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Redakteursbrief  
 

In hierdie uitgawe gesels ons ‘n bietjie netbal. Die netbal wêreldbeker is pas verby, en was dit nie ‘n goeie toernooi nie! 

Hoewel Australië se trots, die Diamonds, net-net nie daarin kon slaag om die ‘koppie’ weer huis toe te bring soos hulle dit 

al vir dekades doen nie, is daar baie rede om steeds trots op hulle te wees.  Hulle dien as inspirasie vir menige jongmens 

in Australië wat aspireer om die hoogste sport te bereik – ook Suid-Afrikaanse jongmense wat in Australië grootword. 

 

Daar is ongelooflike talent opgesluit tussen die Diamonds en hul ou teenstanders, Nieu-Seeland se Silver Ferns. Om dan 

nog toe te kyk wanneer ons geboorteland, Suid-Afrika ook goed vaar, maak die lewe dubbel so lekker. Vanjaar kan ons 

dit nie juis van die krieketspan sê nie, maar kyk hoe goed het die Proteas vanjaar in die netbal gevaar! 

 

Medewerker Sadie Boersema plaas in die hoof artikel die kollig op opkomende Suid-Afrikaanse netbalsterre in Australiê.  

 

Lees gerus ook Loeloeraai se geselsrubriek oor sy treinpendel-wedervarings. 

 

Het jy al vir vriende en familie van Brokkies vertel? Nooi hulle uit om in te skryf by www.brokkies.net/skryf-in. Meer siele! 

 

Philip Langenhoven 

Redakteur     (Skryf gerus aan my by info@brokkies.net ) 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Ysbreker: Nuwe rugbykwotas 
 

Ek hoor daar is nuwe rugbykwotas vir vanjaar se plaaslike rugby in Suid-Afrika – 

ek wonder of hulle dit sal kan vermag. 

 

Die Cheetas moet blykbaar nou vyf spelers insluit wat Engels kan praat. 

 

Die Sharks moet vyf spelers insluit wat Afrikaans kan praat. 

 

Die Blou Bulle moet nou vyf spelers insluit wat rugby kan speel! 

 

Is dit moontlik? 
 

 

 

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

 

Silwer is nie die Diamonds se gunsteling kleur nie… 

(Artikel deur Sadie Boersema) 

 

     
Karla Pretorius en Phumza Maweni - Twee Protea-spanmaats wat Australië se netbal aan die brand speel. 

 

Australië se Diamond-netbalspan was vanjaar die gunstelinge om goud te verower tydens die afgelope Vitality Netbal 

Wêreldbeker-toernooi. Sedert 1963 (toe die eerste wêreldkampioenskappe gehou is) het die Diamonds 11 uit die 15 

wêreldbekers huistoe gebring – ‘n ongelooflike prestasie vir een land. 

 

Dit is dus duidelik dat Australië oor die afgelope ses of wat dekades die beste netbalbasis ter wêreld gehad het en steeds 

het, al het Nieu-Seeland se Silver Ferns hulle in die afgelope wêreldbekertoernooi in ‘n naelbystryd met een doel geklop. 

Dit is as gevolg van vanjaar se gly op die piesangskil dalk nie vergesog nie om te beweer dat silwer tans nie die 

Diamonds se gunsteling kleur is nie! 

 

Australië se goeie rekord en reputasie as ‘n netbalkrag is aantreklik vir netbalspelers elders, en natuurlik ook vir Suid-

Afrikaanse netbalspelers wat graag hier netbal wil kom speel. In hierdie artikel kyk ons kortliks na Suid-Afrikaanse 

netbalspelers wat op die oomblik in Australië speel om hulself as spelers te ontwikkel. 

 

Deesdae is dit weens streng reëls in die wêreld van internasionale netbal baie moeilik vir spelers van een land om vir ‘n 

ander land se nasionale span te speel. Hulle mag vir ‘n hele aantal jare nie op internasionale vlak meeding nie voordat 

hulle vir byvoorbeeld Australië se nasionale span mag speel. Dit is natuurlik ‘n onaantreklike loopbaanpad om te volg vir 

spelers wat nie graag in die fleur van hul loopbaan hul internasionale ambisies vaarwel wil toeroep nie. 

 

Dit verhoed spelers egter nie om in goeie netballande verder ondervinding op te doen nie, soos ‘n hele klompie Suid-

Afrikaanse spelers – ook spelers wat vir Suid-Afrika se Proteas speel - al gedoen het en steeds doen. 

 

Karla Pretorius – ‘Speler van die Wêreldbekertoernooi’ en Phumza Maweni 
 

Karla Pretorius is tans ‘n lid van Suid-Afrika se Proteas-span wat so goed gevaar het by vanjaar se wêreldbekertoernooi. 

Sy het ‘n groot rol gespeel om haar span te help om die halfeindrondte (teen Australië) te haal. 

 

Suid-Afrika het hul beste vertoning nog by ‘n wêreldbekertoernooi uitgestal en met slegs twee doele teen die heersende 

kampioenspan, die Diamonds, verloor. Al was sy in die verloorspan, en al het Suid-Afrika vierde in die toernooi geëindig, 

is Karla is as die Speler van die Toernooi aangewys. Dit is ‘n groot prestasie as in ag geneem word dat die Proteas vierde 

in die toernooi geëindig het. 

 

Karla speel huidig vir die Sunshine Coast Lighting netbalklub in Australië, en sy is een van hul steunpilare. Sy het reeds 

waardevolle ondervinding opgedoen deur gereeld saam en teen ander Australiese spelers te speel. 
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Tydens die afgelope Wêreldbekertoernooi het Karin se krag as verdediger duidelik geblyk, en sy is gerespekteer vir die 

gemak waarmee sy soms die bal by haar opponente afgeneem het. Sy en haar spanmaat Phumza Maweni het in die taai 

halfeindstryd besonder goeie spanwerk vertoon, en die uitslag was so hittete in Suid-Afrika se guns gewees. Dit was 

goed om vir Karla en Phumza so goed te sien saamspeel. 

 

Tydens die toernooi (Karla se tweede deelname aan die Wêreldbekertoernooi) het sy 20 onderskeppings, 23 defleksies 

en 32 aanwinste (gains) gemaak, wat haar reputasie as ‘n “ondeurdringbare muur” gestand doen.  

 

Dat Karla as speler van die toernooi bekroon is, was vir Australiese netbalspelers geen verrassing nie omdat sy haarself 

reeds in 2018 - tydens die Australian Super Netball-reeks – so goed van haar taak gekwyt het dat sy en haar Sunshine 

Lighting spanmaat, Stephanie Wood, gesamentlik as Speler van die Jaar verkies is.  

 

Phumza Maweni het ook hierdie jaar vir Suid-Afrika in haar tweede wêreldbekertoernooi verteenwoordig, nadat sy vroeër 

vanjaar by die Sunshine Coast Lighting saam met Karla begin speel het. Hulle vorm ‘n dinamiese verdedigings-

vennootskap wat baie suksesvol in die Australian Super Netball-reeks is. 

 

Ander Suid-Afrikaners wat vir Australiese klubs speel 
 

          
Erin Burger, Bongiwe Msomi en Lenize Potgieter speel ook kookwater netbal vir hul Aussie-klubs. 

 

Verskeie ander Suid-Afrikaanse netbalspelers het al waardevolle internasionale ervaring in Australië kom opdoen. 

 

Voorbeelde is Erin Burger vir die Queensland Firebirds, Bongiwe Msomi vir die Adelaide Thunderbirds, en onlangs ook 

Lenize Potgieter vir die Firebirds. 

 

Netballegende help Suid-Afrika ‘n krag word 
 

Die Australiese netballegende Norma Plummer is sedert 2015 

in Suid-Afrika aan die werk om die Proteas af te rig en tot nuwe 

hoogtes op te bou. Sy het bogenoemde spelers aangemoedig 

om oorsee ervaring op te doen, wat duidelik baie gedoen het 

om hul selfvertroue en vermoëns te ontwikkel. 

 

Norma het Australië vanaf 1972 tot 1981 as ‘n Diamond 

verteenwoordig. Sy was ook die Diamonds se afrigter vanaf 

2003 – 2011. Tydens haar tyd as afrigter was die Diamonds se 

wenpersentasie 75 persent (67 uit 89 toetse) 

 

Suid-Afrika se goeie prestasie tydens die afgelope 

wêreldbekertoernooi is ‘n aanduiding dat Norma se 

betrokkenheid as hul afrigter baie suksesvol is. 

 

Is dit nie wonderlik nie dat die standaarde waarteen Australië 

se trots moet meeding, besig is om te verhoog? Dit kan 

uiteindelik net positief wees vir Australië se netbal. 

 

Aussie-legende Norma Plummer. 
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Net een olifant in Knysna-bos oor 

 

 

Ek is onseker of die nostalgie wat my beetgepak het toe ek hierdie berig in Netwerk24 lees, aangevuur is deur my 

herinnering aan die aangrypende ‘Kringe in die Bos’-verhale, of my gereelde werksbesoeke aan die Knysna-gebied terwyl 

ek in Port Elizabeth gewoon en gewerk het. Dalk ‘n bietjie van albei. Nietemin, dit was vir my hartseer om te verneem dat 

daar net een olifant in die Knysna-bos in die Suid-Kaap oor is. Daarmee is ‘n unieke stukkie Africana feitlik verby. 

 

Onlangs is berig dat ‘n proses begin het om dié olifantkoei se toekoms in oënskou te neem. Dit het aan die lig gekom toe 

navorsing van Sanparke oor die olifant in Knysna bekend gemaak is. 

 

Bewyse is gevind van net een olifantkoei van sowat 45 jaar oud wat in die inheemse fynbosgebied in die Tuinroete 

Nasionale Park en op nabye grond in private besit beweeg. 

 

Sanparke sê dit is hoogs onwaarskynlik dat bewyse van ander olifante misgekyk is. In 1994, toe die bosgebied nog deur 

die departement van bosbou bestuur is, was daar blykbaar vier olifante. Dit is onbekend wat van almal geword het. 

 

Die navorsing is gedoen deur Lizette Moolman, ’n wetenskaplike verbonde aan Sanparke, en haar span. Oor 15 maande 

is die olifant 140 keer met kamera-strikke afgeneem waar sy altyd op haar eie was. 

 

Moolman sê die olifant se optrede verskil van dié van ander olifante. Sy is nie ’n “bos-olifant” nie, maar ’n lid van die 

subspesie Loxodonta africana wat inheems in Suid-Afrika voorkom. Olifante wat in die reënwoude in Sentraal-Afrika 

voorkom, is van die subspesie Loxodonta cyclotis. Eers is vermoed dit is aggressie wanneer die olifant bosbou-masjinerie 

sou omstoot, maar daar is egter bevind dat sy interaksie sal hê met die naaste ding wat sy aan ’n olifant kan vind. 

 

“Sy het byvoorbeeld een keer tussen ’n trekker en ’n houtwa, oftewel logger, gaan lê,” sê Moolman. 

 

Volgens Paddy Gordon, bestuurder van die Tuinroete Nasionale Park, is die olifant ’n enigmatiese dier en is dit ’n 

komplekse situasie. Grondeienaars het nie oor die olifant gekla nie, maar kommer heers oor haar welstand en wat die 

beste vir haar sal wees. 

 

Die proses vorentoe sluit gesprekke in oor bestuursopsies vir die olifant met grondeienaars en ander kundiges en 

belanghebbendes oor moontlike ingryping soos die hervestiging van die olifant, of om haar in die Knysna-bos te los. 

 

“Gesprekke het reeds begin toe dit geblyk het dat net ’n enkele olifant oor is,” sê hy. “Die olifant behoort aan niemand nie. 

Sy beweeg oor parkgrense heen op grond van ander eienaars.” 

 

Die navorsing het ook gewys die olifant beweeg in sirkels wanneer sy nagespoor of gevolg word. Die gebiede of haar 

“veilige sones” is baie klein. Sy bly ook weg van gebiede waar meer menslike aktiwiteite voorkom, en gaan net snags na 

dié gebiede. Sy is ontwykend en dit is onwaarskynlik dat sy ooit ’n kalf gehad het. 
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Geselsrubriek: Ek sê maar net  –  Deur Loeloeraai 
 

 Deur Afrika gebrei vir my treinpendel in annerland 
 
Hier in die ‘buiteland’ pendel ek al vir nege jaar op 
treine. Ek sou in Suid-Afrika nooit kon dink dat ek 
eendag my motor opsy sou skuif en ‘n gereelde 
gebruiker van ‘n voorstedelike treindiens sou word nie. 
 
Behalwe dat my trein se roete skilderagtig is, geniet ek 
die toneeltjies van menslike gedrag om my – en ek is 
seker dat my mede-passasiers soms ook oor my optrede 
die wenkbroue lig.  
 
Die trein is ‘n interessante plek. Dis as’t ware ‘n 
toneelstuk met gewone mense in die rolle. 
 
Maar eers my mea culpa oomblik: Ek laat elke oggend die barbaar in my toe om vir dertig sekondes oor te neem. Dit is nou wanneer 
ek – op die volgepakte perron – myself tussen die ander opklimmers posisioneer om eerste in te klim sodat ek MY sitplek kan 
raaksit. Almal gee voor dat hulle nie sulke planne het nie, maar ek weet dat elkeen so ‘n klandestiene doelwit koester. Hulle is net 
nie almal ewe goed in staat om die dier in hulle wakker te maak om hul doelwit te behaal nie. 
 
Op die perron is die eerste speletjie die raai of jy op die regte plek staan sodat die deur reg by jou sal oopskuif wanneer die trein tot 
stilstand kom. Ek weet sommer wanneer ‘n nuwe treindrywer betrokke is. Hy weet nie waar om stil te hou sodat dit my goed pas 
nie. Maar, ek het al goed geraak om myself in te wurm wanneer die stormloop na die oop deur begin. Ek sal nooit erken dat ek 
enigiemand letterlik uit die pad uit skouer nie - want ek is nie so nie - maar wat ek doen kom baie naby daaraan!  
 
Wanneer ek myself voor die ander wagtendes inwurm, deel ek hardop ‘n simpel grappie oor die treindrywer wat weer nie weet 
waar die briek sit nie, en sê “Ag jammer man” in ‘n futiele poging om my varksige voorbarigheid te verbloem. Ek is nogal trots 
daarop dat ek vier uit vyf oggende daarin slaag om eerste by my deur in te loop. Wanneer my rugsak half aan die kant van die deur 
en die ou skuins neffens my vashak, weet ek dit was naby en dat dit nogeens ‘n meesterlike wenpoging van my was. 
 
Dan suiker ek doelgerig op my gunsteling sitplek af. Ek moet hom kry, want dit is waar ek die beste op my skootrekenaar kan werk – 
met genoeg arm- en elmboogruimte om lustig te kan tik. Ek benut graag daardie waardevolle uur om persoonlike werk te doen 
voordat ek my werk bereik.  Wanneer ek my sit kry, neem die beskaafde ou by die barbaar oor en groet ek my bure baie ordentlik. 
 
Voordat ek op die rekenaar begin werk, beskou ek eers die mensdom om my se dingetjies. Jy ken later die gesigte.  
 
Almal is maar effens suur omdat die sitplekke so na aan mekaar en styfsit almal se voorland is. So, as jy sake kan bewimpel dat 
mense nie langs jou sit nie, is dit tot jou voordeel. Ek is nou nie so barbaars dat ek elke oggend koffie op die sitplek langs my sal 
mors om mense weg te hou nie, maar daar is minder ingrypende manipulasies wat soms werk. 
 
So is daar dikwels ‘n tannie wat vreeslik hoes soos sy probeer skimp dat jy nie langs haar behoort te sit nie (vir jou eie gesondheid, 
sien!) Maar sy ken nie hierdie Boerseun nie. Met elke kamma-hoes wat sy gee, gee ek ‘n meerdere hoes. Dit gaan so drie keer aan, 
met my hoes wat elke keer harder as hare eggo, en dan is sy sommer gesond, en die newels verdwyn ook voor my oë. 
 
Ander ouens ‘vergeet’ soms hul rugsak of baadjie op die sitplek langs hulle, en hulle maak staat op passasiers se teruggetrokke 

nederigheid om nie ‘n vloermoer te gooi nie. Soms werk dit, maar nie met my nie – ek vra mooi, of bied aan om dit vir hulle na die 

bagasierak te verskuif. Dan spring hulle vinnig sodat jy tog net nie aan hul goed moet raak nie. Privaatheid is belangrik, sien. 

 

Dan is daar die brawe manne wat wyd sit. Hulle maak of hulle slaap en sit lekker wydsbeen sodat jy verplig is om skuins te sit met 

jou voete in die paadjie. Maar hulle verstaan nie die klein persoonlike ruimtes wat ek in Afrika gewoond geraak het wanneer ons 

toustaan by die bank nie. ‘n Mens kan nie ‘n mamma se boesem in jou rug klop in die lewenskursus om persoonlike ruimtes in te 

kort nie. En ‘locals’ se persoonlike ruimte is BAIE groter. Dit is wanneer ek my been styf teen die man se been druk en lekker intiem 

saam sit. Dit neem hulle soms ‘n paar minute om te maak of hulle per ongeluk wegskuif, en ander hou langer uit en hoop ek gee bes.  

Maar ek geniet die tweestryd totdat hulle ingee en reg sit.  

 

Ek dink ek oorleef hierdie gevaarlike omgewing bloot omdat ons mos so hard gebrei is deur Afrika! Ek sê maar net. 
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VERSTIKKING – wat om te doen, ook as jy alleen is 
 hard 

‘n Onlangse koerantberig oor ‘n man wat aan kos verstik het 

terwyl hy vir liefdadigheid aan ‘n pastei-eet kompetisie 

deelgeneem het, het my genoop om hierdie latente gevaar 

onder die mikroskoop te plaas. 

 

Dit is iets waarvan ons nie gereeld hoor nie, maar tog so ‘n 

risiko vir almal van ons. Ekself het dit meer as een keer 

oorgekom en kon gelukkig gehelp word, en ek moes by 

geleentheid my seun help toe dit hom oorkom. 

 

Baie mense weet wat om in die geval van ‘n beroerte te doen, 

en die FAST-afkorting help baie. En in die geval van ‘n hart wat 

gaan staan, het baie mense al gehoor dat die tempo waarteen 

jy CPR moet toepas, bepaal kan word deur dit op die maat van 

die ou treffer, Staying Alive deur die Bee Gees, toe te pas. Maar 

wat van verstikking? Wat is die goue reëls? 

 

Soos dit in die onlangse tragiese geval getoon is, is ‘n mens nie 

(doeltreffende) hulp deur omstanders gewaarborg nie, en indien 

jy nog boonop alleen is wanneer dit gebeur, het jy selfs minder 

moontlikhede om te probeer om die obstruksie uit jou lugpyp te 

verwyder. So, hoe kan ‘n mens iemand help? 

 

Identifiseer die simptome 
 

Verstikking word veroorsaak deur ‘n obstruksie van die lugweg – maar daar is twee soorte: gedeeltelik en vol. 

Tydens gedeeltelike obstruksie is die persoon in staat om moeitevol, raserig of teugend asem te haal, met ‘n bietjie lug 

wat die mond verlaat – of die persoon word uiters angstig. Tydens volle obstruksie sal die persoon nie kan hoes, 

asemhaal, praat of ‘n geluid maak nie, want hulle het geen lugbeweging nie. Die persoon mag ook die universele 

verstikkingsteken gee – die vasgryp van hul keel met die hande. Indien hierdie simptome geïdentifiseer is, wat staan ‘n 

mens te doen? (En hierdie raad word deur St John-mense gegee) 

 

HOES en skakel 000 
 

In ‘n noodgeval skakel altyd eers 000. Maar ‘n mens kan ook probeer om die obstruksie te verwyder deur te hoes. 

Ywerige gehoes help glo om die meeste gedeeltelike obstruksies te verwyder. In die geval van mense wat steeds by hul 

positiewe is maar nie in staat is om self te hoes nie, moet omstanders hulle aanmoedig om hard te probeer hoes.  

 

Die aanbeveling is verder dat ‘n verstikkende persoon vyf harde houe op die rug toegedien word, opgevolg deur vyf 

borsdrukke van agter af. Hierdie borsdrukke behels die volgende: Vou van agter af beide arms op borshoogte om die 

persoon, en plaas een vuis met die duimkant teen die middel van die borsbeen. Gryp dan daardie vuis met die ander 

hand vas en maak dan ‘n ferme binnewaartse en opwaartse rukbeweging.  

 

Belangrik 
 

• Rughoue se doel is om ‘n persoon te help hoes. Elke hou probeer een hoes genereer om die obstruksie te 

probeer loskry. 

• Hou vol met die kombinasie van aksies totdat die obstruksie losgekom het, of die persoon ophou om enige 

reaksie te toon en ook nie asemhaal nie. 

• In laasgenoemde geval, maak seker dat ‘n ambulans wel vroeër gebel is, en doen ‘CPR’ totdat hulp kom. 

• Indien die persoon in staat is om gedeeltelik asem te haal, sal ‘n abnormale geluid gehoor word namate lug deur 

die nou spasie beweeg. 

• In laasgenoemde geval moet RUGHOUE VERMY word, want harde houe mag die gedeeltelike vas objek meer 

laat vassteek en so ‘n volle obstruksie word. 
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• Indien ferme hoesery nie werk nie en die persoon steeds nie in staat is om asem te haal nie, moet ‘n alternatiewe 

metode probeer word, is die amptelike raad. Hier volg ‘n persoonlike opinie: Ek sou as ‘alternatiewe metode’ die 

ou ‘Heimlich maneuver’ probeer, waar jy ook van agter af – in plaas daarvan om jou vuiste oor die borsbeen te 

posisioneer, hulle eerder op die maag onder die ribbekas te plaas en dieselfde ferme inwaartse maar meer 

opwaartse rukke onder die ribbekas in toe te pas. Die idee is dat dit die organe opwaarts druk, wat op hul beurt 

die longe druk, wat dan enige oorblywende lug in die longe kan uitforseer en so die obstruksie moontlik loskry. 

 

Metodes vir kinders wat verstik 
 

Indien ‘n kind of baba verstik, is die metodes dieselfde. St John se advies is egter 

dat babas gesig na onder op jou skoot of een been geplaas word (met die liggaam 

wat kop eerste effens afwaarts op jou been lê), waar dan rughoue (fermheid 

toepaslik vir ‘n baba se broosheid) toegedien word. Maak seker die kop word met 

die ander hand van onder af beskerm deur die hand onder die kakebeen te plaas 

en so die kind vas te hou. Om die kind oor die arm te hou is ook ‘n aanvaarbare 

manier, maar die been of skoot behoort meer stabiliteit en beheer te verskaf. 

 

Verder is die beginsels dieselfde rondom hoes, bv om ‘n kleuter aan te moedig om 

te hoes. Indien hulle nie kan hoes nie, pas ‘n kombinasie van borsdrukke en 

rughoue toe. 

 

Wanneer ‘n baba betrokke is, moet borsdrukke slegs gedoen word nadat die kind 

op ‘n ferme oppervlak geplaas is, en gebruik dan tot vyf kort maar kragtige drukke 

wat net onder die tepellyn toegedien word. Kyk of die objek losgekom het na 

elke druk! 

 

Ook belangrik: As jy nie die obstruksie duidelik kan sien nie, moet nie probeer om dit met jou vinger(s) te probeer 

verwyder nie; jy mag dit vaster druk. Indien jy dit egter kan sien en weet jy kan dit uittrek, is dit ‘n aanvaarbare metode. 

 

Verstikking terwyl jy alleen is – wat nou? 
 

Ongelukkig het mense wat verstik terwyl hulle alleen is, nie veel opsies nie. Die 

mees algemene raad wat gepubliseer word, is om te probeer om hard te hoes, en 

as jy nie kan nie (volle obstruksie), dan die ‘rugleuning van ‘n stoel’-metode (maar 

dit is volgens kenners die ‘laaste ding om te probeer’. 

 

Ek moes dit by geleentheid doen. Ek het eers hard vooroor op ‘n eetkamerstoel se 

leuning geval om die ingewande opwaarts te forseer, en toe dit nie werk nie, 

hardop probeer skree. Daar het aanvanklik geen geluid uitgekom nie, maar ek het 

weer en weer probeer skree totdat die obstruksie – nogal biltong! – losskiet. Toe 

klink my luide skreeu op, en my stembande is in die proses beseer en was vir ‘n 

week seer. Meer eerder dit as die alternatief! 

 

Voorkoming en opleiding 
 

Voorkoming kan so basies wees as om vleis in klein stukkies op te sny, en om vrugte met velle te vermy wat maklik kan 

vassteek, soos appels. Goeie kouwerk is ook aanbeveelbaar. Talle mense, insluitend kinders, sterf jaarliks aan 

verstikking. Vir elkeen wat sterf, word maklik tien keer meer na ‘n hospitaal geneem. 

 

Kort wenke om iemand te help wat verstik 
 

• Indien dit ‘n noodgeval is, skakel 000 

• Moedig die persoon aan om te hoes 

• Begin ‘CPR’ of rughoue (soos toepaslik – lees op vorige bladsy) 

• Verwyder enige sigbare, soliede obstruksies indien die persoon geensins reageer nie 
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Rubriek: ‘En daar was lig’ –  Deur Philip Langenhoven 

 Die skrikwekkende berekenings van gebruiks-etiek 
 

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. 

 

Lita Cosner skryf: In ‘n artikel vra filosoof en outeur van ’Secular Ethics in a Materialist 

Age’, Todd May, ‘Would human extinction be a tragedy?’. Hy suggereer dat dit goed vir 

die aarde sal wees indien dit nie mense op het nie. Hy is op verskeie maniere verkeerd. 

 

Die ‘natuur’ is nie welwillend nie 
 

Volgens May is mense die rede vir klimaatverandering omdat hulle natuurlike habitats in 

plase omskep, en ongekende ‘lyding’ veroorsaak deur die praktyk van fabriek-boerdery 

(‘factory farming’). Daarom sou dit beter wees as mense nie bestaan het nie.  

 

Sekulariste dink dikwels aan die ‘Natuur’ as ‘n oorwegend welwillende krag, en aan mense as ‘n plaag parasiete wat die 

natuur benadeel, die aarde se hulpbronne uitput en meer waardevolle skepsels soos diere verplaas. Iemand wat nog nie 

‘n dokumentêr gesien het nie oor die bokkie wag deur die leeu verskeur word, kan so ‘n naïwe siening oor die ‘natuur’ hê! 

 

Die bokkie sal natuurlik vir ‘n kort tydperk beter daaraan toe wees indien sy grasvelde nie plase word nie, maar hulle sal 

steeds deur roofdiere gejag word – so dalk moet hulle ook uitgewis word? Maar dan sal die bokke buite beheer toeneem, 

alles kaalvreet, erosie veroorsaak en die ekosisteem vernietig – en in die proses self doodgaan. Die natuur is venynig. 

Daar is geen na-sondeval oplossing wat lyding ten volle uitskakel nie. Verwyder een oorsaak, en ‘n ander ontspring.  

 

Wanneer ons die kwessie vanuit ‘n Bybelse oogpunt benader, bevestig ons dat God die wêreld ‘goed’ geskep het. 

Hoewel die wêreld nou gevalle is, behou dit baie van sy oorspronklike ‘goedheid’. Mense het die taak gekry om as die 

aarde se opsigters op te tree: om die skepping te onderhou en te verbeter . Ons mag dit ook tot ons voordeel aanwend. 

 

Om te veel en te min aan mense te dink 
 

Sekulariste reken aan die mens te veel mag en te min waarde toe. Terwyl hulle onvermoeid sal veg vir walvisse en 

bedreigde kewers, en drakoniese strawwe bepleit vir die beskadiging van eiers van ‘n bedreigde voël, moedig hulle ook 

die doodmaak van ongebore, gebreklike, ouer of ander ‘ongerieflike’ mense aan. ‘n Bybelse beskouing van die mens 

erken dat die beeld van God ons meer waardevol as diere maak. Dit gee ons nie die reg om diere onnodig te laat ly of die 

wêreld roekeloos te besoedel nie. Dis in ons belang om ons hulpbronne te bewaar. 

 

Die teenstrydigheid van sekulêre omgewingsbewustheid 
 

Indien die mens slegs ‘n versameling van atome is wat per ongeluk by mekaar uitgekom het, maak dit dalk sin om ‘n 

perverse berekening te doen en te besluit dat die mens eerder moet uitsterf. Hierdie omgewingsetiek is egter 

fundamenteel teenstrydig. Indien Darwinisme waar is, waarom moet ons omgee vir die oorlewing van bereigde spesies? 

Diere wat nie sterk genoeg is om te oorleef nie, verdien mos om uit te sterf? 

 

Die Darwinis ken terselfdertyd aan ons die waarde van ‘n dier toe, maar ook die morele verantwoordelikheid van die 

beeld van God. Hulle kan nie hul brood aan albei kante gebotter hê nie. May is nie die enigste voorbeeld van hierdie 

denkwyse nie. Ook die beroemde omgewingskundige, Jacques Cousteau, sê ons moet 350,000 mense per dag elimineer 

om die bevolking te stabiliseer, en dat ons nie siektes moet uitroei nie. Het Hitler hierdie soort effektiwiteit bereik? 

 

Bybelse anker 
 

Indien die mens meer is as hierbo beskryf, en unieke skepsels na God se beeld is, is die voorstel dat ons uitgeroei moet 

word ‘n aanval op die Skepper self. So kan ons die moorddadige, sataniese ondertoon van sekulêre etiek raaksien. 

Psalm 139:13-16 - U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het 

my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. 

Jeremia 1:5 - Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken…Voordat jy gebore was, het God 

‘n plan vir jou op sy gesit en ‘n doel vir jou lewe. 

https://creation.com/utilitarian-ethics?utm_campaign=infobytes_nz&utm_content=%27Ethicist%27+thinks+the+world+may+be+better+off+if+humans+went+extinct&utm_medium=email&utm_source=mailing.creation.com&utm_term=Fortnightly+Digest+-+2019.07.12
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Oom Herrie se Kerrie               –             Deur Herman Toerien 

 
Die gebroeders Kruger 

 

 
 

Vandat die kleine Herrie nog baie klein was, onthou hy daar was ’n winkel aan die Suid-Kaap wat die Herries nie 

vakansietye oorgeslaan het nie – die Gebroeders Kruger. Pa Jan was altoos baie in sy skik oor dié naam. Nog regte, egte 

Afrikaans, dié “gebroeders”-gedeelte. Boonop het die winkel ’n mens aan ’n koöperasie laat dink. Omtrent als is daar 

verkoop, van niekerbôls tot egte moerkoffie. Van ’n els tot ’n panga en koevoet. Alles die soort goed wat ’n mansmens se 

hart sommer laat tjôklits klop. 

 

Maar toe, op ’n dag begin pa Jan se vakansie sommer skeef. In plaas van Gebroeders Kruger, staan daar toe Kruger 

Broers op die winkel. Pa was sommer omgesukkel, boonop was die naam as twee los woorde geskryf. Die Herries het nie 

weer hul voete in daai winkel kon sit nie. 

 

Maar dié storie het ’n nadraai. Diep in die Vrystaat was daar vier broers met die van Kruger, en iemand wat seker ook die 

winkel se ou naam gesien en onthou het, het die broers ook die gebroeders Kruger begin noem. Dit was aansteeklik, en 

kort voor lank het omtrent almal na hulle as die gebroeders Kruger verwys. 

 

Drie van die broers het geboer, maar die vierde, oom Japie, was ’n dokter in die dorp. Sy broers het elk op ’n deel van sy 

erfgrond geboer. Tussen die broers wat geboer het, was daar ’n mag der menigte kinders. Oom Japie en sy vrou Marie 

was egter kinderloos en het dit nie goed gevat nie.  

 

Tradisioneel het die gebroeders Kruger en hul gesinne op Nuwejaarsdag by Japie en Marie saamgetrek, en daar is tot 

laat gekuier. Die feit dat Japie-hulle nooit ’n swembad gehad het nie, het swaar geweeg, want as die spannetjie Krugers 

saam kuier kan daar nie nog behoorlik ’n ogie oor die kleingoed gehou word nie, van wie sommiges nog in die doeke 

was, maar die wêreld vol gesuiker het (af en toe een in ’n loopring) en die oues ook alles probeer nadoen het. 

 

So teen die skemerte se kant word ’n vleisie op die kole gegooi. Die manne braai terwyl aan ’n biertjie of twee geteue 

word. Die spannetjie honde drentel al om die braaiery en hoop op ’n beentjie of stukkie vleis wat op die grond beland. Die 

vroue en ouer dogters sorg vir die bykosse, en dit word onder doeke van die vlieë weggehou. En daar word gekuier dat 

die biesies bewe. Die bakkies biltong wat as versnaperinge dien, word geplunder, maar soos taks net weer volgemaak. 

Dan is daar nog ander watertand versnaperinge ook, en ’n pot krummelpap en ’n sous om ’n man se bek te laat water. 

 

Uiteindelik word die vleisies voorgesit, en die borde oorlaai van ’n stewige hoop pap en sous, slaaie en dan die vleis. 

Elkeen kry twee sosaties, twee stukke tuisgemaakte wors, twee tjoppies, ’n biefstuk na smaak en ‘n ribbetjie of twee. En 

toe lyk dit nog nie of die potte vreeslik gesak het nie. Oom Dries doen die tafelgebed, en almal verkeer vreetsaam.  
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Maar ook nie ’n honderd jaar nie laat weet oom Nico hy kan nie meer nie. Sy bord staan nog boepens, maar die biltong 

en ander verversings het nou gemaak dat sy oë groter as sy oorblywende stukkie maag was. Daarna gooi die een na die 

ander handdoek in. 

 

“Ek sê julle wat,” sê oom Japie. “Daar het die vakansie ’n hele paar kinders in die kinderhuis agtergebly, en hulle sal 

hierdie kos nou vreeslik geniet. Hul een anneks is net hier om die draai.”  

 

Nie lank nie, of die konvooi vertrek na die huisouers gebel is. Oom pa Dieter, die een huisouer, het laat weet dis reg so. 

By die anneks tref die gebroeders Kruger ’n jillende klompie kinders aan. Oom pa en tannie ma sal nou hier wees, beduie 

die een knapie. Intussen sit almal hand by om die kosse uit te pak en op ’n groot tafel buite te pak. Nog voor alles 

uitgepak is, is die biltong heeltemal opgeëet, maar daar wag nog ’n feesmaal. 

 

“Die boere en ander mense in die omgewing het soos gebruiklik gesorg dat ons genoeg kos het oor Kersfees en 

Nuwejaar, maar met dié feesmaal kan ons daarvan vir die maerder tye bêre,” verduidelik tannie ma Sonja net voor die 

klomp kan wegval.  

 

Naderhand het die kos wat tuis geëet is begin sak, en die gebroeders Kruger en gesinne kon weer saam begin peusel.  

 

Wat ’n genoeglike aand. Kort-kort kom ’n kind die besoekers hartlik bedank, maar die oë wat so dankbaarheid uitstraal 

laat enige hart vermurwe. Wat ’n heuglike aand. 

 

Dié storie het egter ’n ander storie as nadraai. Oom Japie en tannie Marie se hart is dié aand gesteel deur ’n pragtige half 

eenkant meisie met onberispelike maniere. “Sy het ’n besonder traumatiese verlede, en gaan nog lank neem om te 

ontdooi. Maar sy is net ’n plesier,” sê oom pa Dieter. 

 

Daardie aand is sy saam met oom Japie-hulle huis toe om die res van die vakansie by hulle deur te bring. Maar sy het 

nooit weer in die kinderhuis gaan woon nie. Sy het so goed aangepas dat sy kort voor lank aangeneem en ook ’n Kruger 

geword het. Oom Japie en tannie Marie het vir die eerste keer ’n pa en ma geword. 

 

En so tussen die gebroeders Kruger het daar nie gou weer ’n kind oor ’n vakansie in die kinderhuis agtergebly nie.       ■ 

 

Reeks: Aussie-plekname  (Deel 19) 
 

Weet jy wat die dorp naby jou se inheemse naam beteken? 

(Uittreksels uit ‘Aboriginal Place Names’, saamgestel deur AW Reed – 1994 herdruk) 

(NOTA: Ons kon voorheen slegs ‘n paar name vir Northern Territory aanbied omdat die boek nie meer bied nie.) 

 

Wes-Australië: 
 

Bungancoor – Baie moerasse 

Ceolgerk – ‘n Swaan 

Goodalup – ‘n Wallaby-bos 

Ingra – Gate (neste) van inheemse rotte 

New South Wales: 
 

Bega – Groot kampeerterrein 

Canobolas – Twee skouers (ou vulkaan) 

Dilgon – Soos ‘n maan 

Dilladerry – Plek van baie boomstompe                      g 

Victoria: 
 

Nhill – Plek van geeste 

Noorengong – ‘n Ekster-voëltjie 

Ouyen – Spook-watergat 

Peddybang – ‘n Emu 

Suid-Australië: 
 

Coorong – Smal strandmeer (‘lagoon’) 

Corella – ‘n Wit of pienk pappegaai 

Kangarilla – Plek waar die ma-skaap sit 

Kalyra – Naam van hout waarmee spiese gemaak is 

Tasmanië: 

 

  

(Al die name vir Tasmanië in die boek is al genoem.) 

Queensland: 
 

Chubie – ‘n Krap 

Dumpaal – Pad, voetpad, roete 

Gibingbell – ‘n Wilde lemoenboom 

Iarangutta – Baie krokodille 
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Geestelike Pitkos 

Terug na bo... 

 

 

 
 
Dwaalleer en mense wat die Evangelie skeef verkondig, is nie ‘n nuwe ding nie – daar was reeds in die eerste 
eeu na Christus baie vals profete in die wêreld [kyk 1 Johannes 4:1(b)].  Die vraag ontstaan dus nog dikwels 
by toegewyde kerkmense: Hoe weet ‘n mens wie jy kan glo en wie nie? 
 
Daar is soveel oulike sêgoed wat mense vir mekaar op WhatsApp of Facebook aanstuur wat so mooi klink, en 
begaafde sprekers op YouTube en podcasts wat so mooi praat; wie van hulle kan ‘n mens glo? En hoe weet ‘n 
mens of jou eie kerk reg is as jy al die ander sienings hoor? 
 
Ek lees die volgende in 1 Johannes 4:4 en hoop dit kan vir jou beteken wat dit vir my beteken het en vir jou 
bemoedig soos dit my bemoedig het: Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar 
oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. 
 
Daar is dus twee geeste in hierdie wêreld en in jou lewe werksaam:  

• God se Gees van die Waarheid wat deur die Geïnspireerde Woord praat; en 

• Satan se gees van dwaling wat leuens promoveer.  
 
Dit is maklik om oorweldig te wees en onbekwaam te voel om reg van verkeerd te onderskei. Onthou egter dat 
as jy ‘n Christen is, is die Gees IN jou. Die oomblik wanneer iemand hul hart vir die Here gee, kom woon die 
Heilige Gees in jou en die engele juig in die hemel oor jou verlossing! Daarom kan NIKS jou van Hom af 
wegvoer of verlei nie, want Hy wat in ons is, is groter as die duiwel wat in die wêreld is. 
 
Wie is HY? Johannes noem Hom hier die Gees van die Waarheid – m.a.w. Hy KAN jou in die waarheid lei. En 
hoe lei Hy ons? Deur Sy Woord. Die Bybel is die Woord van God; dit is geïnspireer en foutloos. 
 
Die slotsom is: Toets alles aan die Woord. As jy weet wat die Woord sê, kan jy alles ondersoek en vashou 
aan die waarheid. Die Bybel is die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad; die enigste standaard vir Waarheid. 
 
Johannes leer ons in sy Evangelie dat die Gees van die Waarheid ons help om die Bybel reg te verstaan.  En 
Hy is sterker as die Duiwel en al sy wêreldse trawante!. En Hy is IN jou. 
 
Onthou dus altyd Wie in jou woon. Moenie klein dink oor God nie; vertrou Sy Woord en moet nie moed of 
rigting verloor nie. 
 

Ds Gerhard Bredenkamp 
Deo Gloria Community Church - LEEMING (E-pos: ds.gerhard@deogloria.org.au) 

 

Vir nuwe lesers: So lyk en werk Aus-Brokkies… 

mailto:ds.gerhard@deogloria.org.au
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Ter wille van die talle nuwe intekenaars wat die afgelope maande by Aus-Brokkies se adreslys gevoeg is, die volgende 

agtergrond: Brokkies was vir bykans 16 jaar ‘n huishoudelike naam onder Suid-Afrikaanse en Namibiese immigrante in 

Nieu-Seeland, en nou bestaan hierdie eweknie in Australië vir die afgelope paar jaar. Brokkies het dus in twee nuusblaaie 

vertak: Kiwi-Brokkies en hierdie Aus-Brokkies. Lees Brokkies se geskiedenis. 

 

Die advertensie-afdeling het al ‘n klompie adverteerders bygekry, maar daar is nog baie oop spasies. Mense wat 

kleinsake in Australië bedryf en wat graag hierdie blad met ‘n borg-advertensie (teen ‘n baie billike tarief) wil ondersteun, 

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
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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 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 
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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. 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 

 

2. 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 

 

3. 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.) 

 

4. 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  

 

http://www.brokkies.net/adverteer
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5. ‘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 

 

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  
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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 
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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. 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  

 

 

 
 

 

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. 

________________________________________________________________________________________________ 
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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.   

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  

http://www.deogloria.org.au/
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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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