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Redakteursbrief
So ja, na meer as ‘n maand van swye is Aus-Brokkies weer op die spreekwoordelike lug. Dit was ‘n uitsondering,
aangesien Brokkies feitlik nooit oor sy 15 jaar se bestaan vir so lank stil was nie. Ek en my vrou Erika ‘n lank-uitgestelde
vakansie in Suid-Afrika gaan geniet. Ek het probeer om ‘n uitgawe van daar af voor te berei, maar dit kon maar net nie
uitwerk met die baie ryery, afgeleë plekke met swak internet en die talle kuierplekke se gesels nie.
Ons hoogtepunte kan in twee konsepte opgesom word: Die Kruger-wildtuin en ons familie. Ek dink daaraan om ‘n oorsig
oor my besoek te skryf, maar laat ek nou nie beloftes maak nie want daar is ‘n hoop agterstallige administrasie en
beplanning wat eers afgehandel moet word, en dan het ek pas ook die Kiwi-Brokkies uitgegee.
In hierdie uitgawe begin ek met ‘n persoonlike perspektief rondom die afsterwe van ‘n bekende Afrikaanse digter, Adam
Small van ouds omdat ek die voorreg gehad het om hom te ontmoet, maar ek verduidelik dit in Op My Voorstoep.
Onthou, help my asseblief met stories of storiewenke, en jy kan nog jou besigheid gratis adverteer.
Philip Langenhoven
Redakteur (Skryf gerus aan my oor enigiets by brokkies.net/kontak.)

Ysbreker: Jannie is toe te slim
Die onderwyser sê op ‘n dag vir sy klas met jong kinders: “Ons gaan vandag oor lae
selfbeeld praat. Ek sal julle help om nie minderwaardig te voel nie. Ek hoop julle sal na
die sessie verstaan waarom julle nie so oor julself hoef te dink nie.
“Sal almal wat dink hulle is onnosel asseblief opstaan?”
Niemand staan op nie, so die onderwyser sê: “Ek is seker daar moet ‘n paar van julle
wees wat stilweg dink dat hy of sy onnosel is?”
Klein Jannie staan op. Die meneer sê “So, Jannie, dink jy dat jy onnosel is?”
Antwoord Jannie: “Nee, ek het sleg gevoel omdat meneer alleen gestaan het.”
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Geselsrubriek:

Op my voorstoep

– Deur Philip Langenhoven

So onthou ek my ontmoeting met Adam Small

Die datum was 11 Augustus 1995 en die toneel ‘n skoolsaal in Kaapstad. Ek het opgetree as moderator van die
Afrikaanse Kultuurvereniging van die SA Polisie (Akpol) se jaarlikse Interhoërskole Vasvra-kompetisie. Akpol het elke
jaar een Afrikaanse letterkundige figuur van die verlede voorgeskryf en dit was die moderator se taak om die persoon se
lewe en werk te bestudeer, studiemateriaal voor te skryf en ‘n intensiewe vraestel op te stel waarvoor skoolspanne ses
maande lank moes voorberei. Sommige skole het selfs kleure aan hul spanlede toegeken wanneer hulle presteer.
So is die bietjie wat ek op universtiteit oor letterkunde geleer het jaarliks met diepte-insig oor een letterkundige figuur
aangevul. Oor die jare het ek deeglik met Eugene Marais, Uys Krige en ID du Plessis se lewe en werk kennis gemaak. Ek
wil egter ook erkenning gee aan ene professor Nel wat hierdie rol vir jare lank voor my vervul het.
Op ‘n dag het die bestuur van Akpol vir my gesê dat hulle op lewende skrywers wil begin konsentreer. So het ek die
sonderlike voorreg gehad om die kluisenaar Ernst van Heerden in lewende lywe te ontmoet, asook ‘n ander reus (nie ‘n
letterlike reus nie; ‘n figuurlike een) van die Afrikaanse letterkunde, professor Adam Small.
Die nuus van die afgelope maand of twee dat hy in Suid-Afrika (op 79-jarige ouderdom) oorlede is, het my nogal diep
geraak - gegewe my persoonlike belewenis van hom en sy werk. Vandaar hierdie persoonlike vertelling.
Een van my hoofvakke aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat was Afrikaans en Nederlands. Wat ‘n voorreg was dit
nie om een van die digters wat gereeld op die bladsye van my voorgeskrewe Groot Verseboek lewendig geword het, in
lewende lywe te ontmoet! Hy was daar met sy gesin en ek onthou hom as ‘n aangename, rustige, diepsinnige man.
Soos die aand se proses werk, moes ek ook die gebruiklike huldeblyk aan die persoon bring. Snuiter wat ek was, het my
broek effens gebewe om hulde te bring aan ‘n groot gees in ons letterkunde. Ek het dit nietemin goed gedink om hier ‘n
effens verkorte weergawe te plaas van die huldeblyk wat ek toe aan hom gelewer het, as ‘n nuwe huldeblyk aan hom:
Adam Small is op 21 Desember 1936 net buite Wellington in die Boland gebore. Hy is “op sy moeder se arm” na Goree,
‘n buitewyk en Sendingpos naas Vinkrivier buitekant Robertson. Daar het hy sy vader leer ken as ‘n eenmanskoolonderwyser – ‘meester’ vir die arbeiderkinders daar. Daar begin een van sy talle interessante uiteenlopende
lewenservarings, met sy vader die gereformeerde Christen en sy moeder die Moslem.
Hieruit groei ‘n gemeenplasigheid, naamlik ‘n liefde vir Afrikaans wat ook uiteenlopende ankers het: In die Weste en in die
Ooste. Veel ryker kom die Afrikaanse taalkundige in Adam Small na vore wanneer hy hierdie samevoeging later as ‘n
groot bate vir Suid-Afrika se mense aanwend.
By Goree gebeur twee dinge: Adam Small se diepe indruk van die Bybel word gevestig, asook sy “stem-gee” aan die lot,
verontregting en lydende woede van die vertraptes van die lewe. Terwyl hy sy skoolopvoeding in ‘n Rooms-Katolieke
skool kry, gedy die Small-gesin se verhouding met ds DP Botha, lank Moderator van die NG Sendingkerk.
Deurentyd word hy geslyp en toegerus om die bruinmens se bestaan vanuit intellektueel-kritiese en letterkundige hoek te
ondersoek, bevraagteken en aan te spreek. Nadat hy sy universiteitsloopbaan as mediese student begin, slaan hy oor na
die geesteswetenskappe met filosofie as sy hoof studierigting. Hy studeer aan die Universiteite van Kaapstad, Londen en
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Oxford en later aan die Universiteitskollege van Fort Hare. Hierna word hy dosent in en hoof van die departement
Filosofie aan die Universiteit van Wes-Kaapland.
Gedurende sy vroeër studiejare het hy die pyn beleef om as Afrikaanssprekende deur apartheid verbied te word om ‘n
Afrikaanse kampus vir sy studies te betree. Die pyn het gegroei toe Adam Small besef hy moet in daardie selfde
moedertaal waarvoor hy so lief is, teen rassisme standpunt inneem. Hy moes sy groeiende vervreemding in Afrikaans
uitleef, soos dan ook in sy skryfwerk tot uiting gekom het.
Daarom beskryf hy sy verhouding met Afrikaans - sy moedertaal - as “‘n durende kulturele aardbewing”. Sy kritiek en
aanslag op apartheid kry in hierdie jare beslag. Net so neem sy afsku van die kommunisme as stelsel toe. Dit is nog iets
- net soos Afrikaans - wat hy met sy onderdrukkende owerheid in gemeen het.
Deurentyd word die maatskaplike en politieke posisie van die bruinmense in sy skryfwerk toegelig. In sy skryfloopbaan
stel Adam Small die taal “Kaaps” aan die Suid-Afrikaanse gemeenskap bekend en bemark hy dit aktief deur sy milde en
lewendige gebruik daarvan.
Hy het in 1956 gegradueer, in 1957 ‘n Honneursgraad in Filosofie behaal en in 1962 ‘n Meestersgraad aan die
Universiteit van Kaapstad – telkens met onderskeiding.
Tydens sy verblyf in Brittanje kry sy bekende drama, “Kanna hy ko hystoe”, in Oxford beslag. Andre P. Brink het hierdie
stuk as die “hoogtepunt van die Afrikaanse teaterliteratuur” aangeskryf.
Na ‘n hartseer egskeiding met Julia in 1968, trou Adam Small in 1969 met Rosalie Daniels, deur hom beskryf as “‘n
briljante student” en “intellektuele vreugde” wat nou reeds ‘n kwarteeu se samesyn met hom “trotseer” het. In 1972
gebeur twee groot dinge: Sy dogter Zaidee word gebore en hy bring “Kanna” op die Kaapse Vlakte op die planke.
Deur al die jare het sy werk in die akademie vir hom uiters belangrik gebly – deels weens die behoefte onder sy mense
tot tersiëre skoling.
‘n Mens telkens sien hoedat hy – ten spyte van onderdrukkende optredes teen hom - in ‘n Christelike gees van vergifnis
optree. So verwys hy tong in die kies na die geleentheid toe hy deur die BOSS (die Bureau of State Security) ingeroep
en agter elektronies beheerde staaldeure aan hom tee en koekies aangebied is met die woorde: “Die dinge in die land sal
wel regkom, moet net nie so haastig wees nie!”
Hy sien sy werk meer en meer as ‘n gewete wat namens die land uitgespreek is; vandaar sy aangrypende werke gedigte en foto’s - wat oor Distrik Ses handel. Sy mense se lot gryp hom so aan dat hy hul omstandighede op uiters
doeltreffende wyse aan die man bring. Vanaf 1977 begin die welsynsterrein hom interesseer, en hy neem die leiding by
die oprigting van ‘n welsynsorganisasie in die Kaapse Skiereiland.
In hierdie tyd ontvang professor Small erkenning in die vorm van ‘n ere-doktorsgraad in Letterkunde van die Universiteit
van Natal. Aan die einde van 1983 word hy aangestel as hoof van die Departement Maatskaplike Werk aan die UWK.
Hierna word “Krismis van Map Jacobs” gepubliseer.
In die tagtigs reis Adam Small weer oorsee - na die VSA. Hierna besef hy die apartheid in Suid-Afrika duur hardnekkig
voort. Dit laat sy stem stil word. Om ‘n “statement” te maak. Hoewel ‘n mens sy sentiment kan verstaan, was Afrikaans in
hierdie tyd baie arm sonder sy bydrae. Die taal sou nog ryker gewees het as hierdie talentvolle man - met sy ankers diep
in die Suid-Afrikaanse werklikheid geplant - ook in daardie tyd sy letterkundige bydrae kon maak.
In die vroeë negentiger jare - met die historiese veranderinge wat
Suid-Afrika se politieke toekoms sou omkeer - begin Adam Small se
stil stem geleidelik weer terugkom. Tot groot vreugde van sy lesers en
aanhangers word hy nou oral gehoor - ook in die dagblaaie. En die
stem wat nou praat het duidelik nie vergeet nie, maar wel vergewe.
Daardie aand het ons Adam Small se stem letterlik gehoor. Ons het
die skepper ontmoet van werk soos Verse van Liefde, Kitaar my kruis,
Sê Sjibbolet, Kanna hy kô hystoe, Krismis van Map Jacobs, Joanie
Galant-hulle en Kô lat ons sing en ‘n nuwe perspektief gekry op die
sosiale kommentaar wat hy oor brandende kwessies van ons tyd
gelewer het.
Nou is sy stem opnuut stil. Kanna is hystoe.
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Brokkies is bors-bars trots op Wayde van Niekerk!

Dit is nou reeds ou nuus dat Wayde van Niekerk sy Olimpiese goue medalje op so ‘n briljante manier in Rio de Janeiro
verower het. Aus-Brokkies wil hiermee hulde bring aan ‘n groot seun van Suid-Afrika.
Dit is nie die eerste keer dat ons oor hom spog nie. In Brokkies van 14 Maart 2016 het ‘n berig verskyn toe hy as
wêreldkampioen in die 400 meter naelloop die eerste man in die geskiedenis geword het wat vinniger as 10 sekondes oor
100 meter kon hardloop, 20 sekondes oor 200 meter en 44 sekondes oor 400 meter.
En nou is hy ook die Olimpiese Spele-kampioen in hierdie item. En hoe het hy dit nie gedoen nie! Die kommentator het
bietjie op sy neus gekyk toe die deelnemers in die pylvak afkom en hy vir die miljoene kykers vertel dat Wayde – wat toe
voorgeloop het – besig is om moeg te word. Binne sekondes het hy egter agtergekom dat Wayde eintlik versnel en die
ander in sy stof agterlaat het, om op die koop toe ‘n nuwe Olimpiese- en Wêreldrekord los te hardloop!
Suid-Afrikaners binne en buite Suid-Afrika is baie trots op Wayde. As Brokkies ‘n bors gehad het, het hy gebars! Om die
huldeblyk mooi af te rond, hiermee ‘n uittreksel uit ‘n berig in Netwerk24 wat deur Ruan Bruwer geskyf is:
“Reeds in sy matriekjaar het Van Niekerk sy droom in ’n onderhoud met sy skoolkoerant op Grey-kollege verwoord: ‘My
droom is om op die Olimpiese Spele vir Suid-Afrika te hardloop en om die beste te wees wat Suid-Afrika nog gesien het.’”
Vir min mense het dié verwesenliking van sy ideaal meer beteken as vir sy afrigter, die legendariese tannie Ans Botha
van Bloemfontein. Dit het haar meer as vyf dekades as atletiekafrigter geneem om eindelik op ’n Olimpiese Spele uit te
kom – en toe net 43.03 sekondes om die afrigter van ’n Olimpiese kampioen te word.
Die 74-jarige oumagrootjie se hart wou bars van trots terwyl Van Niekerk rondom die atletiekbaan van Rio de Janeiro se
atletiekstadion gehardloop en homself na supersterstatus gelanseer het. Sy was nie verbaas nie, maar baie ingenome.
Sy sê: “Wanneer ’n mens na sy tye ná elke 100 m gaan kyk, sal jy sien hy het die eerste 300 m dié keer vinniger gedoen
as sy Afrika-rekord. Hy was gereed vir sy oomblik van glorie.”
Botha en Van Niekerk se verhouding as afrigter en atleet het in Oktober
2012 begin. “Ek het geweet wie hy is, want hy was in Grey-kollege en ek
was lank ’n keurder vir die Vrystaat-spanne. Toe ek hom die eerste keer
gesien het, was hy in gr. 9 of gr. 10, en hy was toe nog ’n hoogspringer, nie
’n naelloper nie.
“Daar was geen huiwering toe hy my in 2012 kom vra om hom af te rig nie,
want ek kon sien hy is spesiaal. Ek het geweet hy is uitsonderlik talentvol en
dat hy met versigtige hantering en afrigting wêreldgehalte kan word.
“My grootste droom en gebed vir Wayde is dat hy sal nederig bly, sal
dankbaar bly vir sy seëninge en talente, en dat hy sal onthou dat dit wat hy
het enige oomblik van hom weggeneem kan word,” het Botha gesê.
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Afrikaans het geen grense op dié Aussie-program nie!

Rochelle Nieuwenhuizen saam met Laurika Rauch, en regs op haar gunsteling plek: in die radio-ateljee.
Het jy geweet dat ‘n Afrikaanse radioprogram op Australië se radiogolwe uitgesaai word? En dit gebeur nie van gister af
nie; Afrikaans Sonder Grense (ASG) is al agt jaar lank op die lug.
ASG is 'n 2 uur lange Afrikaanse musiekprogram wat weekliks deur Rochelle Nieuwenhuizen uitgesaai word. Sy doen dit
vanuit Bundaberg in Queensland – ongeveer 4 ure Noord van Brisbane. ASG is een van talle gemeenskapsgerigte
radioprogramme wat op die sender van Coral Coast Radio 94.7 fm uitgesaai word.
Rochelle vertel: “Ons het agt jaar gelede besluit om te help om Afrikaanse musiek ‘lewendig te hou hier in die 'buiteland'.
ASG word elke Donderdagaand van 6-8 nm EST (Queensland tyd) in en om Bundaberg op die radio uitgesaai en vir
ander luisteraars via die internet op http://www.coralcoastradio.net.au/, so dit kan vanuit enige plek op aarde geniet word.
“Ek bied die program op Donderdae lewendig aan, en sluit gewoonlik ‘n greep genaamd ‘Haas Das’ in wat ‘n oorsig oor
wetenswaardige gebeure bied. Wanneer die geleentheid hom voordoen, voer ek ook onderhoude met Afrikaanse sangers
wat toere na Australië onderneem. Van tyd tot tyd kom interessante Suid-Afrikaners vir ons in die ateljee kuier. Ons speel
ook musiek vir oud en jonk.
“Ek sal dit baie waardeer as Aus-Brokkies se lesers ons op Facebook sal gaan ‘like’, by Afrikaans Sonder Grense met
Rochelle. Kom word so deel van ons Afrikaanse musiekfamilie hier in ons nuwe land. Mense wat ons 'vriend' op
Facebook word, sal op daardie manier op die hoogte gehou word van wat in die progam gebeur.”
Rochelle nooi lesers ook uit om per e-pos met haar te kommunikeer, en dit sluit in ‘lewendige’ e-posse na haar in die
ateljee terwyl die program uitgesaai word. Gebruik hierdie adres: requests@coralcoastradio.net.au
As jy 'n bydrae tot die program wil lewer, gebruik hierdie adres: rochelle.radio@yahoo.com.au

Foto links: Rochelle saam met Dozi.
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Duisende ure se Afrikaanse vermaak vir ‘n appel en ‘n ei!

Jy weet hoe hulle op vliegtuie vir jou vra om te kies tussen beesvleis en hoender? “Chicken or Beef?” Op daardie oomblik
van beperkte keuse kry ‘n mens opnuut waardering vir die verskeidenheid van keuses wat ‘n kulturele hutspot soos SuidAfrika jou bied. In plaas van net bees kan jy kies tussen biltong, wors, ‘n vet steak, maalvleis of saggekookte beesstert.
En in die hoender-departement kan jy hoenderpootjies of -boudjies, kerriehoender of sosaties kry.
Op die ou einde is dit dalk die unieke mengsels van verskillende dinge wat maak dat geen ander plek ooit heeltemal soos
Suid-Afrika sal wees nie. Die goeie nuus is dat jy al die voordele van ‘n lewe in die buiteland kan geniet sonder om SuidAfrika se diversiteit en uiteenlopende kulture mis te loop.
Met ShowMax kan jy al die lekkerste elemente van Suid-Afrika en sy mense beleef sonder om uit jou leunstoel in
Australië, Nieu-Seeland, of waar jy ook al is op te staan. Daar is meer as 14,000 episodes van reekse en flieks wat jy kan
geniet, ongeag van jou smaakvoorkeur.
As jy vreeslik graag weer bietjie Afrikaans wil hoor en sien sal ShowMax die appel van jou oog word: daar is duisende ure
se kwaliteit programme en films waarin Afrikaans in al sy gedaantes gepraat word. Daar’s die ruwe, rowwe en bittermooie
Karoo-Afrikaans soos jy hom in Vlug na Egipte sal hoor, die stadsjapies se moderne Afrikaans soos wat hulle hom op
Binnelanders praat, en die dinamiese Kaaps van Suidooster.
Daar word moorde opgelos in Afrikaans in Die Byl, gebraai in Afrikaans in Jan Braai vir erfenis, en heerlik leeggelê in
Afrikaans in Dis hoe ons rol.
As jy met heimwee onthou hoe wild dinge soms in goeie ou Afrika kon raak, kort jy dalk net ‘n paar episodes van The
Wild: die Lebones, van Reenens en Tladis se doen en late teen die agtergrond van ‘n luukse lodge in die wildernis en dit
behoort die ding te doen. Our Perfect Wedding is ‘n realiteitsprogram wat Suid-Afrikaners se groot persoonlikhede
tentoonstel, veral wanneer die stres van Die Groot Dag die vonke tussen mense laat spat.
Dinge raak warm tussen die Zungus en Ndlovus in Isibaya, Mzansi se telenovella. Jy kan ook Suid-Afrika se trotse
uitvoerproduk Trevor Noah in aksie sien op Tonight with Trevor Noah en in die dokumentêre reeks My Story kan jy
bekende Suid-Afrikaners soos PJ Powers, Barry Hilton en DJ Fresh beter leer ken.
As jy dit nog nie probeer het nie, teken in op ShowMax. Die
gratis 7 dae-proeflopie beteken dat jy sonder enige risiko
kan inteken om te kyk of dit in jou smaak val. Indien jy wel
daarvan hou – en ons dink nogal jy sal – kry jy onbeperkte
toegang tot wêreldklas-vermaak met ‘n kenmerkende SuidAfrikaanse geur, teen net $8.99 per maand.
Gaan na ShowMax.com om in te teken en jou lewe met ‘n
tikkie braai-speserye te geur.
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Nuwe hoop vir witrenoster na gesig-rekonstruksie

Baanbrekerswerk - Veeartse doen gesigrekonstruksie op Hope, die erg gewonde witrenoster.
Oor die jare het Brokkies elke dan en wan die lot van bedreigde dierspesies van ons moederkontinent belig in ‘n beskeie
poging om bewusmakingsveldtogte te ondersteun. Daar het onlangs ‘n mooi storie in verskeie media reg oor die wêreld
verskyn wat ‘n nuwe inspuiting van hoop verteenwoordig.
In ‘n Suid-Afrikaanse wildreservaat (in die Oos-Kaap) het wilddiewe ‘n witrenosterwyfie se horing uitgeslag en die
renoster in die veld gelaat om te vrek. Nadat hulle haar met ‘n verdowingspyl geskiet het, het hulle nie net die horing
uitgeslag nie, maar ook ‘n deel van haar skedel. Toe die reservaat se eienaars die renoster dae later in die veld vind,
was die skrikwekkende wond in haar gesig al oortrek van die maaiers, maar sy het nog gelewe.
Die eienaars het onmiddelik gereël dat die renoster mediese hulp kry en ‘n reeks van ses operasies het gevolg. Die sesde
operasie was ‘n besonderse een, want haar gesig is gerekonstrueer in ‘n poging om die wond toe te maak. ‘n Span van
toegewyde mense het alles ingesit om vir Hope – die naam wat sy intussen gekry het - nuwe hoop te gee.
Die operasie, wat deur veeartse by ‘n wild rehabilitasiesentrum in die Noord-ooste van Suid-Afrika uitgevoer is, is
lewendig oor die internet uitgesaai. Die organisasie agter die operasie is ‘Saving the Survivors’, wat hulle op die
huisvesting en versorging van vernielde renosters toespits. Weens die skynbaar onversadigbare vraag na renosterhoring
het hulle hul hande vol. Net verlede jaar is 1,175 renosters in Suid-Afrika doodgemaak.
Die groep sê tussen 80 en 120 renosters wat so aangeval is oorleef elke jaar, en hulle het altyd verskriklike beserings.
Die veeartse betrokke sê daar bestaan nie ‘n handleiding wanneer dit by hierdie soort operasie kom nie; hulle leer maar
soos hulle aangaan. So het hulle al ervaar dat Hope die beskermende plate op haar gesig laat afkom het deur teen die
kante van haar kraal te skuur. Hulle was egter tevrede dat sowat 60% van haar wonde teen daardie tyd genees het, maar
dit bly maar ‘n groot gat in haar kop wat die sinusholtes blootstel.
Tydens Hope se operasie het die veeartse elastiese koorde gebruik wat van Kanada af ingevoer is en tipies gebruik word
in maagoperasies vir mense. Hulle het daarmee die vel aan beide kante van die renoster se wond nader aan mekaar
getrek, soos wat ‘n mens met skoenveters doen. Die wond is toe met verbande en kleefband toegedraai.
Dit was die eerste keer dat so ‘n operasie op ‘n renoster uitgevoer is. Hul grootste uitdaging is tans om die verbande terug
te sit wat Hope so met haar skuurdery laat afkom.
En sommer nou die dag bemerk die veeartse dat daar ‘n klein stukkie horing teruggegroei het – ‘so groot soos ‘n gebakte
eier’. Hulle was verstom, aangesien so veel van die skedel in die aanval vernietig is. Dit is glo bekend dat renosterhoring
weer kan groei, maar gewoonlik nie wanneer die skedel ook beskadig is nie.
Intussen, kom ons hoop dat Hope mooi sal herstel, en daarmee meer hoop inlui vir die res van die oorlewende slagoffers
van wreedheid.
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‘Ja, ons kinders word deesdae te vinnig groot!’ sê ‘n leser

Bettie Fourie, ‘n leser van Benoni in Suid-Afrika het gereageer op ons uitnodiging om haar sê te sê oor die vraag
wat ons in ‘n onlangse uitgawe gestel het: Word ons kinders deesdae te vining groot? Sy skryf:
Ek dink beslis dat kinders deesdae te gou groot word. Behalwe daarvoor, dink ek dat hulle baaaaaie slimmer is as ons
toe ons hulle ouderdom was. Hulle word aan baie meer dinge blootgestel as waaraan ons blootgestel was toe ons hulle
ouderdom was. Party van hulle weet meer as wat ek van baie dinge weet! Ek lig graag ‘n paar areas uit:
Kleredrag: Behoede 'n byderwetse jongmens om vandag 'n 'tuisgemaakte' kledingstuk te dra! Nee, dis ontwerperskoene
en -klere en hulle ding teen mekaar mee oor wie die modernste aangetrek is. Vergeet van klere wat van Ouboet of -sus
na Kleinboet of -sus oorgedra word. Die kleredrag wat die jong dametjies deesdae dra, sou vir Oumagrootjie 'n hartaanval
gegee het en sy sou jou onmiddelik kamer toe gejaag het om jou behoorlik te gaan aantrek.
Dissipline: Ek wonder of vandag se jongmense al gehoor het van ‘moenie tande tel nie’? Hulle gesels land en sand
saam met die grootmense (hoewel dit nie noodwendig sleg is nie; net as hulle die gesprek oorneem!”  Vergeet dat daar
ooit 'n paplepel gebruik sal word vir enigiets anders as pap roer! Terugpraat? Onthou wat met ons gebeur het?
Speletjies: Wie kan nog onthou hoe lekker ons speletjies soos blikaspaai, wegkruipertjie, tok-tokkie en bok-bok-staan styf
gespeel het? Deesdae se kinders gebruik hulle selfone om speletjies te speel en sal nie weet waarvan ons praat nie.
Hulle sal sommer bo-oor jou loop en jou nie raaksien nie. Ai, hoeveel pret loop hulle nie mis nie!
Dwels en drank: Hier kry ek ons jongmense jammer. In ons dae was daar nie sulke onheilighede nie en die ergste was
dat jy 'n botteltjie bier uit jou pa se drankkabinet gegaps het. My boetie was eendag skandelik 'dronk' gewees van gegiste
pynappel wat hy uit die beeste se voerbak geëet het. Nee wat, ons was beslis nie onder dieselfde groepsdruk nie.
Respek: As iemand 10 jaar ouer as jy was, was hy Oom of Tannie genoem. Hier is ek bly dat dinge verander het. Noem
my op my naam - en dis slegs omdat "ouma" my so oud laat voel! (Waar is die paplepel!?)
Hierdie stellings laat dit dalk lyk of ek baie negatief is, maar ek dink deesdae se tieners is baie slimmer as ons. As ek nou
matriek moes skryf, het ek met onderskeiding gedruip. 'n Tiener is onmisbaar om ons telefone, rekenaars, tablette en wat
nog te programmeer. Ek sit ure en sukkel en dan kom hierdie jong knaap, en tjoe-tjaf werk die ding!
Ek dink eintlik dat ons jongmense wonderlik is. Oral hoor jy hoe hulle uitreik na ander, gaan sing by ouetehuise,
hospitaalbesoek doen en probeer om die wêreld 'n beter plek te maak. Hulle is maats met ander rasse, sonder die
vooroordeel wat ons gehad het. Dis een ding wat ek graag van my jongdae sou wou verander het. Ek het 'n wonderlike
swart seunsmaat gehad, maar soos ons ouer geword het, is daar oor die vriendskap gefrons.
Ek is dol oor my twee kleindogters en ervaar al die nuwe dinge saam met hulle - al stem ek nie altyd saam met alles nie.

Wat dink jy
Speel kinders nog, of raak hulle te gou ‘groot’? Indien wel, moet ons ons daaroor bekommer? Is daar iets wat
ons as ‘n gemeenskap daaraan kan doen, of is dit buite ons beheer? Indien jy ‘n opinie hieroor het, deel dit
asseblief met ons. Gebruik hierdie skakel: www.brokkies.net/bydrae (Kies die brief-opsie.) Jy kan ook op die
Faceboek-groep ‘Afrikaans in Nieu-Seeland daaroor gesels.
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Vir nuwe lesers: So lyk en werk Aus-Brokkies…

Ter wille van die talle nuwe intekenaars wat sedert Aus-Brokkies se loodsing enkele maande gelede bygekom het, volg ‘n
beknopte opsomming van wat toe geskryf is: Brokkies was vir bykans 15 jaar ‘n huishoudelike naam onder SuidAfrikaanse en Namibiese immigrante in Nieu-Seeland, en onlangs is sy eweknie in Australië gebore. Na lang voorbereiding het Brokkies in twee nuusblaaie vertak: Kiwi-Brokkies en hierdie Aus-Brokkies. Lees Brokkies se geskiedenis.
Die advertensie-afdeling het al ‘n goeie klompie adverteerders bygekry, maar daar is nog baie oop spasies. Mense wat
kleinsake in Australië bedryf en wat graag die openingsaanbod van GRATIS advertering wil benut, kan op die Bokkieswebwerf gaan lees hoe advertering werk en voorbeelde van advertensies sien.

Bemark jou gemeenskapsgeleentheid
Aus-Brokkies bied die geleentheid om jou kerk- of gemeenskapsaak se spesiale geleenthede in meer diepte bekend te
stel en dit versterk jou promosies op Facebook. Afrikaanse kerke kan hul gereelde dienste GRATIS adverteer. Kyk
‘Afrikaanse Kerkdienste’ elders. Afrikaanse radiostasies, taalklasse en sosiale geleenthede soos potjiekos, braaivleise
en musiekaande kan ook gratis geadverteer word. Ook ‘Aussie-gerigte’ geleenthede waarby SA immigrante betrokke is.

Aus-Brokkies benodig jou stories of storiewenke!
Watter soort stories word benodig? Mense se prestasies, interessante stokperdjies, belangstelling, aktiwiteite, of hul eie
skryfwerk is goeie materiaal. Dit kan gaan oor mense se deelname op werk-, studie-, sport-, kultuur-, sake- of sosiale
gebied. As jy voel jy skryf nie te lekker nie, gee net die inligting deur en ons doen die res! Lees net eers ons riglyne vir
plasing van artikels by www.brokkies.net/bydraes.

Lieflike Australie – Sydney Operahuis
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Geestelike Pitkos
Terug na bo...

Woon die Heilige Gees in ons as gelowiges?

ROMEINE 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal Hy wat
Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Die Heilige Gees woon in alle Christene. Dis nou as ons Christen-wees verstaan soos die Bybel dit verstaan.
Daarom dat Paulus kan sê dat as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Christus nie.
(Rom 8:9) Christus woon immers in Christene (Rom 8:10a), en die manier hoe Hy in ons woon is deur sy Gees
(Rom 8:11a)
Omdat Christus deur sy Gees in ons woon, kan ons nie leef soos ons wil nie. Ons is nie meer in beheer nie.
Daardie “reg” het ons opgegee die dag toe ons dit wat God vir ons aangebied het, aanvaar het. Daarom moet
ons toelaat dat sy Gees beheer van ons lewe oorneem. (Romeine 8:9 en verder) As mens nou vir ‘n oomblik
mooi hieroor dink, maak dit baie sin. God, deur sy Gees, weet immers baie beter as ek self wat vir my goed is.
Hy weet ook – weer eens baie beter as ek – wat en hoe my lewe behoort te lyk (ek hoef dit gelukkig nie uit te
dink nie). Daarom sou “oorgawe” aan die Heilige Gees se bestuur die natuurlikste ding onder die son wees vir
‘n Christen om te doen. Maar, nou doen ons dit nie altyd nie. Wonder jy ook hoekom?
Miskien is dit omdat sommige Christene dink hulle het nie nodig om te verander nie. Hulle voel dalk op ‘n skaal
van een tot tien lê hulle nie te sleg nie. Daar is immers altyd ouens aan wie ons kan dink wat veel meer sonde
doen as ons. Nog ander kan dalk voel: As daar verander moet word, sal hulle dit sommer self doen! So ‘n
verstellinkie hier en ‘n aanpassing daar, en siedaar! Dis natuurlik fataal. Die sondige mens kan nie uit sy eie
verander nie. Johannes leer ons dat dit die Gees is wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen
nie (6:63)…en dit sou ook vir ons verandering geld, naamlik dat ons dit nie self kan doen nie.
Die ergste fout wat ‘n mens kan maak sou sekerlik wees as jy redeneer dat God jou nie kan verander nie, en
daarom ook nie ander mense nie. Hoewel min Christene prontuit sal erken dat hulle so dink, praat ons baie
keer op so ‘n wyse oor ander mense: “Nee jong, hy is nou maar eenmaal so…so gemaak en gelaat
staan…niks en niemand sal hom verander nie”. Sonder dat ons dit besef, sê ons veel meer oor God as wat
ons besef.
Daarom: Kom ons hoor vandag dat die Heilige Gees graag ‘n positiewe verandering in ons lewe wil bewerk…
wat vir ons ten goede is. Van my en jou as Christene word gevra dat ons saam met Hom sal werk en nie teen
Hom nie. Een manier hoe ons dit doen is om telkens teen die sonde te kies en dan vir die Gees te vra om ons
in ons keuse te help deur ons sterk te hou. Mag ek en jy dit elke dag doen.

Ds Gawie Cloete (Oud-leraar van die vroeë ACK in Nieu-Seeland)
Huidig by die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australie – Bunbury Gemeente
(Soos in sy ‘Gedagte’ uitgegee en goedgunstiglik tot Brokkies se beskikking gestel.)
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Vertel ons van mense se prestasies of belangstellings
Ken jy ‘n mede-immigrant vanuit SA of Namibië wat ‘n prestasie behaal het of ‘n interessante
werk, belangstelling of stokperdjie het? Of dalk het hulle iets baie interessant beleef. Onthou,
Aus-Brokkies soek altyd sulke stories om gereeld sy Afrikaanse lekker met almal te deel.
Jy kan help deur stories self te skryf; ons sal dit redigeer indien nodig. Of, jy kan net die
agtergrond deurgee met die persoon se kontakinligting sodat ek dit met hulle kan opneem. Kyk
by www.brokkies.net hoe dit werk by 'Bydraes'.

Gee jy jou Brokkies aan vir iemand?
Hier’s ‘n spesiale versoek aan alle intekenaars...
Talle lesers van die vorige Brokkies het hul kopie van die e-pos wat Brokkies se jongste uitgawe bekend stel, aan familie
en vriende elders aangestuur. Dit is goed dat hierdie proesel Afrikaans so versprei word, maar mense kan ons baie help
om ‘n beter gevoel te kry vir die werklike aantal lesers wat Brokkies weekiks bykry.
Daar is derduisende gesinne wat op Kiwi-Brokkies ingeteken is en Aus-Brokkies se adreslys groei reeds sterk. Daar is
ook talle ander, ook buite Australasië, wat dit onregstreeks ontvang. Hiermee ‘n versoek dat jy liewer hierdie skakel aan
hulle stuur sodat hulle self kan inskryf.

Kom gesels saam op Facebook in Afrikaans
Het jy al op Facebook die onlangs hernude groep ‘Afrikaans in Australia’ raakgeloop? Indien nie, maak gerus daar
‘n draai en gesels lekker met ander lede. Nooi ook jou vriende uit om by die groep aan te sluit.

Besoek ‘Afrikaans in Australia’ op Facebook

Die Brokkies-webwerf bied alles wat jy nodig het
Of jy wil inteken op Aus-Brokkies, vir die redakteur wil skryf, stories wil aanbied,‘n advertensie wil bestel of hernu, of
jou adres wil verander - alles word deur die Brokkies-webwerf gedoen. Alle uitgawes van Brokkies word op die
webwerf gehuisves vir mense wat iets soek wat in ‘n vorige uitgawe verskyn het.

Besoek Brokkies se Facebook-bladsy
Brokkies het sy eie Facebook-bladsy. Die adres is https://www.facebook.com/Brokkies.Net Help ons asseblief deur
die nuwe webwerf se skakel (brokkies.net) aan vriende en familie te stuur. Onthou om te ‘like’ as jy dit ‘like’!

Kommunikeer so met Aus-Brokkies
Vir Advertensie-riglyne, om 'n brief of ander bydrae in te stuur, om iemand in te teken of jou adres te verander, besoek
brokkies.net. Die webwerf bevat skakels waardeur al bogenoemde funksies verrig kan word.
Om op te hou om Aus-Brokkies te ontvang, besoek http://brokkies.net/skryf-in en versoek dat jou e-posadres verwyder word.

Aanspreeklikheid en Regte (Lees volledige Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid by brokkies.net - heel onder aan tuisblad)
•

•

Die redakteur van Aus-Brokkies aanvaar nie aanspreeklikheid vir die korrektheid, wettigheid of algemeen aanvaarbaarheid van enige nuus-of
algemene item nie. Dieselfde geld ook vir enige geplaasde advertensie of advertensie-artikel se inhoud of die belofte van ‘n produk of diens se
gehalte wat in advertensies vermeld word. Enige probleme met advertensies se inhoud, dienslewering of produkgehalte moet regstreeks met
die adverteerder opgeneem word, en die redakteur raak nie by daardie proses betrokke nie.
Die redakteur behou die reg voor om enige voorgelegde bydrae (nuus of advertensie) van die hand te wys en nie te publiseer nie, sonder
verstrekking van redes. Dit sluit in die reg om te enige tyd korrespondensie oor diesulke situasies eensydig te beeïndig.
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Gemeenskapsadvertensies
Terug na bo...

1.

Afrikaans Sonder Grense (ASG) – Vars uit Australië!
Afrikaans Sonder Grense (ASG) is 'n 2 uur lange Afrikaanse musiek radioprogram wat
weekliks lewendig uitgesaai word uit Bundaberg, Queensland in Australie.
Wanneer : Elke Donderdag 6-8 nm (Queensland-tyd)
Waar: Via Internet by www.coralcoastradio.net.au en op radio in en om Bundaberg op 94.7 Fm.

Hoofsaaklik Afrikaanse musiek vir jonk en oud, nuusgebeure, humor en onderhoude met besoekende kunstenaars. Van tyd tot tyd kry
ons interessante Suid Afrikaners wat vir ons kom kuier in die ateljee.
'Like' ons op Facebook by Afrikaans Sonder Grense met Rochelle en word so deel van ons Afrikaanse musiekfamilie in Australië.
As jy jou e-pos met ons deel, ontvang jy altyd 'n briefie van wat in die program gaan gebeur.
Skryf vir Rochelle by rochelle.radio@yahoo.com.au
Die e-pos in die ateljee tydens ASG is: requests@coralcoastradio.net.au (stuur ons jou versoeke!)

2.

australia.gov.au webwerf vir al jou inligtingsbehoeftes

Australië se regering het 'n baie bruikbare inligtingswebwerf genaamd australia.gov.au. Dit vat al die staatsdepartemente se inligting
vir die publiek in een webwerf saam. Hoewel jy 'n soektog deur die soekfunksie kan doen, word die volgende temas aangebied
waaronder 'n mens na inligting kan soek:
•
Voordele en betalings
•
Werk en Werkplek
•
Opvoeding en Opleiding
•
Omgewing
•
Sekuriteit en Verdediging
•
Immigrasie en Visas
•
IT en Kommunikasie
•
Kultuur en Kuns
•
Paspoorte en Reis
•
Openbare veiligheid en die Reg
•
Gesondheid
•
A-Z van regeringsdienste
•
Besigheid en Industrie
•
Geld en Belasting
Besoek australia.gov.au
•
Familie en Gemeenskap
•
Vervoer en Streke

Wil jy in Gemeenskapsadvertensies adverteer?
Hierdie spasie is hoofsaaklik bedoel vir Suid-Afrikaners in Australië wat hul steungroepe, sosiale groepe, klubs of Afrikaanse kerke se
spesiale geleenthede wil adverteer of bevorder. Of die funksie of projek op mede-immigrante gerig is, of ook op die breër Aussiegemeenskap, maak nie saak nie. Solank daar ‘n Suid-Afrikaanse konneksie is (bv omdat ‘n SAner dit vir ‘n breër gemeenskapsgroep
reël, of omdat dit op SAners gemik is) kan advertensies hier geplaas word. Dit is GRATIS om hier te adverteer. Al wat benodig word,
is die Wat (paragraaf of twee), Wanneer, Waar, Koste, Kontakbesonderhede. Besoek www.brokkies.net/adverteer

Kleinadvertensies (Persoonlik)
Terug na bo...

1.

Midweek time of fellowship – Perth (2/4)

Kerksku?! Many ex Southern Africans do not go to church on a Sunday for whatever reason. Dolores and I are opening
our home in Perth on Tuesday evenings for bible study, discipleship, prayer, maybe a song or two and Fellowship. Two
great reasons to attend: Its free and we know what 'lekker' means. See you soon!
Please contact Giulio di Somma of Alkimos Lifegroup.
Tel. +61 414 344 632 / +61 450 460 623 or email disomma15@gmail.com

2.

Oud-Porties word gesoek vir 50 jaar reünie

Port Natal Skool in Durban word 75 jaar oud en as deel daarvan wil die 1967 matriekklas hul 50 jaar reünie in 2017 hou.
Klasmaats moet asseblief op Facebook by die 1967 Portie Matrieks aansluit. Willem Engelbrecht (hoofseun) doen graag
die versamelwerk van almal se kontakbesonderhede. Alle oud-Porties moet asseblief hul besonderhede stuur aan
info@porties.co.za Gerhard en Ria Britz, ‘Stoepvalfontein’, Amanzimtoti (gjbritz@gmail.com)

3.

Opvoedkundige en krisis-sielkundige soek werksgeleentheid in Australië

Ek is 'n praktiserende Nieu-Seelandse sielkundige op soek na 'n voltydse werksgeleentheid in Australië. Ek spesialiseer
in die kinderopvoedkundige en krisisrespons areas van sielkunde. Ek verneem graag van geleenthede.
Kontakbesonderhede: frederickleonard@gmail.com ; tel: +64 21 294 1968.
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Wil jy jou motor of kajak verkoop, ‘n ou meubelstuk verkwansel, boeke weggee, of benodig jy ‘n geleentheid om ‘n paar
items in iemand anders se vraghouer vanuit Suid-Afrika na Australië te laat kom? Dit is maar enkele voorbeelde van die
soort advertensie wat vir bostaande Persoonlik adertensie-kategorie bedoel is. Of verras almal met iets interessant!
Daar is tans gratis advertensieruimte beskikbaar; benut die geleentheid – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Kleinadvertensies (Besigheid)
Terug na bo...
Klik op die besigheidstipe van jou keuse:
Algemeen
Akkommodasie / Tydelike verblyf
Ambagsmanne / Kontrakteurs

Eiendomme te huur of te koop
Finansiële dienste
Motors

Professionele dienste
Rekenaardienste
Skoonheid & Gesondheid

Versekering
SA-produkte

Algemeen
Terug na besigheidstipes...

1.

Teken nou in en WEN met kykNET Internasionaal op Showmax! (2/4)

Hier's 'n boereraat wat altyd werk vir SuidAfrikaners in die buiteland wat huis toe verlang:
Neem onbeperkte hoeveelhede egte plaaslike vermaak via die oë in en voel hoe dit onmiddellik jou hart vertroos.
kykNET Internasionaal op ShowMax sal jou laat tuis voel waar jy ook al is.
As jy NOU inteken vir slegs US$ 8.99 pm, staan jy die kans om 4 retoerkaartjies SA toe te wen.
Almal wat teen 30 April inteken, word outomaties ingeskryf, en as jy reeds ingeteken het kom jy ook in aanmerking.

2.

Houtskool (charcoal) vanuit Namibië vir Australië beskikbaar

(2/5)

Houtskool beskikbaar in vraghouer-hoeveelhede (12m ‘high cube container’) Beskikbaar in 5kg-sakkies. Gemiddeld
40mm stukke. Ongeveer 4,200 sakkies per vraghouer = 21 ton.
Verskeping ex Walvisbaai na hawe van keuse. Prys en betalingvereistes per ooreenkoms.
Slegs indringerbos word gebruik = Acacia Mellifera en Acacia Hebeclada. Plaaslik bekend as Haak-en-steek bos en
Trassiebos. Terme en voorwaardes van toepassing.
Kontak vervaardiger direk- Jan Spies: manage@afol.com.na | +264 81 3226 465 | jan@namcoal.com

3.

Strykwerk gedoen vir jou – Mindarie / Clarkson en omgewing

Strykwerk gedoen in 'n rook- en dierevrye huis, in Mindarie, Clarkson en omgewing.
Volwassenes se items: $2.00 per item
Kinders (7-10 jaar): $1.50 per 2 items
Kinders (0-6 jaar): $1.50 per 3 items
Skooluniforms: $1.50 per uniform
Ook beddegoed, tafeldoeke ens.
Alle pryse beskikbaar op ons Facebook-bladsy
Yolandi van der Merwe, Ironmate Ironing Services, tel 0452484677, e-posadres: yolvdmerwe@gmail.com

4.

ONStv bring die beste Afrikaanse flieks na teaters in Australië en jou woonkamer

Besoek www.onstv.net en sien waar die fliek gaan wys asook die ander tuisvermaak wat NOU beskikbaar is om te
huur/te koop. 'LIKE' ons Facebookblad www.facebook.com/ONStv en bly op die hoogte van die nuutste verwikkelinge.

5.

Frendz Art & Craft Supplies and Café in Clarkson,WA

Besoek ons vir al jou Art en Craft produkte onder een dak. Klasse in pewter, mosaïek, “scrapbooking” kaartjies,
kalligrafie, olie/ water/ pastel/ akriliese verf. Ook klasse vir kinders in craft, pastel/water/akriliese verf, teken en klei.
Kinderpartytjies ook aangebied. Skakel Wilna 0894078860. Epos: frendz@frendz.com.au. Webwerf: www.frendz.com.au

6.

‘Fingerboards R’us maak ou herinneringe weer werklikheid

7.

KykNet bring lekker Afrikaanse TV-programme binne jou bereik!

Vingerbord ... Vingerbakatel ... Flicker-bord ☆ Uitmuntende kwaliteitborde en diens ☆ Kan jy nog onthou? Het jy
goeie kinderdae-herinneringe rondom die gesins-gunsteling? Jy kan een by jou deur afgelewer kry; bel nou vir ‘n
kwotasie! Puik vir interaksie tussen oud en jonk! Hoor weer jou gesin lag en gesels rondom die gewilde spel!
Kontak Zenobia Pretorius | 04 669 07699 | E-pos: info@fingerboardsrus.com.au | www.fingerboardgame.com

Jy kan nou elke dag al die lekkerste Afrikaanse programme kyk al woon jy nie meer in SA nie. Teken in op
kykNET Internasionaal op ShowMax teen net US$8.99 pm. Gaan na ShowMax.com vir ’n 7-dae gratis proeflopie.
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8.

Eksklusiewe Juwele! Ontwerp en vervaardig volgens jou smaak

Ons ontwerp en vervaardig bekostigbare, eksklusiewe juwele soos verloof- en trouringe, oorbelle, hangertjies,
armbande en mansjuwele. Ons ontwerp dit volgens jou persoonlike smaak en voorkeur.
Kontak ons vandag vir 'n gratis konsultasie om jou behoeftes te bepaal.
Liana Coetsee | liana@thediamondtree.com.au | www.thediamondtree.com.au | +61 04 280 75775

9.

Geleentheid om groente te produseer

By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au

Akkommodasie / Tydelike verblyf
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Ambagsmense / Kontrakteurs
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Eiendomme te huur of te koop
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Finansiële dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Omega Finance Brokers vir jou Huislening

Ons maak seker jou huislening pas by jou omstandighede en spaar jou so duisende Dollars. Kontak Gideon vir gratis
evaluering en diens by 0411 236 620 of gideon@omegafinancial.com.au
Gideon Kirsten is a Credit Representative (#465060) of BLSSA Pty Ltd ACN 117 651 760
(Australian Credit License # 391237)

2.

cashkows.com – Ons vir jóú Suid-Afrika

Nes die Engelse gesegde, ‘I’ve got your back’, so help cashkows.com duisende Suid-Afrikaners om toegang te kry tot
hul fondse wat nog in ‘n Suid-Afrikaanse polis of aftree-annuïteit lê. Klik hier vir professionele advies - ons maak die
proses maklik en pynloos. ‘n Diens deur Suid-Afrikaners aan Suid-Afrikaners.

3.

Is jy bekommerd oor jou geld wat nog in SA is?

Rand Rescue is ‘n plaaslike maatskappy wat Suid Afrikaners voorsien van praktiese en koste-effektiewe maniere om
hulle Rande te “Rescue”! Ons spesialiseer in geblokkeerde fondse soos uittree-annuïteite, pensioenfondse,
aandele en erfgeld. Ons doen ook kontantoorplasings vanuit enige SA-handelsbank en kan jou help met jou SARS
belasting uitklarings. Kontak Marlene: 02 9098 0380 / 0420 663 562 / www.randrescue.com
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Motors
Terug na besigheidstipes...
Besit jy ‘n motorwerktuigkundige besigheid? Hierdie ruimte is GRATIS beskikbaar. Meer by www.brokkies.net/adverteer

Professionele dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Leiding met Loopbaan-, Studie- en Vakkeuses

Potential Profiling help jou kind ‘n loopbaan kies wat sy/haar brein se natuurlike denkvoorkeure pas. Verhoed
teleurstelling, frustrasie, tydmors, demotivering, konflik, onderprestasie en studieskuld-las eie aan verkeerde
beroepskeuses. Vir ‘n unieke loopbaanleidings-diens, skryf vir Martin Hefer by cmgt22@gmail.com

2.

Oorweeg jy om na Nieu-Seeland te verhuis?

Indien jy oorweeg om Australië vir Nieu-Seeland te verruil, kontak ons gerus vir bystand en advies. Ons netwerk kom een
keer per maand in Auckland bymekaar om nuwe immigrante by te staan met advies en netwerkgeleenthede.
Besoek ons webtuiste by www.networkfinancialservices.co.nz of kontak Eugene by
euegene@networkfinancialservices.co.nz of +64 22 276 0082
Tipiese adverteerders in bogaande seksie sluit ook in prokureurs, dokters, tandartse, immigrasie-adviseurs, ens. Jy kan
tans gratis adverteer. Besoek www.brokkies.net vir meer inligting.

Rekenaardienste
Terug na besigheidstipes...
Of jy rekenaars herstel, bou of verkoop – of verwante dienste soos programmering of webontwerp doen, hierdie afdeling
is vir jou. En jy kan tans gratis in hierdie advertensieruimte adverteer met geen verpligting later nie.
Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Skoonheid & Gesondheid
Terug na besigheidstipes...

1.

SOLAL* nou in Australië beskikbaar!

SOLAL is ‘n uitgebreide verskeidenheid van gesondheid- en welstandprodukte met innoverende en doeltreffende
voedingsaanvullings wat geformuleer is om jou te help om die onderliggende oorsake van gesondheidsprobleme meer
natuurlik aan te spreek.
Kontak ons per epos by info@theskinworx.com of KOOP AANLYN by www.theskinworx.com

Versekering
Terug na besigheidstipes...

1.

Is jy nuut in Australië?

Ons help nuwe immigrante oor die laaste 15 jaar met hulle:
• Lewensversekering
• Pensioenfondse (Superannuation)
• Aftreebeplanning
Kontak ons vir vriendelike en professionele dienste.
Marius De Lange | Nautilus Financial Planning | Tel 04 025 77 374 | E-pos riskreview@gmail.com
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SA-produkte
Terug na besigheidstipes...

1.

Ausrika – Unieke SA-geskenke vir jou (In ons winkel OF aanlyn!)

Ausrika verkoop unieke Suid-Afrikaanse geskenke en huishoudelike items, met die fokus op Afrikaanse sê-goed.
Ons winkel is in Baldivis, Perth en ons het ook ‘n webwerf waar mense aanlyn kan koop. Ons pos gereeld produkte na
kliënte regoor Australië. Ons voer gereeld nuwe produkte in vanaf Suid-Afrika, so mense is welkom om met ons te gesels
indien hulle ‘n bestelling wil plaas vir iets spesifieks.
Jean-Marie van Niekerk | Tel: 042 047 3559 | E-pos: ausrika@simplybusi.com.au
Webwerf: www.ausrika.com.au | Adres: 14 Jutland Ave, Baldivis, Perth

2.

Spaza | Ons bring Suid-Afrika na JOU!

Kry 'n stukkie van Suid-Afrika by Spaza. Ons bring die nuutste Suid-Afrikaanse musiek-CD's, DVD's, films en boeke
na jou. Ons het ook 'n verskeidenheid mans- en vroueklere reekse beskikbaar van gewilde SA vervaardigers.
Gesels met Jaco Ungerer van Spaza, by tel 04 289 64112 of 04 6857 1042, of e-pos hom by spazashopping@gmail.com
Besoek ook Spaza se webwerf: www.spaza.com.au

Werksgeleenthede
Terug na bo...

Geleentheid om groente te produseer
By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au
_______________________________________________________________________________________________
Hierdie ruimte is beskikbaar vir advertensies van vakatures; en in die meeste gevalle word hulle GRATIS geplaas
om ons immigrantegemeenskap te ondersteun.
Doen navraag by die redakteur by www.brokkies.net deur die skakel 'Kontak' en hy sal meer riglyne verskaf.
________________________________________________________________________________________________

Lord Howe Afrikaanse

kerkdienste

Terug na bo...

Afrikaanse kerkdienste in Australië
Terug na bo...

1.

BUNBURY – Gereformeerde Evangeliese Kerk

Eredienste elke Sondag om 9vm in Afrikaans.
Adres: RSL Saal, 19 Spencer straat, Bunbury.
Kontak ds Gawie Cloete by 0420481965 of 08-97951125 vir meer inligting.

2.

PERTH - Eredienste in Suide van Perth op 3 plekke: Deo Gloria Community Church

Afrikaanse diens in Leeming
Ons het elke Sondag om 9vm ’n diens in Afrikaans by Livingston Seventh Day Adventist Church, Nicholson Rd, Canning
Vale, waar ds Gerhard Bredenkamp die voltydse leraar is.
Daar is ook in een van die ander lokale ‘n erediens vir Engelssprekendes om 9vm elke Sondag. Ds Dirk de Swardt bied
die dienste aan. Dirk is ook die voltydse leraar vir ons hoërskooljeug en jong werkendes.
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Afrikaanse diens in Secret Harbour
Terselfdertyd vergader ons elke Sondag om 9vm ook in Afrikaans te Secret Harbour Community Centre, Oasis Drive,
Secret Harbour, waar ds Peet Grobbelaar die voltydse leraar is.
Engelse diens in Mandurah
Vir Suid-Afrikaners en ander Engelssprekendes wat dalk in Engels bedien wil word, het ons ’n gemeente in Mandurah,
wat op Sondag om 9.30vm te Foundation Christian College, Multi-Purpose Hall Valentine Drive, Greenfields
bymekaarkom. Ds Johan de Swardt is die voltydse leraar.
Besoek ons webwerf by www.deogloria.org.au of volg ons direkte uitsendings by http://deogloria.sermon.net/main
Kontak ds Peet by 0415 680 930, ds Gerhard by 0450 467 557 of ds Johan by 0417 981 614 of ds Dirk by 0481 331
138 veral vir jeug-verwante aangeleenthede.

3.

WES-AUSTRALIë – Eredienste op die PLATTELAND van WA: Outreach WA in
samewerking met die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië

Eredienste word gereeld op rotasiebasis in Afrikaans gehou by die volgende dorpe: Esperance, Albany, Katanning,
Brookton, Northam en Hyden. Daar word gewoonlik na die diens saam ge-eet en gekuier.
Vir meer inligting en ook vir die reël van ‘n pastorale besoek, kontak ds Gawie van der Merwe (woonagtig in Perth) op
selfoon 0415846599 of e-pos na ds.gawie@parc.org.au

4.

WES-AUSTRALIë - Eredienste op Geraldton: Living Word (GEKA)

Elke Sondag om 9vm in die SDA Kerk, 8 Milford Street, Geraldton. Die leraar is dr Tienie Bekker. Na die diens word daar
lekker saamgekuier oor ‘n koppie koffie/tee.
(Indien daar Engelse mense in die erediens is dan vind die diens in Engels plaas.)
Skakel Tienie by 0458 976 007 of e-pos na leraar@bigpond.comvir meer inligting of besoek ons webwerf:
http://www.livingwordgeraldton.com.au/

5.

PERTH - Eredienste met Geloofsonderrig: Drie bedieningspunte - Lux Mundi-gemeente

Clarkson
Om 9:30vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou op hoek van Marmion Ave en Renshaw Blvd, Clarkson.
Elke eerste Sondag van die maand is dit ‘n Engelse erediens maar al die ander Sondae van die maand word daar
gelyklopend ‘n Afrikaanse sowel as ‘n Engelse erediens in twee verskillende lokale aangebied.
Kontakpersoon is ds Manie Strydom by tel 0487768936 of e-pos manie@luxmundi.org.au
Ellenbrook
Afrikaanse eredienste elke Sondag om 9:30vm
Engelse eredienste elke tweede Sondag, ook om 9:30vm
Adres: Ellenbrook Christian College te 5 Santona Blvd, Ellenbrook.
Kontak Ds James Walters by tel 0424824897 of e-pos james@luxmundi.org.au vir meer inligting.
North Beach
Om 9vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou te Wendling rd, North Beach. Elke Sondag is daar ‘n Afrikaanse
erediens. Kontakpersoon is Ds Mariaan Schutte by tel 0450302715 of e-pos schutte.sa@gmail.com

Landswye dagboek
Terug na bo...
Dagboek: Melbourne
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/melbourne-inner-city vir aktiwiteite.
Dagboek: PERTH
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/perth vir aktiwiteite.
Dagboek: Sydney
Besoek http://www.sydney.com/nz/events vir aktiwiteite.
Dagboek: Canberra
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/canberra vir aktiwiteite.
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Dagboek: Brisbane
Besoek http://www.queensland.com/en-AU vir aktiwiteite.
Dagboek: Adelaide
Besoek http://goo.gl/SkxjJ7 vir aktiwiteite.

Laat weet maar van ander stede of dorpe se ‘event’ inligting, by www.brokkies.net

Riglyne vir adverteerders
Terug na bo...
Lees Aus-Brokkies se advertensieriglyne by www.brokkies.net/adverteer,

Kanselleer intekening / UNSUBSCRIBE
Terug na bo...
Om Aus-Brokkies te kanselleer, doen dit by http://brokkies.net/skryf-in of doen dit vanuit jou weeklikse subskripsie e-pos.
To unsubscribe email brokkies@afrikaansnz.net with subject ‘Unsubscribe'. Provide your old email address in the body.
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