
Aus-Brokkies – Afrikaanse Doer-Onder e-nuusbrief  30 April 2019 

 

Kortpad na advertensies 
Algemene nuusbrokkies 
Gemeenskapsadvertensies 
Kleinadvertensies (Persoonlik) 
Kleinadvertensies (Besigheid) 
Geestelike Pitkos 
Werksgeleenthede 
Afrikaanse kerkdienste 
Landswye dagboek 
Riglyne vir adverteerders 
Kanselleer intekening / Unsubscribe 

 

30 April 2019 

 
 

 

   
 

Redakteursbrief  
 
Dit voel vir my deesdae of talle van die konvensies wat ons vir so lank as normaal, alledaags en deel van die westerse 
demokratiese etos geken het, verval of vervang word. Ek verwys na dinge soos spraakvryheid wat skynbaar aangetas 
word, oorsensitiwiteit wat ander van hul mening beroof, en ‘n wegkalwing van die inrigting van die gemeenskap. 
 
Wat vinnig in ons onbestendige wêreld verander het, is ons reg om ‘n mening uit te spreek oor dinge wat voorheen as jou 
persoonlike voorkeur beskou is. Die beginsel was nog altyd dat ‘n mens kon sê wat jy dink (sonder om bv laster te pleeg), 
en as iemand nie van jou geskrewe opinie of toespraak gehou het nie, was die verwagting dat hy/sy dit kon systap deur 
dit nie te lees nie, of die vergadering nie by te woon nie – of mens kon dit opponeer deur middel van debat. 
 
Hoe het dinge nie oor die afgelope paar jaar verander nie. Dit is asof mense nie meer hul diepste emosies of vrese kan 
uitspreek sonder om die gevaar te staan om vervolg of verguis te word nie. Daar is skynbaar nie meer twee geldige kante 
van die saak nie; net die gewilde kant en die kant waaroor jy ter wille van jou eie ‘veiligheid’ en voorspoed moet stilbly. Dit 
gaan op die ou end seker maar net oor balans. Die hoof artikel handel oor ‘n sensitiewe onderwerp, maar is myns insiens 
‘n goeie voorbeeld van hoe moeilike sake hanteer kan word, al is dit nie ‘n demonstrasie van bogenoemde mening nie. 
 
Ten slotte: Help my asb om hierdie blad verder uit te bou. Ek benodig storiewenke en ‘n paar meer advertensieborge. 
 
Philip Langenhoven 
Redakteur     (Skryf gerus aan my by info@brokkies.net ) 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Ysbreker: Enkele WhatsApp-grappies om te deel 
 
Wat is die verskil tussen die Bulle rugbyspan en Marelize? 
Marelize het ten minste by die pale uitgekom. 
 
My buurvrou skel nou hier buite oor haar hoender wat weggeraak het. 
Die ding was nie eens lekker nie! 
 
Almal wat by my boeke gekry het vir Kersfees moet dit asseblief terugneem 
biblioteek toe; die twee weke is amper verby!  

 

mailto:info@brokkies.net
http://www.randreunite.com/
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Algemene nuusbrokkies 
 

Skrikwekkende ervaring lei tot gebalanseerde insig 
 
Hier volg ‘n lang verhaal. Dit word vertel teen die agtergrond van geweldsmisdaad in Suid-Afrika. Lesers weet dat dit 
Brokkies se beleid is om nie op daardie tema te konsentreer nie en eerder die positiewe uit te stal as deel van ons 
Afrikaanse immigrantegroep se lewe in Australië. Een van die persone hierin beskryf, het vir 10 jaar in Australasië 
gewoon en het intussen na Suid-Afrika teruggekeer, waar sy saam met haar man ‘n vreesaanjaende ervaring gehad het. 
 
Na my mening is dit ‘n belangrike verhaal om te vertel; nie omdat dit uniek is nie, maar omdat dit uitstaan teen talle ander 
soortgelyke verhale. Dit het my aandag getrek weens die houding en gebalanseerde beskouing van die slagoffers na hul 
ervaring, en die versoeningsgesindheid wat hulle later geopenbaar het. Ek verleen ook erkenning aan die feit dat talle 
ander insidente van geweldsmisdaad baie erger uitkomste het en groot pyn, hartseer en selfs lewensverlies meebring. 
 
Die oorsprong van hierdie verhaal was ‘n inskrywing wat ek op Facebook gesien het van ene Phillip van Staden van Suid-
Afrika. Eerstens was die gedetailleerde beskrywing van die aanval wat hy en sy vrou Annalien ervaar het aangrypend, 
maar toe ek dae later sy opvolgplasing lees, het ek geweet dat ek dit in Brokkies wil weerspieël. Ek het met Phillip gesels 
en met sy vergunning sy inligting gebruik, en ook met hom ooreengekom oor hoe ek visualiseer om dit te doen. In die 
linkerkantste kolom verskyn die verhaal van hul ervaring tydens die aanval, en regs sy gebalanseerde na-reaksie. 
 

LINKS: Die venster waar alles begin het. REGS: Annalien en Phillip van Staden. 
 
Phillip het so geantwoord op die vraag waarom hy hieroor op Facebook geskryf het: “Die seer van wat gebeur het kon óf 
'n positiewe nadraai hê óf dit kon negatief bly – ek het gekies om iets positief daarin te soek en daaruit te laat voortspruit. 
My manier om sin te maak van iets onverstaanbaar is om daaroor te skryf; soms soos dit is en soms as stories. 
 
“Met die lees van wat ek geskryf het, het ek gedink dit kan dalk ander help om sin te maak en het ek besluit om dit met 
die wêreld te deel. Dit hét my gehelp, en ten spyte van baie (sommige ongevraagde) reaksies wat nie noodwendig 
uitgeloop het soos ek bedoel het nie, het ek meestal ervaar dat die deel van ons storie mense kon help om ook sin van 
iets onsinnig te maak.”  
 
Hier volg Philip se Facebook-skrywes: 
 

Deel van statistiek… 
 
Met die wakkerword is ek bewus van 2 of meer donker 
geklede persone met balaklawas. Ek dink honderde goed 
tegelyk. As dit ‘n grap is, is dit ‘n siek ene. Kannie wees 
nie, nie met ons nie. Dan kom die vrae: Waar sou hulle 
ingekom het? Hoekom het Vicci nie geblaf nie? Hoe gaan 
ons deur hierdie ene kom? Wat gaan nou gebeur? 
Instinktief wil ek orent sit maar ‘n hou op my linkeroog 
dwing my terug en ek beur weer. n Skoot gaan af, en ek 
sien n arm lugwaarts gerig. Dan kom hy af en wys reguit 

Die goed is beter as die sleg… 
 
Ja, dit was sleg. As ek kon kies, sou ek nooit met 
eerstehandse kennis vir iemand wou bystaan na ‘n 
soortgelyke trauma nie. 
 
Maar nou kan ek, en dis verby.  
 
Een van die goedbedoelde stukkies advies wat ons 
ontvang het, is om so gou moontlik te VERGEWE. En dis 
nou waar hierdie skrywe sy oorsprong het.  
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na my kop. Ek lê terug en die wapen arm kom lê swaar 
oor my oë. Iemand bind my voete vas. Ek word gedwing 
om op my maag te draai.  Dit lyk of Annalien onder die 
duvet toegemaak is en ek probeer oor haar lê om haar te 
beskerm. Weer ’n stamp teen die kop. Hy wil my hande 
hê. Hulle word stewig agter my rug vasgetrek. Dis seer 
maar ek probeer die slim truuks onthou wat ek al op TV 
van gehoor het. Geen kans nie, hierdie manne weet hoe.  
 
“Where’s the safe, where’s the money?” Ek draai my kop 
skuins en praat oor die laken. “We don’t have money, we 
don’t know of a safe”. Annalien eggo wat ek sê. Hulle ruk 
haar op en vat haar uit die vertrek. Die innerlike torment 
begin en vir wat na ‘n ewigheid voel, lê ek en luister na 
hoe hulle tv’s afhaal, kaste oopmaak en hoor ek niks van 
my vrou nie. Ek weet nie wat my die meeste pla nie, die 
seer van die vasgemaakte polse of die pyn in my skouers 
agv die ongemaklike posisie. Of die stilte. Wat maak 
hulle? Waar is Annalien? Wat maak hulle met haar? Ek 
probeer my troos dat dit goed is dat ek niks hoor nie.  
  
Dan kom hulle weer in met haar, sy kom staan langs my 
kant en vra of ek weet waar haar handsak is, hulle soek 
haar handsak. Ek probeer hard om te onthou. Sy vra die 
vraag oor en oor soos een wat katatonies is. Die 
magteloosheid dreig om my te verteer en ek moet hard 
praat met myself om nie in wanhoop te verval nie. Als sal 
ok wees wanneer dit verby is. 
  
Hulle is weer weg en weer hoor ek niks. “Here”, bid ek, 
“bewaar net Nonna se siel dat dit nie geskend word nie. 
Alles anders kan hanteer word”. Een van hulle kom in en 
begin die TV afhaal. Ek sê aan hom dat hy moet onthou 
die selfone en my laptop is Apple en kan getrace word. Hy 
mompel iets soos “ok”. Dan weer die stilte. Die 
sieldodende stilte van niks weet en niks kan doen. Ek 
probeer voel hoe ek die drade agter my rug kan losmaak 
maar my vingers is dom en die drade trek eintlik net 
stywer. Iemand vra my wat dink ek doen ek. Ek hou op 
probeer, wil nie kwaad maak nie. 
  
In ‘n stadium besef ek die stilte het ‘n ander karakter. Ek 
waag dit om na Annalien te roep. Sy antwoord van onder 
af. “Dankie Here, sy leef en klink normaal!” Sy sê sy is vas 
en kan nie loop nie. Ek sal self plan moet maak. Ek draai 
om op my sy, my armspiere wil skeur en my vingers gee 
kennis dat hulle nie bloed kry nie. Opsit op die bed. 
Stadig, moenie balans verloor nie. Vra weer na onder of 
Annalien ok is. Haar stem klink dood maar seker. Geen 
histerie. 
 
Ek skuifel met voete teen mekaar na die badkamer om by 
die spieël te kom. Wil kyk of ek agter my rug kan sien. 
Versigtig. As jy kantel gaan jy val en nie kan keer nie. Hoe 
gaan jy dan regop kom? Fokus, jy moet loskom!  
  
Ek kom by die spieël net om te besef ek kan niks raaksien 
nie. My oog is te dof en die elektriese draad is donker. 
Kalm bly, moenie nou begin paniek nie. Nuwe plan maak. 
Ek sien die slot se plaatjie op die deurkosyn. Skuifel oor, 
draai my rug en knak my knieë, probeer die drade gehaak 
kry. Moet! Dis seer! Hou aan. Komaan, jy kan! Daar breek 
een! Hou aan! Nog een gaan los en dan val die res weg. 
 

 
Die bykans drie ure se uiters aaklige ervaring word totaal 
oorskadu deur die afgelope twee dae se ondersteuning en 
goeie wense wat ons uit verskeie oorde ontvang het. En 
alles het begin vandat ons vir André Venter wakker 
gemaak het. 
 
Ons hoor gereeld hoe sleg ons polisie is en hoe sleg dit 
by staatshospitale gaan – en ek besef verskillende mense 
het verskillende ervarings. Ons kan egter vandag getuig 
van die teendeel.  
 
Die polisie, speurders, forensiese- en ballistiese 
spesialiste met wie ons te doen gekry het, was uiters 
professioneel, toegewyd en gefokus. Hul prosedures is in 
plek en elkeen was ernstig om te help. 
 
Die Whatsapp-kring in St. Helenabaai werk, want mense 
is verbind tot ‘n vreedsame, gelukkige gemeenskap. Die 
omgee en hartlikheid van die hele gemeenskap druk kort-
kort ‘n knop in my keel.  
 
Ons ervaring van die staatshospitaal was baie goed. 
Eerste indrukke is een van verwaarloosde geboue agter 
hoë sekuriteit. Dan kom jy agter alles is skoon. Pynlik 
skoon. 
 
Die twee dokters aan diens verskil soos dag en nag - die 
vrouedokter is sag en bemoedigend (Nonna was so 
dankbaar vir haar) en die man ‘vat nie twak nie’ - ferm 
maar ondersteunend. 
 
Die verpleegpersoneel is professioneel en jy kan optel dat 
hulle nie gewoond is dat die publiek mooi met hulle praat 
en hulle bedank vir hul werk nie.  
 
Die ondersteuning wat ons van ons vriendekring en 
familie kry, is oorweldigend. Mense wat uit hul pad gaan 
om te help; niks is te veel moeite nie. Almal net ‘n 
Whatsapp of oproep ver. Dis soms irriterend om dieselfde 
storie te moet herhaal, maar daarin lê die genesende krag 
wat nodig is. 
 
En so vervaag die sleg tot ‘n vae herinnering wat soos ‘n 
slegte droom in die mistige waas van tyd wegraak. En 
daar is geen kwaad nie, geen wrok nie. Ons loop nie en 
kyk met woede na elke donker geklede wat by ons 
verbygaan nie. 
 
Die vergifnis het begin gebeur toe die eerste polisielid op 
die toneel verskyn, van dieselfde ras as die aanvallers 
maar met totaal die teenoorgestelde intensie, en oor die 
empatiese wyse waarop hulle ons van daai oomblik af 
hanteer het. 
 
Dankie veral aan die paramedikus wat voordat sy weer 
vertrek het vir my ‘n bemoedigende hug kom gee en gesê 
het als sal ok wees. 
 
My geloof in die inherente goedheid van die mensdom is 
nie geskaad nie. 
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Voete losmaak en dan trap af. Roep na Annalien, kry haar 
waar sy op die bed regop sit, haar voete vas met 
elektriese koord en haar hande en arms voor haar vas 
met groen nylon tou. Vinnig maak ek haar los en hou haar 
oombliklik vas, vryf haar enkels waar die koord diep spore 
gelaat het. Ek merk op haar wit nagrok is onbevlek. Hou 
haar weer n oomblik styf vas uit pure dankbaarheid.  
  
Dink! Wat nou? Ek gaan deur die huis, sit ligte aan om 
seker te maak hulle is weg. Ek sien my kar is ook weg. Ek 
kom terug en begin na Vicci soek. Loop oral deur die huis 
en sit nog ligte aan. In ‘n stadium raak ek bewus van haar 
by my voete. Sy is ook ok! Nie tyd vir emosioneel raak nie 
maar vat ’n oomblik om dankbaar te wees. 
 
Ek soek die selfone maar sien dit nêrens waar ek onthou 
dit was nie. Nou die volgende stap - moet hulp kry. Moet 
plan sien om by die polisie uit te kom.  
  
Die huis waarin ons kom uitspan het, is in ‘n natuur-
reservaat, huise is ver uit mekaar en ons het die laaste 3 
dae byna niemand gesien nie. Ek sê vir Annalien om klere 
en skoene aan te trek. Sy beweeg soos ‘n outomaat. Ek 
sluit die deur en ons begin stap. 
 
Die sekelmaan maak effe lig en ek onthou die pad goed. 
Ons twee begin praat oor die gebeure. Sy onthou niks. 
Vra my oor en oor wat gebeur het. Is ons kar gesteel? 
Hoe het hulle ingekom? Totaal in skok en wat ek as 
katatonies ken. Geduldig antwoord ek die vrae oor en oor.  
  
By die reservaat se hek sien ons dit plat op die grond lê. 
Lyk nie of hy gestamp was nie. Lê net daar op die pad. 
Ons stap aan. Alle huise is nagdonker. Hoe gaan ek hulp 
kry? Ons stap doelloos maar tog planmatig. Draai af na 
die naaste woonbuurt waar ek weet meer huise langs 
mekaar en permanente inwoners is. 
 
Honde begin straataf blaf en ek besef dis hoe ek aandag 
kan trek. Die eerste huis se wolfhonde blaf verwoed maar 
ek sien die blou alarmliggie bo die motorhuisdeur. Dié 
huismense is nie tuis nie of vasslapers. By die volgende 
huis begin twee maltesers blaf. Ek het Vicci op die arm en 
sy knor. Hulle blaf erger tot lig in die huis aangaan. 
 
‘n Kamervenster gaan oop en ek vra vir hulp om die 
polisie te kan bel. n Man kom uit met ‘n flits en ek begin 
verduidelik. Hy is reeds met sy selfoon besig om te bel. 
Hy gee die foon vir my aan en ek praat met die konstabel 
aan diens. Ek sien dit is net na 05:00. Verduidelik ons 
storie. Hy sê hulle sal iemand uitstuur. Ek vra sy naam 
maar kan die nie reg uitspreek nie, sal dit later nie onthou 
nie. Op my vraag antwoord hy dit gaan so 40 min vat. 
 
Ek bedank ons samaritaan terwyl ek sy foon teruggee. Hy 
vra of hy moet saamstap terug, bied sy flitslig aan en sê 
hy sal dit later kry. Annalien vra onmiddelik dat hy asb 
moet saamstap, voor ek kon nee dankie sê. Ek wil hom 
nie verder ontwrig nie. Hy sê beslis hy stap saam terug. 
 
Terwyl hy stap, bel hy nog nommers. Dit blyk dat hy, 
André Venter, ‘n eiendomsagent is wat voorheen die 
sekuriteitsmaatskappy besit het, juis die een wat die huis 
oppas waarin ons aangeval is. 
 

 
 

Toeval / wonderwerk / verloop 
van die lewe 
 
Tydens ons onlangse ervaring was daar ’n paar dinge wat 
gebeur het wat op soveel verskillende maniere 
geïnterpreteer kan word. Ons het van sommige hiervan 
bewus geword terwyl dit gebeur het; die ander tydens 
nabetragting: 
 
• Ons aanvallers was nie gedrink, gerook of daarop uit 

om ons fisieke skade aan te doen nie. Hulle was 
gefokus en het net die nodige geweld gebruik om 
ons onder bedwang te bring en samewerking te kry. 
Hulle was ook haastig om so gou moontlik weg te 
kom; gelukkig nie tyd vir marteling ens gehad nie. 

 
• Ek wou nog die vorige aand my kar vol brandstof 

gaan maak het, maar ek het nie. Ek wou die Engen 
op die Weskuspad gebruik sodat ek e-bucks kon kry. 
Die kar was onder kwart en hulle kon nie ver kom 
nie. 

 
• Ons het by baie huise verbygeloop, onseker oor 

waar daar inwoners is en hoe om hulle wakker te 
maak. Ek het geweet ek moet in die woonbuurt kom 
waar daar permanente inwoners is en waar ek nader 
aan die voordeur kon kom om te kon klop. Soos ons 
in die buurt ingestap het, het honde begin blaf en het 
ek geweet iemand sal weens die kabaal probeer 
uitvind wat aangaan. By die eerste huis waar honde 
verwoed geraas het, was niemand tuis nie. Ek moes 
langsaan gaan probeer. 

 
• Die eerste mens wat ek om 5:00 kon kry om te help, 

was die vorige eienaar van een van die 
sekuriteitfirmas op die dorp. Hy het al die nodige 
kontaknommers op sy selfoon gehad en het 
onbaatsugtig saam met ons teruggestap en gewag 
tot die polisie opdaag. 

 
• Een van die lede van die St Helena polisie was 

vroegoggend op pad Kaap toe en het gesien hoe 
twee voertuie langs die pad staan en goedere van 
die een na die ander oorlaai. ‘n Ruk later kry hy die 
Whatsapp wat uitgestuur is oor die kar wat gesteel 
is. Hy kon inbel en laat weet wat hy gesien het. 
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Hoe ongelooflik is dit! Ek onthou my kar se registrasie en 
hy gee dit deur na die polisie om solank as vermis 
aangegee te word. Ons stap die 3km terug en die wag 
begin. Ek maak solank koffie. 
  
Annalien hou aan vra wat gebeur het, hoeveel was daar, 
het hulle ons kar ook gevat? Ek antwoord geduldig, is net 
so dankbaar dat my grootste vrees nie waar geword het 
nie. Geen twyfel by my nie al kan sy niks onthou nie. 
 
Skielik sê sy dat sy ’n foon hoor lui. Ek hardloop trap op 
en hoor die lui asof in ‘n kas of iets. Lui soos my foon lui. 
Die lui hou op. Ek vra André om weer te bel en Annalien 
gee haar selnommer. 
 
Ek hoor hoe iets iewers vibreer, sy het haar foon op silent 
gesit. Ek krap in die asblik en besef dis langs die blik, in 
die sideboard in die eerste laai. Albei ons fone, ID’s en 
bestuurslisensies steeds binne. Dit is ‘n groot verligting. 
So kan mens weer konnek, voel jy minder verlore… 
  
Die polisie daag op en alles is nou uit ons hande. Ek hoef 
niks meer te besluit nie. Net na Annalien omsien en haar 
vertroos. Sy kla net dat sy naar is. Twee koppies 
suikerwater het nog niks gedoen anders as om haar naar 
te kry nie. 
 
So begin die dag breek en die een stel mense op die 
ander beweeg deur. Vreemdelinge, sommige in uniform, 
ander in gewone drag. Niemand stel iemand formeel voor 
nie, die strepe en sterre van range verwar my. Hoe spreek 
ek almal aan? In ‘n stadium ’n kolonel as kaptein 
aangespreek maar hy het my geduldig reggehelp. 
 
Die Estate Manager en haar man is ook daar. Marie 
ontferm haar oor Annalien en ek kan nog ‘n koppie koffie 
maak. Dan begin die oproepe. Blydskap, ons kar is langs 
die pad naby Langebaan gevind. Daar was min diesel in, 
hulle sou nie eens halfpad Kaap toe kon kom nie. 
 
Later is daar ’n ambulans - deel van die roetine. Die 
verpleegkundige en haar assistent is puik, hanteer ons 
met deernis en neem bloeddruk en gee kalmeer-
inspuitings. 
 
Toe hulle loop, kom sy na my en gee my ‘n drukkie - my 
bloeddruk was 173 oor 108. Ek wil vir ’n oomblik snik en 
kry dit onder beheer. Ek moet sterk wees.  
  
Ons is later hospitaal toe vir ‘n roetine-ondersoek en weer 
terug waar ek als opgepak het en met my jongste seun 
kon reël dat hulle ons kom haal. 
 
Die kar was nog as vermis op die stelsel en kon nie 
betyds afgehaal word nie. Ons kom net na 20:00 by ons 
huis in Somerset Wes aan. 
 

• Ek stoor al die inligting oor my voertuig op Dropbox, 
‘n aanlyn-bergplek, so ek kon detail-inligting aan die 
polisie gee - al was my laptop weg. 

 
• Ons gebruik iPhones en hulle het die selfone gelaat; 

net weggesteek sodat ons dit nie gou kon kry nie. 
Ons kon dus met ons familie en vriende kontak 
maak; iets wat dinge help ‘normaliseer’ het. 

 
• Annalien moes van die aanvanklike skrik totaal 

uitgesny het en het nooit histeries geraak nie. Sy 
was soos ‘n slaapwandelaar wat net niks kon onthou 
nie. 

 
• Ek is die afgelope vyf weke met ‘n oggendprogram 

besig waarin ek oefen, mediteer en bewustelik ‘n 
poging aanwend om te groei as mens. Dit het my 
gehelp om kalm en berekend op te tree, wat die 
voorval (in my opinie) minder traumaties gemaak 
het. 

 
• Tydens ons besoek aan ons huisdokter het sy vir 

ons ‘n afspraak gereël by een van haar vriendinne 
wat ‘n sielkundige is. Hierdie vrou spesialiseer in 
trauma-berading en bied wêreldwyd opleiding aan. 
Sy was gelukkig beskikbaar. Annalien en ek het 
dadelik aanklank by haar as terapeut gevind – ‘n 
awesome vrou. 

 
• Annalien het – toe ons gaan slaap het op die aand 

van die voorval - haar juwele (armbande, ringe, ou 
horlosie, en die nuwe een wat ek vir haar 
verjaarsdag gekoop het) nie soos gewoonlik op die 
bedkassie gesit nie, maar in haar handsak se 
sysakkie. Toe hulle haar handsak uitskud, het die 
gewig gemaak dat die sakkie dit binnehou en nie 
uitval nie. Alles was daar. 

 
• Die ring wat sy in Desember vir my gegee het (sy het 

dit self ontwerp en ‘n groot deel van die werk self 
gedoen) het ek die vorige middag, toe ons langs die 
see stap en klippe optel, in my broeksak gedruk en 
daarvan vergeet. Ek het geglo dit is saam my 
horlosie weg omdat dit op die bedkassie was. 
Vanoggend toe ek my tassie van verlede week 
uitpak en die vuil wasgoed uitskud, val die ring “met 
dof sware plof” op die kamer se mat. Toe huil ek 
darem lekker hoor. 

 
• Al die ure se werk wat ek Maandag ingesit het, het 

ek op Dropbox gestoor. Niks is saam met die laptop 
weg nie; ek kon alles weer kry. 

 
Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie - wonderwerke, 
toeval, realistiese verduidelikings - wanneer ons begin 
uitkyk vir dinge wat ons in die lewe aanmoedig, sal jy altyd 
genoeg daarvan vind. 

 
Hiermee ‘n groot dankie aan Phillip en Annalien van Staden dat hulle bereid was om hierdie storie met Aus-
Brokkies te deel. Ek wil net weer beklemtoon dat ek erken dat daar talle ander geweldsmisdade soos hierdie een 
gereeld in Suid-Afrika plaasvind; ek is net baie dankbaar dat hierdie nie een van daardie was wat ‘n ander, meer 
hartseer uitkoms gehad het nie en dat ons na die tyd ‘n slagoffer se gedagtegang op hierdie manier kon 
verneem. Baie sterkte aan beide van julle met die herstelpad, en ek bied graag ook aan ander slagoffers, wat 
soortgelyke of erger uitkomste beleef het, my innige meegevoel aan. – Red) 
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Hoe ‘seksie’ is die Aussie-aksent? Jy mag verbaas wees… 
 

         
LINKS: ‘n Bekende Aussie-sêding. Mens kan dit net hoor! REGS: Tipies Suid-Afrikaans. 

 
A few stubbies short of a six-pack.  No worries, mate, she'll be right. Wrap your laughing gear 'round that. Fair dinkum. 
 
Dit is maar net ‘n paar tipiese Australiese sêgoed, en hulle word natuurlik met ‘n eg Aussie-aksent gesê. Die meeste 
Suid-Afrikaanse immigrante in Australië sal ‘n Aussie-aksent duidelik van ver af uitken. Dit is ook interessant om te hoor 
hoe sommiges die aksent probeer aanleer! Gelukkig werk dit beter by ons kinders wat in nuweland grootword. 
 
Maar het jy onlangs gelees dat Australiërs ‘n ‘seksie’ aksent het? Hierdie unieke aksent het die vyfde plek op ‘n 
wêreldranglys behaal. Dit is nou volgens ‘n vraelys wat deur die reiswebwerf Big 7 Travel opgestel is. Maar, soos dit so 
dikwels in die wêreld van rugby gaan, het die Kiwi’s die Aussies hier ook die loef afgesteek, want die Nieu-Seelandse 
aksent is as die ‘seksieste’ aksent ter wêreld aangewys. Bid jou dit aan! 
 
Jy moes al in Nieu-Seeland gewoon het om so ‘n sin te hoor: “’’Sup (seker ‘what’s up’) girl, wanna come over to my whare 
(Māori vir huis) for a mean as feed of fush and chups?” Dis net Kiwi’s wat vis en chips so kan vermoor. 
 
Maar in Ausieland gaan dit net so kreatief. Hier’s ‘n paar voorbeelde: 
"Let me just whack on my trakky daks, and I'll come with.” (Ek trek gou my sweetpakbroek aan en kom saam.) 
"I think I'll just chuck a sickie." (Ek dink ek sal maar maak of ek siek is en by die huis bly.) 
"Mate, he lives out in woop-woop!" (Hy woon in die ‘boendoes’) 
“I left a sanger in the ute and it’s gone festy.” (Ek het my gepakte middagete in die bakkie gelaat en dit stink nou.) 
“Don’t forget ya chrissiepressies or you’ll look like a boofhead.” (As jy jou Kersgeskenke vergeet, gaan jy simpel lyk.) 
 
En raai wie het tweede gekom? Die “Suid-Afrikaanse” aksent – en die ‘Afrikaanse’ aksent word genoem. Dalk moet ons 
nie te hard werk om ons aksent te probeer verbloem nie; hulle ‘ruik ons uit’! En dis glo ‘seksie’, so bou voort! 
 
Die Aussies se uitspraak van die woord ‘six’ het nogal aandag getrek. Daai prominente gerekte ‘i’ wat ‘n graad 1-kind wat 
klanke leer trots maak: ‘ieeee’ – vir ‘fieeex’. Big 7 Travel het juis beweer dat aksente wat woorde lank en stadig uitspreek, 
en dikwels die einde van woorde nie heeltemal uitspreek nie, vir baie respondente aantreklik was. Hulle sê ook hulle 
bereik 1,5 miljoen mense, so dalk steek daar iets in dié lawwe studie. 
 
Iemand het hieroor geskryf dat sy nie so seker is dat sy saamstem met die respondente se positiewe houding teenoor die 
Suid-Afrikaanse aksent nie. Sy wil nie haar Suid-Afrikaanse vriende affronteer nie, maar sy is nie hoogs beïndruk met 
eindelose herhalings van “howzit” (hallo), “is it?” (regtig?) en “just now” (wanneer ek daarby uitkom) nie. 
 
Gelukkig weet die deelnemende respondente aan die studie van beter, dan nie? 
 
Volgens Big 7 maak die “unieke tonale klanke en Safa-slêng van Afrikaans ‘n hoogs gewilde aksent by talle mense 
regoor die aardbol”. 
 
Die Ierse aksent het die derde plek behaal. Italiaans, Skots, Frans, Spaans, suidelike Amerikaans en Brasiliaans-
Portugees vul die res van die top 10-lys. "Gesofistikeerde, ge-oliede Koningin-Engels” het die twaalfde plek behaal. 
 
Aan die ander kant van die spektrum het die Kroasiese aksent die 50ste plek behaal, gevolg deur die Romeense aksent 
wat “soortgelyk aan Italiaans is, maar nie heeltemal daar” is nie. Heel onder aan die lys pronk Thai, Pakistani en Duits.  
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Afrikaanse sanger Mathys Roets kry die strop om die nek 
 
Die Afrikaanse sanger Mathys Roets 
is pas getroud met sy nooi van die 
afgelope nege jaar, Lané van 
Litsenborgh. Hulle het verlede jaar 
verloof geraak. 
 
“Meneer en mevrou Roets!” het 
Mathys in Facebook geskryf en 
belowe troufoto’s volg. 
 
Dit is ‘n wonderlike hoogtepunt vir 
hierdie beskeie man, wat in 2009 na 
‘n motorfietsongeluk verlam gelaat is. 
Hy was toe op pad na die Klein-
Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) 
op Oudtshoorn. Hy het in die ongeluk 
'n rugbesering opgedoen wat hom 
permanent in die onderlyf verlam 
gelaat het. 
 
Mense het Mathys sedertdien bewonder vir sy positiwiteit, wat daartoe bygedra het dat hy weer begin sing en toer het. 
Nie net het hy verdere bekendheid verwerf vir sy lidmaatskap van ‘Drie van die Bestes’ saam met Kevin Leo en Danie 
Niehaus nie, maar hy het ook mede-aanbieder van KykNET se leefstylprogram, Kamp dit uit, geword. 'n Woonwa is 
spesiaal vir hom ingerig om rolstoel-toeganklik te wees tydens hul rond-toerdery vir die program se verfilming. 
 
Hiermee ‘n woord van hartlike geluk aan Mathys en Lané met jul huwelik. Mag julle baie gelukkig wees. 
 
 

Val van huispryse voorspel om vanjaar te volhard 
 
Dit word verwag dat huispryse in Sydney en 
Melbourne vanjaar skerp sal daal, aldus ‘n nuwe 
verslag wat deur Australië se buro vir statistiek 
vrygestel is. Huispryse het glo teen ‘n vinniger pas 
gedaal as tydens die wêreldwye finansië krisis van 
‘n klompie jare gelede. 
 
Sydney sal glo die hardste getref word; dit word 
voorspel dat waardes vanjaar met ‘n verdere 9.3 
persent sal daal. Die verwagting is egter dat 
woonstelpryse teen ‘n stadiger tempo sal verlaag, 
moontlik met 5.9 persent vir die jaar. Daar is 
optimisme dat die patroon in 2020 sal omkeer. 
 
Die waarde van eiendom in Sydney het nou reeds met 13.9 persent gedaal sedert hul hoogste vlak in Julie 2017. In 
Melbourne word verwag dat woonstelpryse vanjaar met 5 persent sal daal, met ‘n verdere 1.4 persent daling in 2020. 
 
Moody’s verwag dat huispryse reg oor Australië met 7.7 persent sal daal, terwyl woonstelpryse ‘n kleiner daling van 4.3 
persent sal ervaar. Die grootste daling word in die Ryde-voorstad van Sydney verwag, naamlik 15.8 persent. Kopers daar 
betaal nou dieselfde pryse as wat vyf jaar gelede betaal is en dit daal steeds. Die mediaan eenheidspryse het van meer 
as $720,000 twee jaar gelede gedaal tot ongeveer $650,000-$670,000 in North Ryde en naby Meadowbank. 
 
Die nuus is ook nie goed vir Sydney nie, waar huispryse dalk vanjaar met 7.6 persent mag daal.  
 
Daar is beter nuus in Brisbane, met die “ergste waarskynlik verby” volgens die verslag. Dit word verwag dat huiswaardes 
vanjaar sal korrigeer en in Oos-Brisbane sal versterk. Adelaide se huismark behoort stabiel te bly, met huiswaardes wat 
dalk met 1 persent sal styg, wat verlede jaar se groei van 1.9 persent goed opvolg. In Darwin word vanjaar ‘n verdere 
13.1 pesent daling verwag. Hobart mag oor die volgende twee jaar klein afnames toon. Eiendomspryse is egter steeds 
ongeveer 20 persent hoër as aan die begin van die eiendomsopbloei in 2013.  

Meneer en mevrou Mathys en Lané Roets. (Foto: Netwerk24) 
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Rubriek: ‘En daar was lig’ –  Deur Philip Langenhoven 

 Die Opstanding en die begin van die Skepping (Deel 1) 
 
Hierdie rubriek bied inligting wat nie algemeen bekend is nie: argumente en getuienis dat die Bybel op sigwaarde geneem en 
vertrou kan word as werklike geskiedenis wat deur sowat 40 skrywers oor 1,600 jaar in ‘n ongelooflike eenheid saamgevat is, 
en gevolglik ook geheel en al relevant is vir die vraagstukke van die huidige tydvak en die grondslag van alle antwoorde bied. 
 
Martin Rizley het hierdie artikel in drie dele geskryf. Hiermee deel 1. (Die ander dele volg in die volgende twee uitgawes) 
 
Wat die Opstanding ons vertel oor God, die wêreld waarin ons leef, en oor Jesus 
 
Wat die Bybel ons leer oor die opstanding van 
Jesus uit die dood is die kern van die 
Christengeloof. Die hele Evangelie berus hierop. 
Indien Jesus uit die dood opgestaan het op ‘n 
letterlike, fisieke manier – soos die Bybel op 
verskeie plekke bevestig – word die hele stelsel van 
Christen-doktrine deur hierdie feit alleen daargestel. 
 
Aan die ander kant, as Jesus nie uit die dood verrys 
het nie, stort die hele stelsel van Christen-doktrine 
soos ‘n kaartehuis ineen.  
 
Daarom is die Opstanding van Jesus die kern-gebeurtenis in die geskiedenis wat lig werp op die lewe en bediening van 
Jesus van Nasaret. In die lig van die Opstanding kan ons duidelik die rede sien vir Sy koms in die wêreld, die betekenis 
van Sy dood op die kruis, en die mag wat aan Hom gegee is as die enigste Heer en Redder van die mens.  
 
Kern Bybelse doktrines 
 
Ons sien deesdae baie doktrinale verwarring, en kern doktrines word betwyfel. Voorbeelde hiervan is: 
• die skepping van die wêreld deur die regstreekse en wonderbaarlike werking van God; 
• die afstamming van die hele menslike ras vanuit een paartjie, deur God geskape aan die begin van geskiedenis; 
• die skepping van Eva na Adam en vanuit die fisieke substansie van Adam; 
• die historiese sondeval van die mensdom deur die eerste sonde van Adam; 
• God se ontwerp vir die huwelik as eksklusief heteroseksueel van aard; 
• die Vloed as ‘n werklike gebeurtenis wat die hele mensdom vernietig het, behalwe die agt mense wat in die Ark was; 
• en die verwarring van tale by Babel as ‘n werklike historiese gebeurtenis. 
 
Die Opstanding lig ons eerstens in dat God bestaan, en dat Hy ‘n God is wat onbeperkte magte het wat nie beperk is om 
altyd binne die perke van natuurwette te handel nie. As Skepper daarvan kah Hy buite daardie perke optree. Deesdae 
word al bogenoemde doktrines egter bevraagteken; selfs tussen mense wat hulself as evangeliese Christene beskryf. ‘n 
Gevolg hiervan is dat daar groot doktrinale verwarring in baie kerke bestaan; veral in die westerse wêreld. 
 
Ek wonder of God tevrede is dat daar soveel verwarring bestaan oor sake waaroor daar in die verlede sterk konsensus 
was tussen mense wat sê hulle glo in die gesag van die Skrif. Is die Bybel dan so moeilik verstaanbaar dat ons nooit tot ‘n 
sterk slotsom kan kom oor wat dit ons leer oor die oorsprong van die wêreld en die mens nie? Of lê die probleem by ons? 
Is daar ‘n interne skans wat ons verhoed om te sien wat die eerste hoofstukke van die Bybel ons duidelik leer? 
 
Ek is toenemend oortuig dat een van Satan se strategie֝ë was om die getuienis van God se mense in die aangesig van ‘n 
ongelowige wêreld af te water deur twyfel oor die betekenis van die vroegste hoofstukke van die Bybel te skep. Waarom 
sê ek dit? Omdat as ‘n mens twyfel oor die korrekte interpretasie van hierdie hoofstukke, sal dit ook ‘n agnostiese 
benadering skep rondom die interpretasie van ander dele van die Bybel. Byvoorbeeld: Indien ‘n mens die bestaan van 
Adam as ‘n werklike persoon in die geskiedenis bevraagteken, wat sal ‘n mens dan maak met die woorde van die apostel 
Paulus in Romeine 5 (12; 18) waar hy sê “Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom” en “Soos een oortreding 
gelei het tot veroordeling vir alle mense”? 
 
As ‘n mens twyfel saai oor die geloofwaardigheid van Genesis as ‘n rekord van werklike gebeure, skep jy geleidelik twyfel 
oor die interpretasie van die hele Bybel. Dit word twyfel oor die Evangelie self, en wat Christus vermag het deur Sy dood 
aan ‘n kruis. Dit skep ook in die hart van gelowiges onsekerheid oor hul eie vermoë om met selfvertroue die Bybel te lees. 

https://creation.com/resurrection-and-creation
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Daarom is dit belangrik dat ons Jesus se opstanding oordink – sodat hierdie sentrale getuienis van die Christengeloof ons 
kan help om die doktrinale uitdagings wat die Kerk in die gesig staar, op te los. Is daar ‘n skakel tussen die opstanding 
van Christus en die korrekte interpretasie van die boek Genesis? Indien die doktine van die opstanding so ‘n sentrale plek 
in die hele stelsel van die Christen-doktrine beklee, is dit moontlik dat dit die sleutel is tot die korrekte interpretasie van die 
eerste hoofstukke van die Bybel? Ek dink so. Ek glo dat die opstanding van Christus lig werp op die hele Bybel, en as ons 
sterk by ons geloof in die opstanding van Jesus hou as die beginpunt van ons denke oor alle ander aspekte van die 
Bybel, sal hierdie wonderlike doktrine dien as ‘n ligbaken om ons tot korrekte interpretasie van Genesis te lei. Jesus het 
dit immers as geskiedenis bespreek voor Sy opstanding (bv. Matteus 19:4-5; 23:35 en daarna Lukas 24:27). 
 
As Christene het ons ‘n morele plig om “elke gedagte gevange” te neem om “dit aan Christus gehoorsaam te maak”       
(2 Korintiërs 10:5). Een ding wat dit impliseer, is dat ons moet werk om al ons denke te belyn met die eerste beginsels 
van ons geloof. Dit is iets wat deur logika vereis word. Indien die gevolgtrekkings wat ons maak oor enige saak in konflik 
is met die eerste beginsels van ons geloofstelsel, dink ons nie logies of samehangend oor die saak nie. Vir die Christen 
beteken dit dat ons altyd moet dink ooreenkomstig die fundamentele doktrines van ons geloof, soos die opstanding. 
 
Om tot ‘n geldige gevolgtrekking te kom oor die korrekte interpretasie van Genesis 1 tot 11, moet ons seker maak dat 
enige gevolgtrekking ooreenstem met die opstanding van Jesus en die gevolgtrekkings wat uit Sy opstanding vloei.  
 
Wat die opstanding ons oor God vertel 
 
Die opstanding vertel ons eerstens dat God bestaan, en dat Hy ‘n God van onbeperkte mag en vermoë is wat nie beperk 
word deur natuurwette nie en daarbuite kan werk. Soos een skrywer gesê het: “Die opstanding getuig van die 
ongelooflike mag van God self. Om in die opstanding te glo, is om in God te glo. 
 
Indien God bestaan, en indien Hy die heelal geskep het en mag daaroor het, dan het Hy die mag om iemand wat dood is 
uit die dood op te wek. Indien Hy nie sulke mag het nie, verdien Hy nie ons geloof en aanbidding nie. Slegs Hy wat lewe 
geskep het, kan dit na die dood herstel. “En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie 
sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die 
oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?” (1 Korintiërs 15:54–55). Deur Jesus uit die graf op 
te wek, herinner God ons aan Sy absolute soewereiniteit oor lewe en dood.  
 
Die opstanding spreek ook van God se getrouheid, omdat Hy Jesus opgewek het in vervulling van die beloftes wat Hy 
voor die tyd oor hierdie gebeurtenis gemaak het. Byvoorbeeld, deur die profeet Jesaja, wat agt eeue voor die koms van 
Jesus geleef het, het God duidelik gesê dat die komende Messias weer sal leef nadat hy gedood is vir die sondes van 
God se mense. “Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer 
gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe, deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik.” (Jesaja 53:10).  
 
Wat die opstanding ons vertel oor die wêreld waarin ons leef 
 
Die opstanding vertel ons dat die wêreld nie is soos talle wetenskaplikes dit deesdae insien nie – wat Francis Schaeffer 
noem ’n “uniformiteit van natuurlike oorsake in ‘n geslote sisteem”. Een van die redes dat baie wetenskaplikes nie in God 
glo nie, is dat hulle die heelal sien asof dit ‘n algeheel self-onderhoudende sisteem is wat gesluit is vir enige wonderbaar-
like intervensies deur God. Hulle glo alles kan verklaar word deur natuurlike prosesse wat waarneembaar is. Gevolglik 
moet alle gebeure in die verlede wat ons wêreld gevorm het, in suiwer naturalistiese terme beskryf kan word. 
 
Die opstanding van Jesus demonstreer die fatale fout met dié soort denke. God het Hom met ‘n wonderwerk opgewek. 
Daar is gebeure in die verre verlede waarvan ons geen kennis het nie, behalwe die enigste ooggetuie daarvan se eie 
weergawe: dié van God self. Sy getuienis is meer betroubaar as alle mense s’n tesame. 
 
Wat die opstanding ons oor Jesus self vertel 
 
Dit vertel ons eerstens dat Jesus die Seun van God is. Paulus het gesê: “en na die Gees van heiligheid met krag verklaar 
is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,” (Romeine 1: 4). Waarom bevestig 
die opstanding die identiteit van Jesus as die Seun van God? Omdat Hy in sy vroeë bediening verskeie male gesê het dat 
Hy die Seun van God is. Indien Hy gejok het, sou God Hom sekerlik nie beloon het deur Hom uit die dood op te wek nie. 
 
Verder bevestig die opstanding Jesus se outoriteit as leermeester, omdat Hy die Seun van God is. Hy is ‘n foutlose 
Leermeester wat die mens leer met die outoriteit van God self. Hy het daarop aanspraak in Johannes 12: “Ek het nie uit 
my eie gepraat nie, maar juis die Vader wat My gestuur het, het My opgedra wat Ek moet praat. En Ek weet dat Sy 
opdrag die ewige lewe beteken.” [In die volgende uitgawe: Deel 2: Wat Jesus ons oor die Ou Testament vertel het.] 
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Oom Herrie se Kerrie               –             Deur Herman Toerien 

 Hoe haastiger die haas, hoe meer raas die hond 
 

     
 
Een keer per week neem vroulief ons outistiese jongste na ‘n fisioterapeut. Die terapeute se kantore is in ‘n soort 
bejaarde versorgingsoord. En dis hier waar ‘n mak konyn die septer swaai. Hy het die ganse terrein tot sy beskikking en 
benut dit. Maar as hy eers iemand leer ken het, maak hy sy opwagting dat hy eers gekrap en gevryf moet word. 
 
So vertel die ontvangsdame eendag terwyl vroulief aandag aan die konyn skenk dat die inwoners ’n vergadering gehad 
het. Die een vrou bring ’n pakkie toe Mariebeskuitjies saam as ‘padkos’. Toe sy die pakkie oopmaak en die papier ritsel, 
kom daai haas aangehardloop van wie weet waar, reguit na die vrou met die beskuitjies, en gaan sit regop soos ’n hond 
wat ’n eetdingetjie soek teen die vrou op. 
 
Toe blyk dit dat van die tannies saans die korsies van die broodjies afsny wat hulle tydens aandete kry en saamneem 
kamer toe. Dan hop die konyn sy draaie by die kamers aan waar hy weet hy word korsies gevoer.  
 
By geleentheid had oom Nico en tannie Monica ’n half wilde konyn, wat agter die Aga gaan inkruip het en byna nooit 
gesig kom wys het nie. Maar word daar biltong gesny, is ta baie gou agter die Aga uit en gaan sit onder die biltongsnyer, 
en knaag al wat ’n sening en stukkie biltong is op.  
 
Jare gelede, toe Langenhovenpark (in Bloemfontein) net ontstaan het en daar nog min huise was, het ’n wilde haas elke 
dag uit die veld gekom en ’n haas uit ’n bos met hul huiskat gespeel, vertel ’n klant eendag.  
 
In die ouer ensiklopedieë word gemeld dat Suid-Afrika net inheemse hase het, maar nie konyne nie. Die skaarsste, en 
mees bedreigde, is die rivierhaas, of oewerhaas van die Karoo. Later blyk dit toe dat die dier eintlik ’n konyn is.  
 
Konyne leef in tonnels wat hulle self graaf, terwyl hase bogronds in holtes skuilhou. Pasgebore konyne se ogies is toe, 
terwyl ’n haas s’n oop is. Klein hasies vreet ook van hul geboorte af vaste kos, terwyl klein konyntjies ’n ruk lank gesoog 
word en net daarvan leef.  
 
Dan het Suid-Afrika nog springhase ook, maar dis eintlik ’n storie op sy eie. Of “baby kangaroos” soos ’n vrou in 
Johannesburg uitgeroep het toe ’n onnutsige Vrystater eendag ’n sak vol springhase in die stadskern losgelaat het! 
 
Oom Herrie het in die reël nie ’n moeilikheid waarvan biltong gemaak word nie. As dit eers biltong is, dan eet oom Herrie 
hom. Of dit nou natterige beesbiltong is, of kurkdroë blesbokbiltong. Vir koedoe sê oom Herrie ook nie nee nie. Solank dit 
biltong is. Enigiets van haai tot volstruis.  
 
Toe eendag het skoonpa ’n stukkie biltong wat oom Herrie en vroulief moet proe, en raai wat dit is. Dis heel lekker en 
oom Herrie raai springhaas. Maar nee, dis toe kolhaas. Van die bure het ’n kolhaas geskiet en van die flentertjies vleis 
biltong gemaak en ’n proeseltjie daarvan vir pa Nic laat kry.  
 
Kleintyd had oom Herrie ’n hond – Piesang - wat ’n haas maklik van agter kon inhardloop. Maar een vang kon hy nooit 
een gevang  kry nie. Die haas kierang. Sodra die hond sy bek oopmaak om te hap, gooi die haas sy stertjie links om te 
wys hy gaan links draai. Maar hy vlieg regs weg, en Piesang gaan maak doer sy draai deur die veld en blaf-huil bitterlik 
ontsteld. Nie lank nie herhaal die proses homself.  
 
Ja-nee, ’n haas (en ’n konyn) is ’n wonderlike ding. Oom Herrie kan net nie onthou watter een se ore die langste moet 
wees nie, want so uit oom Herrie se jongdae, as die ensiklopedie sê die haas se ore is langer, was die Herries se konyne 
se ore voor die voet langer as enige haas wat Piesang opgejaag gekry het.               ■ 
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Geestelike Pitkos 

Terug na bo... 

 

Paastyd: Kom ons doen ‘n bietjie nabetragting 
 

 
 
Ons het pas Paasnaweek gehad. In die kerklike jaar is dit seker die belangrikste gebeurtenis en iets waaroor 
Christene baie dankbaar is, want ons herdenk dat Jesus ons redding bewerk het deur in ons plek te sterf. 
 
Ja, ons is bly en opgewonde, maar vir Jesus was dit egter ‘n donker tyd. Reeds met Sy intog in Jerusalem, die 
Sondag voor Sy inhegtenisname, vertel Lukas ons dat Jesus gehuil het. Sy “huil” was egter nie oor wat vir 
hom voorgelê het nie, soos ‘n kind wat huil omdat hy badkamer toe gestuur is en weet wat gaan volg (Ja, 
natuurlik het Hy geweet watter pyn dit sou inhou, daarom dat Hy bloed gesweet het.) Maar Lukas vertel vir ons 
dat Jesus gehuil het oor die mense van Jerusalem omdat hulle “die betekenis van die tyd toe God gekom het 
om hulle te red, nie besef het nie” (Luk 19:44) 
 
Hierdie “huis van vrede” - want dit is wat Jerusalem beteken - het nie besef dat die groot Vredemaker in hulle 
midde is nie. (Luk 19:42) O ja, van hulle het besef Hy is die koning waarvan die profeet Sagaria hulle 
voorouers vertel het, maar hul koningsverwagting was natuurlik totaal anders as die Jesus wat later daardie 
week sou sterf. Daardie Jesus het hulle teleurgestel. Hulle wou Hom nie so gehad het nie. Hy moes meer 
“koninklik” lyk en optree, maar helaas.. 
 
O ja, daar was die oomblikke toe hulle gedink het Hy is die koning wat hulle verwag het. Veral toe mense hul 
klere en palmtakke voor Hom oopgooi om oor te reis. Ook toe Hy in die tempel in Jerusalem instap en al die 
geldwisselaars en die duiweverkopers sien en hulle tafels en stoele omkeer en hul uitjaag…dis mos soos ‘n 
koning optree. 
 
Maar daar het die koninklike gedrag volgens hulle gestop. Daarna was hy so rustig en saggeaard dat geen 
een van hulle Hom as ‘n koning herken of erken het nie.  
 
Na afloop van vanjaar se Paas-herdenking is dit dalk goed as ons weer hieroor nadink oor ons verwagtings 
van Jesus. Dit is ook ‘n goeie tyd vir belydenis omdat ons Hom so dikwels wil verander om by ons, ons 
lewenstyl en eie omstandighede in te pas. Kom ons fokus opnuut op Hom. 
 
Ds Gawie Cloete 
Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australie – Bunbury Gemeente 
(Soos in sy ‘Gedagte’ uitgegee en goedgunstiglik tot Brokkies se beskikking gestel.) 
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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 een jaar gelede bygekom het, volg ‘n 
beknopte opsomming van wat toe geskryf is: Brokkies was vir bykans 16 jaar ‘n huishoudelike naam onder Suid-
Afrikaanse en Namibiese immigrante in Nieu-Seeland, en nou bestaan sy eweknie in Australië. 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 (wat nie meer lank sal bestaan nie) van GRATIS 
advertering wil benut, kan op die Bokkies-webwerf 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-, kerklike 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. 
 
 

Outentiek Australië… 
 

 
 

http://www.brokkies.net/geskiedenis
http://www.brokkkies.net/
http://www.brokkies.net/bydraes
http://www.brokkies.net


Aus-Brokkies – Afrikaanse Doer-Onder e-nuusbrief  30 April 2019 

 

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 weekliks 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 (www.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 
www.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. 

 

http://www.brokkies.net/
http://www.brokkies.net/skryf-in
https://www.facebook.com/groups/27003975442/
http://www.brokkies.net/
https://www.facebook.com/Brokkies.Net
https://www.facebook.com/Brokkies.Net
http://www.brokkies.net/
http://www.brokkies.net/
http://brokkies.net/skryf-in
http://www.brokkies.net/
https://www.facebook.com/groups/BrokkiesNZ/
https://www.facebook.com/Brokkies.Net
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Gemeenskapsadvertensies 

Terug na bo... 

 
Beplan jy emigrasie? Wonder jy wat dit kos om in Austraië te woon? 
 
As deel van mense se voorbereiding om te emigreer, vra hulle gereeld vrae rondom die tipiese lewenskostes in Australië. 
Mense help graag op sosiale media, maar die prentjie is nooit volledig nie want dit is ‘n moeilike vraag om te beantwoord. 
Hierdie webwerf by mag van groot hulp wees indien jy lewenskostes in verskillende stede met mekaar wil vergelyk. 
 
Die Strandloper – Jou HARTKLOP in Afrikaans 
 

 

Die Strandloper saai weekliks uit vanuit Geelong, Victoria. Ons 2 uur lange program 
is vol pret en alles wat lekker is. 
 
Ons luister elke week na nuwe en ou musiek vir jonk en oud, en ons gesels gereeld 
met kunstenaars vanuit Suid Afrika en bespreek alledaagse dinge. 
 
Wanneer  Woensdae van 8nm tot 10nm (AEST) 
Waar:  In Victoria op 94.7 FM,  
 Internet www.947thepulse.com of via die Tunein App op jou slimfoon 

http://tun.in/seUCT  
‘Like’ DIE STRANDLOPER op Facebook en bly so op die hoogte: https://www.facebook.com/947strandloper/  
Stuur jou versoeke of gesels lekker saam tydens ons program op Whatsapp 0408 555 667 of op ons Facebook blad 
Epos: strandloper947@gmail.com  
 
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!) 
 

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 
ie 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 
• Omgewing 
• IT en Kommunikasie 
• Openbare veiligheid en die Reg 
• Besigheid en Industrie 
• Familie en Gemeenskap 

• Werk en Werkplek 
• Sekuriteit en Verdediging 
• Kultuur en Kuns 
• Gesondheid 
• Geld en Belasting 
• Vervoer en Streke 

• Opvoeding en Opleiding 
• Immigrasie en Visas 
• Paspoorte en Reis 
• A-Z van regeringsdienste 
 
Besoek australia.gov.au 

 

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 Aussie-
gemeenskap, 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 
 
 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
http://tun.in/seUCT
https://www.facebook.com/947strandloper/
mailto:strandloper947@gmail.com
http://www.coralcoastradio.net.au/
mailto:rochelle.radio@yahoo.com.au
mailto:requests@coralcoastradio.net.au
http://www.australia.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.brokkies.net/adverteer
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Kleinadvertensies (Persoonlik) 

Terug na bo... 

 
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. En dit is GRATIS! 
Lees meer by www.brokkies.net/adverteer  
 

 
 
 

Kleinadvertensies (Besigheid) 

Terug na bo... 

Klik op die besigheidstipe van jou keuse: 

Algemeen Eiendomme te huur of te koop Professionele dienste Versekering 
Akkommodasie / Tydelike verblyf Finansiële dienste Rekenaardienste SA-produkte 
Ambagsmanne / Kontrakteurs Motors Skoonheid & Gesondheid  

 
 
 

Algemeen  

Terug na besigheidstipes... 

 
1. 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  
 
2. ‘Fingerboards R’us maak ou herinneringe weer werklikheid 
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 
 
3. 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 
 
4. 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 

http://www.brokkies.net/adverteer
mailto:izak@lifestyle.net.au
mailto:info@fingerboardsrus.com.au
http://www.fingerboardgame.com/
mailto:liana@thediamondtree.com.au
http://www.thediamondtree.com.au/
http://www.facebook.com/ironingmateironingservices
mailto:yolvdmerwe@gmail.com
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5. Hannie’s Sewing - Naaldwerk professioneel gedoen! 
Naaldwerk en herstelwerk professioneel en netjiese gedoen. Diploma in naaldwerk, klere-ontwerp, 
patroonmanipulasies en ‘taillering’. Industriële masjien vir netjiese afwerking. Rookvrye en troeteldiervrye huis. 
In Butler, Quinns Rocks, Clarkson omgewing. 
Skakel vir Hannie asseblief vir ‘n afspraak en kwotasie +61 0435123365.  (Het ‘n ABN nommer.) 
 

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. Huislenings – die makliker uitweg 
Gideon Kirsten van Loan Market onderhandel met banke namens jou vir jou huislening, besigheidslening, herfinansiering, 
ens. Hy lewer professionele advies, bied jou keuses aan en hy lewer ‘n persoonlike diens. 
Skakel 0411 236 620  |  vonkpos gideon.kirsten@loanmarket.com.au  |  ( Australian Credit License # 390222). 
 
2. Bookkeeping services / Boekhoudienste 
Ek help enige kleinsake-onderneming om die weeklikse of maandelike finansiële sleurwerk vining en effektief af te 
handel. My dienste sluit in: Inlees van data, finansiële varslagdoening, payroll, voorbereiding van BAS. 
Ek is geleë in Redlands, Queensland 
Sarah Baumbach | Kalos Bookkeeping | Tel: 0490 315 723 | E-pos: kalosbookkeeping@gmail.com  
 
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 Reeva Cutting: 02 9098 0380 / 0448 609 061 / www.randrescue.com of Henrico +64 21 2655 066 
henrico.kotze@randgroup.biz  
 

 
 

http://www.brokkies.net/adverteer
http://www.brokkies.net/adverteer
http://www.brokkies.net/adverteer
mailto:gideon.kirsten@loanmarket.com.au
mailto:kalosbookkeeping@gmail.com
http://www.randrescue.com/
mailto:henrico.kotze@randgroup.biz
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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. Regsadvies vir Suid-Afrikaanse Aussies – MiGrate Lawyers 
Met kantore in beide Suid-Afrika en Australië, en Afrikaanssprekende prokureurs wat steeds in beide lande op die rol 
is, kan ons help met alles van huiskoop (in Queensland), visas, boedelbeplanning, oprigting van maatskappye en trusts 
en testamente wat oor beide jurisdiksies sal strek - veral as jy nog belange in Suid-Afrika het. 
Alex Pretorius | Tel 07 4154 5500 | E-pos: alexpretorius@migratelawyers.com | Web: www.migratelawyers.com  
 
2. 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  
 
3. 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 
eugene@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 dienste soos programmering of webontwerp doen, hierdie afdeling is vir jou. 
Jy kan tans gratis in hierdie advertensieruimte adverteer met geen verpligting later nie. Kyk 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 
 

 
 

http://www.brokkies.net/adverteer
mailto:alexpretorius@migratelawyers.com
http://www.migratelawyers.com/
mailto:cmgt22@gmail.com
http://www.networkfinancialservices.co.nz/
mailto:eugene@networkfinancialservices.co.nz
http://www.brokkies.net/
http://www.brokkies.net/adverteer
mailto:info@theskinworx.com
http://www.theskinworx.com/
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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 
 
 

SA-produkte  

Terug na besigheidstipes... 

 
1. 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 
 
2. Biltong en boerewors – nou ook AANLYN beskikbaar! 
Mis jy jou biltong, boerewors, droë wors, Ouma-beskuit, Beacon-lekkergoed, Pronutro of ‘kriem soda’? 
Snuffel dan na hartelus deur ons nuwe aanlynwinkel vir lekkernye wat uit Suid-Afrika ingevoer is.  Ons het ook ‘n wye 
reeks nie-kos produkte soos potjies, braairoosters, braaitange en vele meer… 
BILTONG & BOEREWORS | Tel 028 678 6014 | E-pos info@biltongandboerewors.com.au | www.biltongandboerewors.com.au  
 
3. 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 
 
 

 
 
 

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  
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_______________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
 
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 Engelse mense in die erediens is, 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: 
Elke 1ste Sondag van die maand ‘n Engelse erediens en al die ander Sondae van die maand word gelyklopend ‘n 
Afrikaanse sowel as ‘n Engelse erediens in dieselfde gebou, twee verskillende lokale aangebied.   
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Adres: Sewende Dag Adventiste kerkgebou op hoek van Marmion Ave en Renshaw Blvd, Clarkson.  
Kontakpersone: Ds Manie Strydom, 0487768936 / manie@luxmundi.org.au ; en vir die Engelse bediening ds Wayne 
Becker 0430782377 / wayne@luxmundi.org.au  
 
Ellenbrook om 9:00vm: 
Elke 1ste Sondag van die maand 'n Afrikaanse erediens en al die ander Sondae van die maand in Engels.  
Adres: Ellenbrook Christian College te 5 Santona Blvd, Ellenbrook.   
Kontakpersoon: Ds James Walters, 0424824897 / james@luxmundi.org.au  
 
North Beach om 9:00vm: 
Elke Sondag 'n erediens in Afrikaans. 
Adres: Sewende Dag Adventiste kerkgebou te Wendling Rd, North Beach.  
Kontakpersoon: Ds James Walters, 0424824897 / james@luxmundi.org.au  
 
 

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. 
 
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 info@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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