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Redakteursbrief
Die meeste van ons wat tieners het of gehad het, het dalk beleef hoe moeilik dit soms vir hulle is om te besluit wat hulle
na skool wil gaan studeer. Sommige weet duidelik wat hulle wil doen, maar talle ander voel maar bra onseker soos die
tyd om ‘n besluit te maak, al minder word. Wat as ‘n mens ‘n fout maak? Hoeveel studiegeld word dalk vermors op ‘n
verkeerde beroepskeuse omdat hulle dit nie geniet nie – al kan hulle die werk goed doen.
Die hoof artikel handel oor twee Suid-Afrikaanse immigrante in Australië wat al jare se ondervinding opgedoen het om
mense te help om te besluit watter soort beroepe die beste by hul breinvoorkeure pas, en watter nie. Dit gaan hier nie oor
persoonlikheids- of aanlegtoetse nie, maar lees maar self en jy sal verras wees om te sien hoe hulle mense help.
Ek bevorder nie gewoonlik spesifieke produkte of dienste in Aus-Brokkies nie. In hierdie geval kan ek egter getuig dat ek
en my vrou jare gelede al Martin se diens gebruik het, en ons kinders het byna tot die letter van sy ontleding ervaar hoe
gepas dit vir hul keuses was. My seun het eers – teen die aanbevelings in – ‘n studierigting ingeslaan wat vir hom
verkeerd was, en hy het dit sommer gou gestaak. Ja, ek is dus ‘n bietjie bevooroordeeld, dit is met ‘n skoon gewete!
Ek vra weer dat mense groot asseblief wenke vir artikels aan my sal deurgee. Dit behoefte daartoe hou nooit op nie.
Philip Langenhoven
Redakteur (Skryf gerus aan my by info@brokkies.net )

________________________________________________________________________________

Ysbreker: Goeie en slegte nuus
Die prokureur kom by sy klient en sê hy het goeie en slegte nuus.
“Wat is die slegte nuus?”, vra die klient.
“Die DNS op die toneel is beslis joune.”
“En die goeie nuus?”
“Jou cholesterol is baie laer.”
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Algemene nuusbrokkies

Martin en Natasja help jongmense hul ideale loopbaan ontdek
“Dit is nie buitensporig om deesdae $20 000 per jaar
vir naskoolse studies op te dok en met $80 000
studieskuld na voltooiing van ‘n vierjaar-graad
opgesaal te wees nie. Om aanspreeklik vir
terugbetaling van só ‘n bedrag te wees, selfs indien jy
binne jou gekose studierigting werk én gelukkig in jou
beroep is, is nie aldag maklik nie.
“Die keersy van die munt is dat ‘n mens
sielsongelukkig in jou pos kan wees, òf nie ‘n pos in
jou studierigting kan kry nie. Om onder daardie
omstandighede jou studieskuld te moet terugbetaal, is
‘n bittere vonnis, om nie eens te praat van
terugbetaling van skuld vir ‘n onvooltooide kursus nie.”
Aan die woord is Martin Hefer en Natasja de Wet,
ervare loopbaanleidingspraktisyns, persoonlikheidsen denkvoorkeurkundiges van Suid-oos Queensland
in Australië, oor die katastrofiese gevolge van ‘n
verkeerde loopbaankeuse.

Martin Hefer van Potential Profiling

Hulle is aan baie lesers bekend weens die sukses waarmee hulle al vir meer as 20 jaar jongmense lei om beroepsrigtings
te kies wat hulle met groot bevrediging en sukses beoefen. Hulle noem die proses POTENTIAL PROFILING.
“Maar daar is ook ander, nie-finansiële en moeilik verrekenbare gevolge, byvoorbeeld die geleentheidskoste (m.a.w.
geleenthede wat eerder binne die verspeelde tyd aangegryp kon word). Mense onderskat dikwels ook die emosionele
impak (die knaende verwyt van ‘n mislukte keuse), en dink net aan die volgehoue frustrasie om daagliks te doen waarvan
jy nie hou nie. Niemand hou daarvan om die ronde pen in ‘n vierkantige gat te wees nie.”

Gaan dit nie net oor persoonlikheid, intelligensie, belangstelling of aanleg nie?
“Vir dekades is persoonlikheidstipe, aanleg, belangstellings, intellek en persoonlike waardes as die primêre ‘aanwysers’
vir ‘n doeltreffende persoon-beroep pas beskou. Aspekte soos emosionele intelligensie en breinvoorkeure is dikwels
geïgnoreer of van kleiner waarde geag as ‘voorspellers’ van sukses. Emosionele intelligensie (‘EQ’) is deels ‘n
aangeleerde vaardigheid en kan versterk en self aangeleer word, terwyl natuurlike breinvoorkeure ingebore is.”
Martin en Natasja verduidelik dat laasgenoemde bepalend is van hoe ‘n persoon se brein ‘verkies’ om op die
omstandighede te reageer, inligting in te samel, besluite te neem en met die wêreld buite hom-/haarself om te gaan. Dit
gaan dus oor hoe ‘n individu se brein ‘ge-preprogrammeer’ is waarvan om te hou en waarvan nie. Dat ‘n persoon meer
suksesvol sal wees met die uitvoerig van ‘n taak wanneer hy/sy die taak geniet, as wanneer dit nie is waarvan sy/haar
brein hou nie, word oorweldigend deur navorsingsresultate ondersteun.
“Met ander woorde, die gemiddelde mens kan van die meeste soorte werk ‘n sukses maak as hulle skouer aan die wiel sit
en moeite doen om die werk onder die knie te kry en hard werk – maar dit beteken nie noodwendig dat ‘n mens gelukkig
is in die werk, of dit vir te lank sal wil doen nie.
“Iemand wat vir te lank in die ‘verkeerde beroep’ werk, vind later dikwels dat hulle te veel tyd ‘gemors’ het en wens hulle
het eerder hul ‘passie’ gevolg.
“Daarom is dit belangrik om te verstaan wat dit is waarmee ons kan help. Ons is toegerus om ‘n persoon se natuurlike
breinvoorkeure (en -afkeure) akkuraat te bepaal en in beroepskonteks te interpreteer, sonder om aspekte soos
persoonlikheidstipe, aanleg, belangstellings, intellek en persoonlike waardes uit die oog te verloor. Dit sluit ook die
bepaling van leerstyle in”.
Aus-Brokkies – Afrikaanse Doer-Onder e-nuusbrief

30 Junie 2019

Hoe lyk ‘n doeltreffende, suksesvolle beroepskeuse?
Martin verduidelik dat langtermyn sukses en bevrediging in ‘n beroep op die volgende ses interafhanklike pilare rus:
•

•

•
•
•
•

Die wisselwerking tussen jou brein se natuurlike en unieke denkvoorkeure (en afkeure) en uitvoering van prosesse
eie aan jou voorgenome beroep. (Om ‘n natuurlike voorkeur te hê vir take wat deur ‘n beroep vereis word, is ‘n
belangrike aanduider van die moontlike beroepskeuses wat die persoon het. Dit help dat die meeste take in jou
posbeskrywing sonder weerstand gedoen word);
Jou persoonlike vermoë (intellek, belangstellings, vaardighede, kennis, emosionele intelligensie, hulpbronne,
toegang, prestasies, fisieke kapasiteit) om aan die voorvereistes vir die boefening en daaglike eise van ‘n beroep te
voldoen;
Die invloed wat ‘n beroep op jou verhoudings, lewensstyl en emosies het;
Jou inherente motivering (honger) en deursettingsvermoë om jou beroepsdoelwit te bereik en daarin uit te blink;
Beskikbare werks- en bevorderingsgeleenthede binne jou beroepsrigting; en
Die mate waartoe die salaris jou finansiële behoeftes aanspreek.

“Beroepspas is ‘n multi-dimensionele konsep. Wanneer enige van bogenoemde ‘grondvoorwaardes’ tydens die
beroepskeuse-proses geïgnoreer word, vergroot die moontlikheid dat ‘n mens se beroepskeuse nie vir baie lank aan
hom/haar werkstevredenheid en geluk sal besorg nie.”

Elke mense het ‘n unieke brein-‘vingerafdruk’ – hul denkvoorkeurprofiel
Martin sê: “Soos in die geval van persoonlikheidstipe, het elke mens ‘n bepaalde denkvoorkeurprofiel — ‘n unieke
‘vingerafdruk’ van die brein wat aandui waarvan jy hou en nie hou nie. Só ook het elke beroepsrigting ‘n bepaalde profiel
— ‘n samestelling van denkprosesse wat noodsaaklik is om take met gemak uit te voer.
“Studies toon dat afwykings in ‘n persoon se natuurlike denkvoorkeure (hoogste voor en –afkeur kategorie) gedurende
die beroepsjare (van 15- tot 65-jarige ouderdom) onbeduidend is. Indien akkuraat gemeet, het ‘n voorkeurprofiel ‘n
onbeperkte raklewe en permanensie — aansienlik meer as tradisionele aanduiders soos aanleg- en
belangstellingsontledings.
“Die krag en tydloosheid van ‘n akkurate denkvoorkeurprofiel spreek dus vanself; daarom is dit so toepasbaar wanneer
loopbaanleiding gebied word.”

Watter soort inligting word deur die proses beskikbaar gemaak?
Natasja verduidelik: “Ons Potential Profiling-proses identifiseer
beroepsrigtings wat oorweeg en vermy behoort te word. Dis egter net die
begin, want die proses bied ook insig oor hoe ‘n mens waarskynlik onder
bepaalde omstandighede sal optree.
“Verder bied die proses ‘n hele paar ander voordele soos advies oor
studiemetodes en leerstyle, hoe om doeltreffend besluite te neem;
konflikhantering, bestuur van verandering, metodes om laer denkvoorkeure
te ondervang, identifisering van sterk- en swakpunte en hoe om
buitengewoon hoë voorkeure te reguleer.”
Natasja benadruk dat leerstyle ‘n groot rol in beroepspas speel.
“Tydens die beroepsvoorligtingsproses is ons in staat om te bepaal of die
persoon ‘n visuele-, ouditiewe-, òf kinestetiese leerder is. Mense studeer op
verskillende maniere en neem inligting op verskillende maniere in. Die
spesifieke leerstyl (of ‘n unieke kombinasie van verskillende style) waarmee
‘n persoon gemaklik is én verkies, is deel van sy/haar eie ‘bloudruk’ ― dis
die ‘leertaal’ wat die brein die beste verstaan.

Natasja De Wet van Potential Profiling

Daar is hoofsaaklik drie leerstyle wat leerders inspan wanneer hulle leer.
Die visuele mense wil dinge sien, lyftaal interpreteer, notas maak, in prentjies dink en diagramme of visuale voorstellings
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gebruik. Daarenteen is die ouditiewe mense, wat graag leer deur te luister, deel te neem aan besprekings, op te let na
dinge soos mense se praatspoed en stemtoon, en ook daarvan hou om hardop te lees en met die hulp van ‘n
bandopname te leer. Die mense wat deur tas/kinestese leer, verkies om te beweeg, te doen, en aan te raak. Hulle
ondersoek die wêreld, probeer dinge graag self en raak rusteloos wanneer hulle te lank stilsit.
“Die ‘leertaal’ ― formeel of informeel ― waarop inligting en vaardighede in beroepsomgewings en werkplekke versprei en
oorgedra word, verskil van mekaar. Hoe meer die werkplek/beroep en die individue se ‘leertaal’ met mekaar ooreenkom,
hoe meer natuurlik en gemaklik sal die leerproses wees.”

Ouers se ‘AHA’-oomblik
Martin sê dit bly altyd ‘n hoogtepunt om - tydens terugvoersessies - ouers se ‘AHA!’-oomblik te sien wanneer hul tiener se
‘vreemde’ optrede verklaar word.
“Dit is asof ouers en kinders daarna ‘n begrip vir mekaar se uniekhede en reaksies ontwikkel ― ‘n ongeskrewe
wedersydse verdraagsaamheid tree in.
“Die sukses van loopbaanleiding begin en eindig egter by die kandidaat. Openlikheid en eerlikheid met die verskaffing
van inligting is krities belangrik, en hoe meer erns die kandidaat met die saak maak en die inligting tot hul voordeel
gebruik, hoe meer suksesvol sal hulle wees om die plan wat ons hulle gee, uit te voer. Ek en Natasja kan jou wys waar
die water is, maar ons kan jou nie dorsmaak nie!”

Hoe belangstellendes meer hieroor kan uitvind
Volgens Martin en Natasja kan die POTENTIAL PROFILING-proses die verskil
tussen ‘n slagoffer van ‘n verkeerde keuse, òf die bevoordeelde van ‘n
ingeligte keuse beteken - en dit vir ‘n eenmalige belegging van minder as
1% van die koste van ‘n vierjaarkursus.
Vir meer inligting, skryf gerus vir Natasja of Martin by cmgt22@gmail.com.
Verskaf asseblief jou kontaknommer indien jy verkies om telefonies
gekontak te word. Die diens word aan kliënte in Australië en Nieu-Seeland
gelewer. Ten einde die proses van begin tot einde sinvol uit te voer, moet
kliënte toegang hê tot ‘n telefoon, rekenaar, Internet-verbinding en ‘n
gespreksplatform soos Skype.

Bekende Afrikaanse akteur Paul Eilers sterf
Die bekende akteur, Paul Eilers is pas oorlede. Dit wil voorkom of hy aan 'n
hartaanval beswyk het. Hy en sy vrou Marina het in Oudtshoorn gewoon.
Hierdie gesoute akteur en radioman was vir meer as 40 jaar as akteur en
filmregisseur in die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf betrokke.
Oor die afgelope 40 jaar was hy baie aktief - voor en agter die kameras. Hy was
ook lief vir toneel en het verder regie, oorklankwerk en opvoedkundige
poppeteateraanbiedings vir jong leerders gedoen.
In 1972 het hy by die SAUK aangesluit waar hy 'n omroeper en regisseur was. In
1981 het hy die eerste Afrikaanse oorklankingsregie met Roelf Jacobs in die
hoofrol gedoen, en in 1996 het hy Suid-Kaap Stereo begin.
In 2005 is hy na byna 20 jaar terug na die verhoog in die titelrol van Faan se
Trein. Die produksie het 'n Kanna vir die gewildste stuk by die KKNK gekry. Sy
meer onlangse werk was die van regisseur van die rolprente Verraaiers,
Roepman, Stuur groete aan Mannetjies Roux en 'n rol in Die Ontwaking.
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Wonderplant verwyder meer koolstofdioksied as Amasone

Ek het ‘n interessante artikel in Getaway-tydskrif raakgeloop. Wie sou nou kon dink dat Suid-Afrika se beskeie Spekboom
(Portulacaria afra) ‘n ‘wêreldleier’ is. Spekboom het ‘n besonderse vermoë om groot hoeveelhede koolstofdioksied uit die
lug te neem en na suurstof om te skakel.
Volgens Wikipedia kan een hektaar spekboom gemiddeld 4.2 ton koolstofdioksied per jaar na suurstof omskakel (wat
verwys na ‘n plant se fotosintese-proses as ek my skoolbiologie reg onthou). In die opsig is spekboom tot 10 keer meer
effektief per hektaar as 'n tropiese reënwoud soos die Amasone.
Spekboom kom algemeen in die ooste van Suid-Afrika voor. Dit word ook in die Karoo van die Oos- en Wes-Kaap
aangetref.
Die spekboom is immergroen en word ongeveer 2.5 meter hoog. Die stam, wat tot 20 cm dik word, het 'n kurkagtige
voorkoms. Die blare is helder groen, vleserig en eiervormig. Soos die boom ouer word, word die blare gelerig.
Olifante eet graag die boonste blare van die boom, wat veroorsaak dat dit horisontaal uitsit. Vir hierdie rede staan die
boom ook as Olifantskos bekend. Die olifante in die Oos-Kaap, insluitende die in die Addo-Olifant Nasionale Park, kan tot
200 kg spekboomblare per dag vreet.
Die blare van die spekboom kan glo ook deur mense geëet word. Dit kan in tye van nood as 'n voedselbron aangewend
word en is ook geskik vir gebruik in slaaie. Die blaartjies het 'n effens suur suurlemoenagte smaak.
Die Getaway-artikel bevestig dat dit eetbaar is, en verwys na die plant se hoë Vitamine C-inhoud. Hulle noem ook dat die
spekbook nie net as ‘olifantskos’ bekend staan nie, maar ook as ‘pork bush’. Hulle verwys heel gepas na die spekboom
as ‘n koolstofdioksied-spons.
Volgens Getaway is Kuzuko Lodge, ‘n privaat reservaat langs die Addo Olifant Nasionale Park, in die posisie om
koolstofkrediete te verkoop as gevolg van hierdie wonderplant op hul eiendom. Die plant kom in sy natuurlike staat voor,
en dit word ook verder aangeplant as deel van ‘n ‘landskaps-restourasieprojek. Dele van die reservaat is voorheen deur
boere besit, maar dit was oorbewei.
Regerings in Europa en elders wil industriële besoedeling verminder. Daarom kan maatskappye wat hoë vlakke van
kweekhuis-gasvrystellings het – soos vervoermaatskappye – koolstofkrediete koop om hul koolstof-impak teen te werk.

Die spekboom se eienskappe opgesom
•
•
•
•
•
•

Die spekboom groei maklik en kan so lank as 200 jaar leef
Dit groei tot ‘n hoogte van tussen 2 en 5 meter
Dit is eetbaar en bevat ‘n hoë dosis Vitamine C
Spekboom is baie taai en kan droogtes, ryp en veldbrande oorleef
Dit is een van die mees effektiewe plante wat koolstofdioksiek in die atmosfeer teenwerk omdat dit in staat is om
twee soorte fotosintese te laat plaasvind, terwyl die meeste ander plante slegs een proses het om te gebruik.
Dit is uniek in die opsig dat dit snags sonenergie berg sodat fotosintese kan plaasvind. Die feit dat die plant 10
keer meer effektief is per hektaar in die vermindering van koolstofdioksied in die lug as ander plante, beteken dat
elke hektaar spekbome jaarliks 4.2 ton se koolstofdioksied kan absorbeer.
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Lief vir jou lemoenpampoentjies? Oppas vir die ontploffing!

Florencia Ferrari het ‘n seer les geleer.
‘n Vrou van Havelock North het op die harde manier geleer dat ‘n lemoenpampoentjie (‘gem squash’) nie in ‘n
mikrogolfoond gekook moet word nie. Volgens ‘n koerant het sy verskeie brandwonde aan haar hand, gewrig, bors en
gesig opgedoen toe dié klein groentesoort – wat so gewild onder Suid-Afrikaners is – “soos ‘n bom” in haar hand ontplof.
Onlangs het Florencia Ferrari ‘n lemoenpampoentjie gekoop om deel van ‘n groter dis in die oond te maak. Sy kon egter
nie die harde pampoentjie middeldeur gesny kry nie en het toe die fout gemaak om dit vir twee minute in die
mikrogolfoond te plaas met die hoop dat dit effens sagter sou word sodat sy dit kon oopsny.
Sy sê sy kon in die gaatjie wat daarin was – veroorsaak deur die mes waarmee sy probeer het om dit te sny - sien dat die
vog binne-in die pampoen besig was om te kook. Omdat sy besef het dit is baie warm, het sy ‘n lap geneem om dit veilig
op te tel en uit die mikrogolfoond te verwyder. Dit was die oomblik toe die ding ontplof en die vuurwarm inhoud oor haar
laat spat en haar brand. Sy sê sy het nou nog blase op haar hand, bors en gesig.
Nadat sy eers by die apteker hulp in die vorm van bevogtiger gekry het (om infeksie te voorkom), is sy na die dorp se
mediese sentrum waar hulle die wonde behandel en verbind het. Die verbande word daagliks deur die sentrum vervang.
‘n Persoon wat groente verkoop, sê dat daar verskeie manier is om pampoen te kook, maar hy het nog nooit daarvan
gehoor dat iemand dit in ‘n mikrogolfoond kook nie. Hy sê dit is soortgelyk aan ‘n groot eier wat uitendelik ook sal ontplof.
Hy het verder voorgestel dat ‘n mens ‘n pampoen van enige aard vir die kookproses voorberei deur dit eers af te skil en
dan in kleiner stukke te sny. Hulle kan dan vir 30 tot 40 minute teen 180 grade Celsius gebraai word, en dit lewer volgens
hom ‘n smaaklike resultaat.
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Vrou skenk geboorte maar was onbewus van haar swangerskap

Klara Dollan vertel ‘n paar jaar later haar storie. By haar is haar ‘wonderkind’, Amelia.
Ek bêre soms interessante koerantberigte wat nie so tydgebonde is nie met die gedagte om dit later te gebruik. Hierdie is
een so ‘n geval wat oorspronklik in The Guardian verskyn het.
Drie jaar gelede het ‘n 22-jarige vrou van Londen in die VK in die badkamer van haar woonstel geboorte geskenk, maar –
en hier is die storie – sy het nooit besef sy was swanger nie! Sy was baie verleë oor haar sonderlinge ervaring en het
eers vanjaar besluit om haar storie te vertel.
The Guardian het berig dat Klara Dollan se verrassende ervaring, om alles te kroon, gebeur het op die dag wat sy met ‘n
nuwe werk begin het. Sy het op haar eerste dag die werk vroeër verlaat as gevolg van maagkrampe.
Toe sy in haar badkamer begin om in kraam in te gaan, het die buurman weens die lawaai besef iets is fout in die
woonstel langsaan en die ambulans gebel, maar sy het geboorte geskenk net voor hul aankoms by haar woonstel.
Sy en haar babadogter Amelia, nou drie jaar oud, is na die Hampstead's Royal Free Hospital geneem.
Dollan het aan die koerant gesê dat sy haar voorbehoedpille onafgebroke vir meer as ses maande gebruik het. Sy het
gedink haar maagkrampe het beteken dat haar maandstonde teruggekeer het omdat sy so twee weke voor die bevalling
opgehou het om die pil te gebruik.
Die ironie van alles is dat toe Dollen se ma by die hospitaal opdaag, het haar ma opgemerk: “Maar jy was dan nie
vanoggend swanger nie!”
Die verleë vrou het verder gesê dat sy eers besef het sy is swanger toe sy begin om geboorte te skenk.
“My liggaam het vir my gesê ek moet die pyn wegdruk. Toe sien ek my baba se kop uitkom. Ek was absoluut geskok!”
Sy het geen rede gehad om te vermoed dat sy swanger was nie: sy en haar kêrel het maande vantevore uitgemaak, sy
het gereeld voorbehoedpille gebruik en haar liggaam het geen teken getoon dat sy swanger was nie.

Hoe is so iets enigsins moontlik?
Helen Cheyne, ‘n professor in vroedvrouskap aan die University of Stirling's Nursing, sê gevalle van ‘kriptiese
swangerskap’ – ook bekend as ‘swangerskap ontkenning’ – is raar maar gebeur tog soms. Dit gebeur glo in 1 uit 2,500
gevalle, wat beteken daar moet so 320 gevalle per jaar in die VK alleen voorkom.
En toe eers lees ek die datum van die berig in Stuff: 1 April! Ek’s ook maar maar lekker stupid hoor!
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Rubriek: ‘En daar was lig’ – Deur Philip Langenhoven

Die Opstanding en die begin van die Skepping (Deel 3)
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 3 (slot). (Lees Deel1 en Deel 2)

Wat Genesis ons oor die begin van die wêreld vertel
In dele 1 en 2 is getoon hoe Christus se opstanding
lig werp op die hele stelsel van die Christen-doktrine.
Indien Hy fisiek uit die dood herrys het, bevestig
daardie enkele gebeurtenis Sy identiteit as die Seun
van God en sy onfeilbare outoriteit as ‘n Leermeester.
Logiesgewys moet daardie outoriteit uitgebrei word na
wat Hy die mens oor die Ou Testament geleer het.
Uit sy debat met die Jode het Jesus die leer van
Genesis oor die oorsprong van die huwelik as ‘n
duidelike weergawe van historiese gebeure beskou.
Die Jode het geen verskoning vir enige verwarring oor God se ontwerp vir die huwelik nie, in die lig van sy hantering van
Adam en Eva aan die begin van geskiedenis. Net so, as Jesus Genesis 2 as beide outoritêr en duidelik in sy leer as ‘n
historiese rekord beskou het, is die implikasie dat Hy die res van die skeppingsnarratief op dieselfde wyse beskou het.
Dit laat ons met een verdere vraag: Wat leer ons uit die boek Genesis oor gebeure tydens die begin van die wêreld?
Indien ons die Genesis-rekord beskou soos Jesus dit beskou het - as Goddelik geïspireer en waar, en ‘n duidelike
uiteensetting van gebeure tydens die “begin van die skepping” – kan ons die volgende gevolgrekkings daaroor maak:

Eerstens leer ons dat God die wêreld gemaak het
Ons leer dat alles wat bestaan deur die ewige mag van God gemaak is – en in ‘n periode van ses dae van lig en
duisternis. Dit is hoe elke skeppingsdag volgens Genesis 1:5 gedefinieer word, as ‘n periode van tyd saamgestel deur
twee korter periodes: een van lig genoem ‘dag’, en een van duisternis genoem ‘nag’. Die kombinasie van hierdie twee
periodes, wat ook ‘aand’ en ‘oggend’ betrek, verteenwoordig een skeppingsdag. God het oor ses dae geskep.
Dit is waar dat daar ‘n misterie aan hierdie dae kleef. Byvoorbeeld, ons kan nie bepaal wat die bron van lig gedurende die
eerste drie dae van die skepping was nie. Die son, maan en sterre as ‘ligdraers’ is eers op dag vier gemaak. Ons kan
egter wonder of dit na God se heerlikheid (Lig) verwys, maar die misterie laat nie toe dat ons die skeppingsdae met lang
geologiese tydperke assosieer nie. Wanneer ons by wat geskryf is hou, moet ons die ses dae as ses opeenvolgende
periodes van roterende lig en duisternis beskou waartydens God alles daargestel het. Dit blyk ongevraag te wees om
hierdie ses dae as ‘n blote literêre toestel te beskou. Ons weet dit onder andere omdat in Exodus 20, toe God die Sabbat
aan die Jode gegee het met die opdrag om dit te eerbiedig, het Hy na Sy eie voorbeeld verwys deur die skepping van die
wêreld as die grondslag van sy gebod te maak. Die Jode moes ses dae werk en op die sewende dag rus, om God se
optrede ‘na te boots’, aangesien God hierdie patroon gevolg het tydens die skepping.

Tweedens leer ons dat die skepping uit God se hand as ‘baie goed’ bestempel was
In Genesis 1:31 lees ons dat God sy werk op die sesde dag voltooi het: “Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het,
en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag.” Die uitdrukking “baie goed’
suggereer dat die wêreld soos vanuit God se hand oorspronklik vry was van daardie dinge wat die Bybel assosieer met
die toetrede van sonde in die wêreld – dinge soos geweld en ernstige siektes soos kanker.
Dit is so dat wetenskaplikes deesdae oor die algemeen glo dat al hierdie natuurlike kwade van die begin af in die wêreld
aanwesig was. Hulle glo dat geen noemenswaardige verandering die wêreld binnegekom het sedert die eerste eensellige
lewensvorm miljoene jare gelede te voorskyn gekom het nie. Volgens Darwin se teorie, het die behoud van lewe op aarde
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nog altyd ‘n geweldvolle stryd tussen mededingende organismes behels, en die vrug van hierdie oneindige stryd is die
oorlewing van die sterkste. Indien die mens nou die dominante spesie op aarde is, is dit te danke aan sy veel beter
vermoëns as ‘n geslepe en intelligente roofdier, wat oor ander spesies begin heers het. Die mens het dus ‘n lang pad van
bloedvergieting gelaat, wat teruggeneem kan word tot die begin.
Hierdie Darwiniese prentjie stem egter glad nie ooreen met die woorde in genoemde teksgedeelte nie: “Toe het God
gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed” [en aanvanklik sonder doodslag deur mens of dier – soos in
Darwin se teorie nodig is]. Daar is duidelik ‘n teenstrydigheid tussen hierdie woorde en die wetenskaplikes se konsensus
soos bespreek. In teenstelling hiermee sê die Bybel dat dit deur die werk van God is dat die mens as dominante spesie
op aarde geplaas is, om oor alle plante en diere te heers.

Derdens leer ons dat God oorspronklik aan die mens ‘n vegetariese dieet voorgeskryf het
Genesis 1:29-30 lui dat nadat die mens in God se beeld geskape is en Hy hulle aangestel het om oor alles te heers, het
Hy aan hulle ‘n dieet voorgeskryf. By implikasie het Sy opdrag aan hulle om oor die aarde te heers, nie beteken dat hulle
diere mag doodmaak om te eet nie, want Hy het hulle beveel het om ‘n dieet te volg wat in ooreenstemming is met die
karakter van die tuin as ‘n plek van vrede: “Verder het God gesê: ‘Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op
die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. (Gen 1:29).
In die volgende vers skryf God dieselfde dieet vir die diere voor: “Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls
in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos.” (Gen 1:30)
Later in die geskiedenis, na die Vloed, voeg God vleis by die mense se dieet. In Genesis 9:3 sê God vir Noag: “Alles wat
roer en lewe, sal kos wees vir julle. Naas die groen plante gee Ek dit alles vir julle.” Die na-vloedse dieet wat God vir
Noag en sy seuns voorskryf, staan in kontras met die oorspronklike dieet wat Hy vir die mens voorgeskryf het vir die
vreedsame paradys. Duidelik staan hierdie leer van Genesis in skrille kontras met die Darwiniese siening van die mens
as hoogs ontwikkelde dier wat uiteindelik sterk en slim genoeg geraak het om ander diere te domineer.

Vierdens leer ons dat die menslike ras met ‘n enkele menslike paartjie begin het
Die twee mense, Adam en Eva, is deur ‘n wonderwerk van God geskep, en dit was deur hulle wat sonde in die wêreld
vastrapplek gekry het. Die man is eerste geskape en die vrou tweede uit die fisieke substansie van die man. Dit is
moontlik een van die duidelikste teenstellings tussen die leer van Genesis en die wetenskaplike konsensus wat deesdae
in sekulêre wetenskap-akademies gedoseer word. Die Bybel leer duidelik dat die menslike ras begin het met daardie
enkele paartjie wat deur ‘n wonderwerk van God geskep is. Vanuit hierdie paartjie het die hele mensdom gespruit.
Die Apostel Paulus het die biologiese eenheid van die menslike ras in Handelinge 17:26 bevestig toe hy gesê het: “Uit
een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank
hulle sal bestaan en waar hulle sal woon.”
Rassisme is onaanvaarbaar in ‘n Christen se wêreldbeskouing omdat ons almal afstammelings van dieselfde ouers is.
Daar is slegs een ras in die oë van God, die menslike ras. Bykomed daartoe weet ons dat Adam en Eva bewus was van
hul identiteit as die eerste menslike paartjie, want Adam het aan sy vrou die naam Eva gegee, wat ‘lewendig’ of ‘lewe’
beteken – omdat sy “die moeder van alle lewendige mense” is (Gen 3:20).
Ons leer ook in die Skrif dat die man eerste gemaak is – voor die vrou – en dat God die liggaam van Adam uit lewelose
materie gemaak het. Hy het daarop asem in die mens se neus geblaas en hom so ‘n lewendige wese gemaak. Ons leer
ook dat God toe vir Eva geskep en aan Adam gegee het sodat die twee in ‘n permanente huweliksband kon saamkom.
So het God die huwelik as ‘n eksklusief heteroseksuele instelling ingestel, en opdrag gegee dat pare intiem met mekaar
moet raak, slegs binne die heilige band van die huwelik.
Duidelik het beide Jesus en Paulus die leer van Genesis 2 en 3 verstaan en dit as ‘n getroue weergawe van werklike
historiese gebeure beskou. Byvoorbeeld, Paulus skryf in Romeine 5:12–19 dat dit deur sonde is dat die hele menslike ras
in sonde verval het, en gevolglik het die dood ook die wêreld betree. Paulus leer ons in Romeine 8:21 dat die skepping
tans in ‘n staat van “verslawing aan die verganklikheid” is, oënskynlik as gevolg van Adam se sonde, en die wêreld is in ‘n
staat van wanorde en chaos. Doodslag, geweld, siektes en wanhoop regeer die wêreld. Die mens se sonde het die hele
skepping geaffekteer, soos die dramatiese veranderinge in die aarde self, in die diereryk, in die voortplantproses, in
menslike arbeid, en in die menslike lewe (Gen 3:14–19).
Ten slotte: Jesus het alles vervul wat Hy gesê het Hy sou doen. Hy het voor die tyd gesê dat Hy aan die kruis sou sterf,
begrawe sou word deur mense en op die derde dag sou opstaan, en dit is wat Hy gedoen het. Dit maak dus sin om
eerder God se weergawe van ons begin te glo as die weergawe wat deur materialistiese naturalisme aangebied word.
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Oom Herrie se Kerrie

–

Deur Herman Toerien

Om ge-oom en ge-tannie te word

Kort-kort, soos toe ta’ Lina gekla het oor na ’n bejaarde dame as “tannie” in ’n koerantopskrif verwys is, is daar ’n gekrap
aan die Afrikaanse gebruik om ouer mense as oom en tannie aan te spreek. Oom Herrie kry die indruk dat hulle wil hê die
jongmense moet die Engelse aanspreekvorm gebruik.
Maar in Suid-Afrika is dit niks meer snaaks as mense mekaar beleefd tussen rasse, ook in sake-ondernemings, mekaar
as oom en tannie aanspreek nie. Oom Herrie hou oor ‘n honderd daarvan.
Maar die Engelse invloed bly sterk, soos die meer gereelde gebruik om “mnr” en “mev” met hoofletters te begin waar dit
nie gebruik moes gewees het nie. Maar as ’n gebruik eers ingeskop het, sit hy. Ons sien nog dikwels “Mevr.”
Jare gelede het oom Herrie vir ’n baie gewilde baas gewerk. Hy het oral as oom Pierrie bekend gestaan. So beland oom
Herrie saam met oom Pierrie op ’n komitee gelaai met veiligheidsmense. Oom Herrie word sekretaris, maar die afgerolde
presensielyste word deur die weermag voorsien. En natuurlik is daar ’n kolom om ‘n mens se rang in te vul. Oom Pierrie
is nie links nie, en vul “oom” daar in.
Oom Herrie, toe nog ’n nat-agter-die-ore assistentdirekteur, sien darem nie ook kans om “oom” in te vul nie. Maar na ’n
jaar of so besluit ’n ringkop by oom Herrie se werk hy mag nie meer op die komitee dien nie. Die weermag is nie links nie,
en roep oom Herrie gewoon op die vergaderingsdae op om sekretaris te kom wees. En so pryk daar toe in die rangkolom
“skutter.” Dit pla toe nie tot op ’n dag dat die klomp besluit ons gaan saam middagete in die militêre basis “geniet.” By die
offisiersmenasie word al die offisiere en burgerlikes afgelaai, en toe omgery na die onderoffisiersmenasie. Skutter Herrie
moet egter bly sit tot by die troepemenasie, waar hy met ’n varkpan uitgereik word. Na ete het oom Herrie sy varkpan
gewas en ingehandig. Gelukkig was die waswater warm en vol seep, en hoef oom Herrie darem nie eers buite te gaan
woestyn-omo (grond en fyn gruis) te gaan inspan om van die vetterigheid ontslae te raak nie. In oom Herrie se troepedae
in die woestyn daar op Rooikop, was dit alledaags om woestyn-omo te moes inspan.
En ja, woestyn-omo het die varkpanne laat blink, blink. Die troepe wat grillerig was hiervoor, moes maar gereeld snags
hardloop, en weer hardloop.
Of die persentasie mense wat nie ge-oom en ge-tannie wil word nie, meer of minder word, weet ook Herrie nou nie. Al
wat oom Herrie weet, is dat dit ’n mooi gebruik in Afrikaans is. Dit word byna altyd as ’n respek-aanspreekvorm gebruik.
Darem strate beter as om sommer ge-jy en ge-jou te word.
Miskien is dit ook ingebed deur die feit dat senior personeel saam met wie oom Herrie gewerk het, en vir wie oom Herrie
respek gehad het, altoos as “oom” bekend gestaan het. Daarteen het oom Herrie geen respek gehad vir van die’s wat
aangedring het om ge-meneer te word nie. So asof hulle niks gewoond is nie. Maar ’n kollega loop by geleentheid ’n
persoon van ’n ander departement op straat raak. “Waar kry julle daai gek?” wil hy weet verwysend na ons kantoorhoof.
Oom Herrie het al self gewonder. Maar wat oom Herrie geweet het, is dat hy vreeslik gesteld was om ge-meneer te word.
Daarteenoor had oom Herrie die wêreld se respek vir oom Doep, die kantoor se administratiewe klerk. En natuurlik later,
by ’n ander departement, vir oom Pierrie. Toe oom Herrie dus die eretitel van “oom” verwerf, was dit ’n gelukkige oomblik.
Dis net in die hospitaal waar oom Herrie minstens een keer elke maand moet inklok waar oom Herrie nog nie regkom nie.
Hulle het self met “oom Toerien” begin, maar dis darem amper net so goed soos “oom Herrie.”
Vroulief is wel ’n hele paar jaar jonger as oom Herrie, maar dat al hoe meer mense vra of sy oom Herrie se dogter is, is ’n
groot kompliment vir haar. En oom Herrie is gelukkig om so bevestiging te kry dat hy met ’n baie mooi vrou getroud is. ■
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Geestelike Pitkos
Terug na bo...

Dalk het jy ook al iemand gehoor sê: Ons hoef nie meer die wet van die Ou Testament na te kom nie; al wat
nou belangrik is, is die wet van liefde. En dan haal hierdie mense soms die woorde van Jesus aan wat gesê
het: “Die hele wet kan in hierdie twee sake saamgevat word: liefde vir God en liefde vir die naaste” (Matt
22:34-39)
Jesus se samevatting was verseker akkuraat, maar die vraag is of Hy daarmee die gebooie van die Ou
Testament van die tafel afgevee het.
Ek glo nie, want ek dink dadelik aan ‘n ander geleentheid waar Jesus ook gesê het: “As julle my liefhet, sal
julle my gebooie onderhou”. (Joh 14:15)
Op ‘n ander keer het Hy gesê Sy voedsel, met ander woorde, dit wat Hom aan die gang hou, dit wat Hom
maak lewe, is “om die wil te doen van Hom wat my gestuur het.” (Joh 4:24)
Daar is ‘n neiging onder Christene en nie-Christene in die wêreld wat hulself uitdruk in die soort woordeskat
wat sê: Al wat saak maak, is dat ons mekaar liefhet. En met hierdie leuse in hul lewe doen hulle naastenby
soos wat hulle gelei voel onder die noemer van “liefde”.
Hoor vandag: In die Nuwe Testament beteken liefde vir God nog steeds dat ons die Here se gebooie sal
nakom. Ons kan nie net op meriete van liefde – soos ons dit verstaan – keuses maak nie. Ons sal ook moet
vra: Wat sê die wet van God hieroor.
Jesus het by geleentheid gesê: “As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes
en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.” (Matt 5:20)
Maak dit ons wetties? Nee, dit is nie Jesus se bedoeling nie. Maar die nakom van die morele wette maak ons
wel gehoorsaam. En laasgenoemde is nogal baie belangrik vir God.

Ds Gawie Cloete
Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australie – Bunbury Gemeente (E-pos: leraarbunbury@outlook.com)
(Soos in sy ‘Gedagte’ uitgegee en goedgunstiglik tot Brokkies se beskikking gestel.)
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Uit Facebook se binneblaaie
‘n Paar interessante items wat in Brokkies se Afrikaans in Australië geselsgroep op Facebook verskyn;

Benita Rodriques het pragtige foto’s
geplaas van hul nuwe kleuterskool
in Tapping, Wanneroo. Dit het
redelik aandag getrek van
belangstellende ouers.

Sowat van eerlike en opregte
hartoopmaak sien ‘n mens nie elke
dag nie. Mense raak baie slim en
vindingryk op sosiale media, soos
hierdie voorbeeld aantoon.

Carl Koekemoer herinner mense elke
nou en dan waar hulle heerlike biltong
en boerewors kan koop. En hier maak
die manne reg vir ‘n boerie-verkoping.
My mond water sommer nou.

Reeks: Aussie-plekname (Deel 18)

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:

New South Wales:

Bimberdong – Heuwel

Belaradah – Woud van eikebome

Cartmeticup – Klein heuwel in die vorm
van ‘n mens se kop

Calwalla – Water wat uitloop

Goline – Goeie beskutting

Dilga – ‘n Stukkende of versplinterde boom

Victoria:

Suid-Australië:

Nargoon (of Warnagoon) – Inheemse
beer

Coonalpyn – ‘n Vrou sonder kinders

Narkabunda – See aan die ‘rugkant’ van die wêreld

Kalyan – Jy bly hier; Wag

-o – Agtervoegsel wat in Victoria berg/hoogland beteken

Kalyra – Naam van hout waarmee spiese gemaak is

Tasmanië:

Queensland:

Dhoora Dhoora – ‘n Dag se loop
g

Coonatta – ‘n Boom wat manna lewer

Chipalee – ‘n Fluitende eend
Duggie – ‘n Mes
Gibba – Kamp hier vanaand
(Al die name vir Tasmanië is al genoem. Daar was baie min.)

Howlong – Baie vis

Interessante feite:
Die Australiese Alpe kry meer sneeu as die Switserse Alpe.
Die ‘Indian Pacific’ trein het die langste reguit stuk spoorlyn
in die wêreld.
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Vir nuwe lesers: So lyk en werk Aus-Brokkies…

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…
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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.
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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
Waar:

Woensdae van 8nm tot 10nm (AEST)
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
•
Werk en Werkplek
•
Opvoeding en Opleiding
•
Omgewing
•
Sekuriteit en Verdediging
•
Immigrasie en Visas
•
IT en Kommunikasie
•
Kultuur en Kuns
•
Paspoorte en Reis
•
Openbare veiligheid en die Reg
•
Gesondheid
•
A-Z van regeringsdienste
•
Besigheid en Industrie
•
Geld en Belasting
•
Familie en Gemeenskap
•
Vervoer en Streke
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 Aussiegemeenskap, maak nie saak nie. Solank daar ‘n Suid-Afrikaanse konneksie is (bv omdat ‘n SAner dit vir ‘n breër gemeenskapsgroep
reël, of omdat dit op SAners gemik is) kan advertensies hier geplaas word. Dit is GRATIS om hier te adverteer. Al wat benodig word,
is die Wat (paragraaf of twee), Wanneer, Waar, Koste, Kontakbesonderhede. Besoek www.brokkies.net/adverteer
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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
Akkommodasie / Tydelike verblyf
Ambagsmanne / Kontrakteurs

Eiendomme te huur of te koop
Finansiële dienste
Motors

Professionele dienste
Rekenaardienste
Skoonheid & Gesondheid

Versekering
SA-produkte

Algemeen
Terug na besigheidstipes...

1.

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

2.

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.)

3.

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

4.

‘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
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5.

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

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.

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

2.

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

3.

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).
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Motors
Terug na besigheidstipes...
Besit jy ‘n motorwerktuigkundige besigheid? Hierdie ruimte is GRATIS beskikbaar. Meer by www.brokkies.net/adverteer

Professionele dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Leiding met Loopbaan-, Studie- en Vakkeuses

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

2.

Oorweeg jy om na Nieu-Seeland te verhuis?

Indien jy oorweeg om Australië vir Nieu-Seeland te verruil, kontak ons gerus vir bystand en advies. Ons netwerk kom een
keer per maand in Auckland bymekaar om nuwe immigrante by te staan met advies en netwerkgeleenthede.
Besoek ons webtuiste by www.networkfinancialservices.co.nz of kontak Eugene by
eugene@networkfinancialservices.co.nz of +64 22 276 0082

3.

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
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
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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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