sothowoord wat beteken “die eende het weggevlieg”, en die dorpswapen wys dan ook ‘n eend wat 

die pad vat oor die Drakensberge. 

2. Tosca is die naam van ‘n opera deur Puccini (1900) en van ‘n dorpie naby die Botswana-grens, op die 

pad tussen Vryburg en Bray. 

3. Die Knersvlakte is ‘n dorre en verlate streek wat noord van Vanrhynsdorp begin, en naastenby tot by 

Nuwerus in die noorde strek.  In die ooste loop dit tot by die Bokkeveldberge, en in die weste tot by die 

Hardeveld. 

4. Dolosse.  Die Oos-Londense hawe-ingenieur EM Merrifield het die dolosse in 1963 ontwerp, maar hy 

wou dit nie laat patenteer nie omdat hy dit beskou het as sy bydrae tot tegnologiese vooruitgang, 

5. Die voёl met die meeste vere is ‘n lid van die swaanfamilie, die fluitswaan.  Een van diѐ voёls het 

25 216 vere gehad, waarvan 20 177 op sy kop en nek was.  ‘n Kolibrie het net 940 vere. 
(Dawid vam Lille) 



Eerstens moet ek sê dat die 
vliegtuig nie baie lank voor my 
geboorte in 1937 , eers ontwik-
kel is nie.  Ons ouer geslag het 
tot dusver ‘n baie interessante 
leeftyd deurgemaak. 

Met my en my tweelingbroer, 
Francois, se geboorte was my 
ouers en die dokter wat my ma 
bygestaan het, salig onbewus 
daarvan dat sy ‘n tweeling ver-
wag.  Skanderings was nog 
nie ontwikkel nie en die dokter 
was al by die voortuinhekkie 
op pad uit toe die verpleegster 
hom terugroep en sê dat daar 
nog een op pad was.  Ek is toe 
so tien minute na Francois ge-
bore. 

My oupa en ouma Burger het 
op die plaas tussen Kroonstad 
en Lindley gewoon en het hul 
inkopies 8 km van die kruispad 
met Heilbron en Steynsrus by 

‘n plaaswinkeltjie gedoen.  
Daar was geen gevaar vir 
Francois, ekself en ons niggie 
om as laerskool kinders alleen 
met ‘n perdekar na die win-
keltjie toe te ry nie. 

Nie baie jare voor die ontwik-
keling van die rekenaar nie het 
wetenskaplikes gesê dat die 
mens nooit in staat sal wees 
om ‘n landing op die maan uit 
te voer nie, omdat die bere-
keninge om ‘n satelliet op 
koers te plaas en te hou te 
lank sal neem.  Die ontwikke-
ling van die rekenaar waarvan 
die eerstes ‘n hele kamervol 
beslaan het, het toe egter 
plaasgevind en vir ons die 
spreekwoordelike wêrelde 
oopgemaak. 

As jy met vakansietye weg van 
jou huis af geld by jou bank 
wou trek, moes die kassiere 

eers die bank op jou tuisdorp 
bel om goedkeuring te verkry.  
Die banke was ook net sekere 
tye van die dag oop.  Daarna 
het die ontwikkeling van die 
kitsbanke plaasgevind en kon 
jy enige tyd van die dag of nag 
geld trek en geldsake doen. 

Verder het die ontwikkeling van 
die rekenaar so verfynd geraak 
dat banksake tuis op die reke-
naar gedoen kan word en dat 
foto’s geneem en na vriende en 
familie gestuur kan word. 

Ongekende deurbrake en voor-
uitgang is daarna gemaak met 
die verkenning van die heelal.  
‘n Mens kan net wonder wat vir 
die mensdom oor die volgende 
eeu voorlê. 

Johan Moolman  

MY RESPONS   "ONS VADER!" 

TEGNOLOGIE IN ONS TYD 

Jesus was êrens op 'n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van Sy dissipels vir Hom: "Here, leer 
ons bid." (Luk 11.1) 
 

ONS VADER WAT IN DIE HEMEL IS, hoe groot is U genade dat ons U Vader mag noem.  Ons buig in 
need'rige aanbidding voor U liefde wat van sondaars U kinders maak.  U regeer vanuit die hemel,              
'n Koning, tog sien U ons hier op aarde aan. 
 

LAAT U NAAM GEHEILIG WORD, in my eie lewe, in ons kerke en in ons vaderland.  Laat die ver-
kondiging van U Woord strek tot verheerliking van U Naam sodat ons saam met die engele sal bely: 
"HEILIG, HEILIG, HEILIG IS DIE HERE !" 
 

LAAT U KONINKRYK KOM, eerstens in my hart, o Meester.  Heers daar deur U Heilige Gees.  Maak my 
tot 'n betroubare getuie van U reddende genade sodat die wêreld kan weet dat U mense red vir U Konin-
kryk. 
 

LAAT U WIL OP DIE AARDE GESKIED.  Dit is soms moeilik om U wil te begryp, Here.  Neem daarom be-
heer oor van my liggaam en siel, en lei my na U volmaakte Wil. 
 

NET SOOS IN DIE HEMEL, totdat elke knie voor U buig en elke tong bely dat Christus die Here is, tot 
heerlikheid van God die Vader.  Bring vrede op aarde deur wêreldwye erkenning van U koninklike gesag. 
 

GEE ONS VANDAG ONS DAAGLIKSE BROOD 
Skenk ons dít wat ons waarlik nodig het om van te leef, ook aan hulle wat gebrek ly. 
 

VERGEEF ONS ONS OORTREDINGE, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U liefde en genade so 
onpeilbaar is.  Leer ons daardeur om ook dié te vergewe wat teen ons oortree. 
 

LAAT ONS NIE IN DIE VERSOEKING KOM NIE, MAAR VERLOS ONS VAN DIE BOSE. 
Hou ons staande teen die versoekings deur die krag van Jesus Christus en laat ons die volle wapenrusting 
van God aantrek. 
 

WANT AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK EN DIE KRAG EN DIE HEERLIKHEID, TOT IN EWIGHEID. 
AMEN 

 (Bydrae van Sarie du Toit)  
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Jare gelede het ons 'n kleinhoewe gekoop en na 
baie jare in die dorp was dit so lekker om ons eie 
diere aan te skaf en te geniet.  Makoue, ganse en 
hoenders het in die lekker groen gras om die dam 
gewei en die watervoëls het die gronddam terdeë 
geniet.  My man, Hugo, het groente aangeplant wat 
welig gegroei het in die vrugbare grond en ons kon 
ons eie gesonde groente eet.  En so begin almal se 
drome groter word.  Ons dogter soek 'n perd, wat sy 
kry, maar sy is geskok oor hoe duur dit is om 'n 
perd te voer.  Hugo plant lusern aan om te help en 
dan kry hy die gedagte - maar ons kan mos nou 'n 
koei ook aanhou vir ons eie melk!  Tipies onervare 
dorpenaar!  Hy en Skoonpa (wat by ons bly) gesels 
en nie lank nie toe loop daar 'n koei en 'n kalf in die 
land.  Ons skrik toe ons sien hoe gaan Blommie 
soos 'n grassnyer deur die lusern en wonder of ons 
sal kan voorbly met kos voorsien. 
 
Hugo maak klein koeldrankbotteltjies bymekaar wat 
ons skoon was en hy begin melk voorsien aan per-
soneel by sy werk.  Dit word 'n lonende besigheid 
want Blommie eet lekker en 
haar melk is ryk en romerig. 
Ons verdien 'n ekstratjie wat 
handig inkom nadat 'n groot 
deel van ons inkomste aan die 
lening afbetaal word. 
 
Maar skielik tref die ongeluk 
ons.  Hugo sterf onverwags een 
aand aan 'n harttoestand en 
ons wonder verslae: WAT nou?  
Die eerste oggend gaan verby 
en Kalfie het die volle voordeel 
van Blommie se lekker melk 
maar van die tweede oggend af 
benodig ons melk vir die huise 
en baie besoekers wat kom 
simpatiseer.  Geen genade.  My 
seun, Hannes en aanstaande skoonseun Hennie 
word opgeroep om Blommie te melk of altans om te 
léér melk.  Hulle het geweet waar kom melk van-
daan maar het nog nooit aan 'n koei se uier geraak 
nie. Hennie is 'n telefoontegnikus en weet alles van 
bedrading af.  Hannes is 'n Tukkies-student wat  
elektronika studeer, maar daardie geswolle uier 
bekyk hulle asof dit 'n vreemde verskynsel uit die 
ruimte is. Ook Marilu en Andries moet kom help 
aankeer  want hierdie koei het ‘n “attitude” dat sy 
aan niemand ondergeskik is nie. Blommie swig teen 
die oormag en haar agterbene word stewig vasge-
maak.  Die twee jongmanne neem weerskante van 
haar stelling in - elkeen sal twee spene melk.  Aan 
Blommie se voorkant staan ek met 'n emmer vol 
patatranke waarvoor ons koeitjie 'n besondere voor-
liefde het.  Net soos met die lusern maak Blommie 
vinnig daarmee klaar.  Ek sien die bodem van die 
emmer en roep op die jongmanne: “maak gou, die 
kos is amper op.”  Met moeite het hulle 'n bietjie 

melk onder in die emmer uitgedruk gekry maar toe 
Blommie die laaste rank insluk, stap sy vinnig 
vorentoe vir nog meer.  Ek probeer haar keer maar 
in die proses stamp sy die emmer melk om.  
... Jaaa, ons ry maar dorp toe vir melk. 
 
Die volgende more tree die twee leerling-melkers 
haar met meer selfvertroue aan.  Hulle het oral in-
ligting ingewin oor die kuns van hoe om 'n koei te 
melk en ons begin met nuwe ywer die proses om 
melk uit Blommie te kry.  Almal help aankeer, 
beentjies mooi gespalk en ek het patatranke en 
lusern in die emmer, oorgenoeg.  Die melkery ver-
loop beter en daar kom al meer melk in die emmer. 
Ek probeer Blommie keer dat sy nie so vinnig eet 
nie maar sy weet sy het 'n gewigsvoordeel bo my.  
Sy beduie nukkerig met haar kop sy soek báie meer 
kos.  Ek trap vas en druk haar terug maar sy wen 
en druk mý uit die pad.  Terselfdertyd skop sy agter 
ongeduldig met haar vasgemaakte bene en die los 
grond skiet op .... en in die melk! .... Ja! Ons koop 
weer dorpsmelk. 

 
Die derde oggend sluit Hugo 
se broer Daantjie, wat van 
ver af vir die begrafnis 
gekom het, by ons aan en 
red ons. Wetenskaplikes sê 
diere het ‘n ekstra sintuig en 
ek glo dit.  Net die manier 
wat Daantjie aangestap 
kom, haar span en op sy 
stoel gaan sit, het Blommie 
oortuig dat sy nou met ‘n 
’meester’ te doen het en 
ewe gedweë onderwerp sy 
haar aan die nuwe gesag.  
Soos 'n ekspert gly sy hande 
oor daardie gladde spene en 
die melkstraaltjies stort 

‘tjierts tjierts’ in die emmer.  Voor Koei se kind haar 
moedswillige kop kon swaai, het ons genoeg melk 
en in die kos-emmer is nog baie kos oor.  Sien!  
Húlle (wie dit ookal is) sê mos as jy net weet hoé is 
niks moeilik nie. 
 
Toe dit tyd word vir Daantjie om terug te gaan na 
die begrafnis, vra Skoonpa my: "Die koei? Wil jy 
haar hou?"  Ek het nie twee maal gedink nie.  Eie 
melk smaak lekker maar dis geen grap om dit uit 
die koei se uier te kry nie.  So is Blommie en Kalfie 
weer terug na hulle vorige tuiste en op ons klein 
plasie het kalmte neergedaal.  As ons nog altyd kon 
dorpsmelk drink, hoekom nie nou meer nie?  
Solank dit iemand anders se werk is om die melk 
van die koei af te kry.  

Lucia Truter   

Dis nié speletjies om 'n koei te melk nie!! 
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 Met dié steek die eintlike rede vir sy inloer, 

haar kop hier langs ta Baby verby.  Haar 

ogies blink soos nuwe kleingeld toe sy 

Matewis sien.  Hy het al sy oë vet gemaak op 

haar.  Hy kyk weer ‘n slag ordentlik na haar 

en sy mond val oop soos ‘n ding wat ‘n 

skarnier verloor het. 

Sy nooi hom in en hy kry ‘n koppie lekker 

warm witgat koffie. 

Toe Matewis uitwei oor die jongste slegte 

nuus, was die einste Alice glad nie daarmee 

ingenome nie omdat sy dink hy vergroot.  Toe 

sê sy: “Trek ‘n bietjie af vir die krimp.” 

Hiermee sukkel hy bietjie om van staning te 

versit en vra sy wat Alice is, om hom uit sy 

verleentheid te verlos, om by haar op die sofa 

te kom sit.  Dis toe wat Matewis vir haar 

duidelik maak wat 1 Korinthiërs 13 eintlik 

wil sê:   

“Alice, die regte liefde se bek is nooit dik 

nie. 

Jy sien hom nie skinner, en jy hoor hom nie 

klik nie. 

Hy skrywe die kwaad nie in ‘n boekie op nie. 

Die liefde maak alles mooi toe met hom se 

sawwe karos. 

Tale die hou op, voorspellings verdroë, 

woorde raak los, 

maar die liefde sal tot by die ewigheid toe 

net so bly staan.”   

Matewis staan op en sê: “Wag, dis drie uur en 

tyd dat elkeen van sy skaduwee moet afklim.”  

Vir haar sê hy: “Ek gaan jou mis soos ‘n kor-

rel sout.”  

Ta Baby vra so ewe ernstig: “Wanneer kom jy 

dan ring steek? En moenie vergeet om weer 

die eseltjies bietjie op te top voor die son kom 

platval nie.” 

(Namakwa gasvryheid op sy beste! - 

Bossie Boshoff) 

(Gedurende ons onlangse blommetoer deur 

Namakwaland, het ek weereens diep onder die 

indruk gekom van die taal en woordgebruik 

wat die plaaslike bevolking daar besig.  Soveel 

so dat ek myself geneë voel om van die geseg-

des te omskep in ‘n opgemaakte storie om van 

die taal uit te beeld.  Die storie speel nie af nie, 

maar praat af daar uit Namakwaland.) 

 

Vroegdag, voor doubreek, kom Matewis, 

fyngelap, met sy karretjie en twee eseltjies 

daar by ta Baby op Wallekraal aan.  Hier huil 

die wind vanmore soos ‘n ding wat wil 

binnekom.  Hy spring ligvoets af, maak die 

trekgoed aan ‘n paal vas en betree die werf 

wat reeds met ‘n tak glad gevee is. 

Hier binne is daar lewe van kruipkleintjies 

met boeppensies en loopneusies, wat hulle 

self besig hou met draadkarretjies.  Toe hulle 

stil word, loer ta Baby oor die onderdeur van 

die kleihuisie om te kyk wie of wat die stilte 

onder die kleingoed veroorsaak het. 

“Yes, yes!” groet Matewis. “How’s it? Hoe lyk 

dinge vanmore hier?” 

“More” sê ta Baby, en sy lyk soos iemand wat 

slinger tussen slaap en wakker.  “Het jy al jou 

bakkies geskottel? Jy is toé van die stof .” 

“Ag Ta weet mos hoe droog die pad hier deur 

die Sandveld is, dan ry die ryk mense ‘n ou 

nog toe onder die stof.”  

“Hier gaan dit nie goed nie” antwoord sy hom.  

“Lollie is onlekker want hy het vrugtegoed 

geëet.” 

“Wat dan van Boetie? Waar is hy?” 

“Hy is by die fyngoed.  Jy weet mos met die 

droogte moet ‘n mens maar jou oog op die ska-

pies hou.” 

“Maar ta Baby, die mannetjie het seker al sy 

mielie suur gewerk.  Weet hy dan nie dat 

harde werk sweet weggooi is nie?  Mens kan 

ook mos nie ‘n vlooi vang met een vinger nie!” 

Namakwa Storie  

Webbweg 1244 
Queenswood 0186 
Tel: 012-333 4445 

ds1@huisherfsblaar.co.za 

Baie dankie aan almal vir  u baie goeie en bruikbare bydraes. 

Ons versoek, ter wille van spasie, dat u die bydraes beperk tot 

300 woorde.  

 

Die Herfsgenoot is ook elektronies beskikbaar.  Indien u dit 

per e-pos wil ontvang, laat asseblief u e-pos besonderhede by 

die dienssentrum 
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