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Redakteursbrief
Ek het die finalisering van hierdie uitgawe van Aus-Brokkies onderbreek deur so pas, aan die einde van Moedersdag, my
vrou Erika na die vertoning van die Afrikaanse fliek Vir Altyd in ons plaaslike teater te neem. Ons en ander daar het dit
baie geniet. Ons het gedink dit is pragtig gemaak en ‘n lekker storie wat die kyker soomloos heen en weer deur diep
emosie en heerlike humor neem. Ons dink dit is ‘n mooi, romantiese fliek wat almal maar gerus kan gaan kyk.
Hier onder verskyn ‘n artikel oor die fliek waarin meer oor die storielyn vertel word. Daar is ook ‘n skakel na ONStv se
webwerf waar ‘n mens teatersessies kan opsoek en kaartjies kan koop. Ondersteun gerus ONStv se nuutste projek om
nuwe Afrikaanse flieks na teaters in Australië te bring. Kom ons help hulle hand sterk om daarmee vol te hou.
Ek was dankbaar om te sien hoe die inskrywerstal van Aus-Brokkies die afgelope twee weke sedert die vorige uitgawe
gegroei het. In die geheel het die intekenaars sedert die eerste uitgawe byna verdubbel, en dit is bemoedigend. Sluit ook
aan by ons jong Facebook-groep ‘Afrikaans in Australië’. Die groep is nog klein, maar het ook vinnig begin groei. ‘Share’
asseblief die Brokkies web-adres en Facebook-groep met jou kontakte wat hierdie blad sal geniet en moontlik wil inskryf.
Ons het twee nuwe Persoonlike advertensies, en kyk bietjie na die nuwe advertensie in ‘SA Produkte’.
Philip Langenhoven
Redakteur (Skryf gerus aan my oor enigiets by brokkies.net/kontak.)

Ysbreker: Die Outback-passasier
‘n Vrou bestuur op die lang pad van die Outback toe sy ‘n vrou sien wat duimgooi.
Sy hou stil en bied aan dat die vrou maar saam ry, want dit is warm en die pad is
lank. Geselskap sal goed wees, het sy gedink.
Hulle gesels oor boerdery en algemene sake, maar die passasier loer elke nou en
dan na ‘n bruin papiersak wat die bestuurder op die vloer van die passasierskant
gesit het. “Indien jy wonder wat in die sak is”, sê die bestuurder, “dit is ‘n bottel wyn.
Ek het dit vir my man gekry.”
Die passasier is vir ‘n oomblik stil en nadenkend. Sy knik haar kop instemmend en
sê: “Dis ‘n goeie ruiling!”
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Algemene nuusbrokkies
Terug na bo...

Hunker jy na ouland se goed? AUSRIKA kan jou landswyd help

Ausrika se eienaar, Jean-Marie van Niekerk.
Ons vind dit in talle Suid-Afrikaanse immigrante se huise: Skilderye en ornamente met ‘n Afrika-strekking, versamelings
Afrikaanse boeke en ander items wat hulle herinner aan hul vorige lewe in hul geboorteland. Ja, hulle is positief gefokus
op hul nuwe geleenthede en lewe in Australië, maar talle beskou die verlede as ‘n onweglaatbare deel van hul menswees
en identiteit. Daardie Suid-Afrikaanse items om hulle dien as ‘n soort skakel met die ou lewe.
Maar wat as ‘n mens sulke items – ook met oulike Afrikaanse slagspreuke en gesegdes daarop – in een winkel bymekaar
kan kry? En wat nog meer as mens al daardie dinge sommer aanlyn kan koop indien jy te ver van die winkel af woon?’
Wel, AUSRIKA bied dit en baie meer pragtige, bruikbare items in hul interessante winkel in Perth aan; ook deur middel
van hul aanlynwinkel vir enigiemand wat in die res van Australië woon.
Jean-Marie van Niekerk, die eienaar van Ausrika en haar man Rudolph, het in 2008 na Australië geëmigreer. Sy sê sy het
later besef dat hoewel lekkernye soos biltong, boerewors, lekkers en koeldranke geredelik beskikbaar is – ook in
sommige supermarkte – was daar ‘n groot gaping in die verskaffing van unieke geskenke vanuit Suid-Afrika; veral die met
Afrikaanse sê-goed daarop.
“Dit is wat ek gereeld gemis het en so baie mense wat ek ken, het dieselfde gesê. So het ek toe in 2014 besluit om my
passie vir Afrikaans en ons kultuur in ‘n klein besigheid te omskep; een waar ek produkte kan aanbied wat nie net
bruikbaar is nie, maar ook ‘n sterk Suid-Afrikaanse en ook Afrikaanse karakter het. Ons het die idee intussen geloods en
ek ervaar ‘n geleidelike groei in kliënte – danksy Suid-Afrikaners wat ons poging so mooi ondersteun.
“Ons het onlangs ook ‘n webwerf geskep waar al ons produkte aanlyn beskikbaar is, met die opsie om die produkte
regoor Australië te laat aflewer. Ons kliënte kan natuurlik ook ons winkel kom besoek in Baldivis, Perth.
“Ek voer gereeld nuwe produkte in en nooi mense uit om ‘n bestelling te plaas wanneer hulle iets spesifieks vanaf SuidAfrika wil hê. Ons doen dan ons bes om dit in die hande te kry. Ausrika stal ook gereed uit by Afrikaanse byeenkomste in
Perth en ons adverteer daardie byeenkomste ook op ons Facebook-blad.
(Blaai om)
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Waar kom die naam Ausrika vandaan?
“Die naam Ausrika is saamgestel uit die name uit ‘Australië’ en ‘Afrika’, en die twee volstruise en hartjie het ons “pienk
embleem” geword. Ons span bestaan tans uit twee mense – ek en ook Angelique Germishuizen wat vir ons bemarking
verantwoordelik is. Ons doel is dat Ausrika reg oor Australië sal uitbrei en ‘n bydrae sal lewer om die Afrikaanse
kultuurvlam in mense aan die brand te help hou.”

Kyk hul nuwe advertensie laer af in ‘Kleinadvertensies (Besigheid) - in die ‘SA-produkte’-afdeling.

Pasop vir lelike Facebook-virus!

Netwerk 24 berig dat ’n “lelike Facebook-virus” die ronde doen. Facebook-gebruikers kry ’n kennisgewing dat een van
hul vriende hulle in ’n video “getag” het. Sodra jy daarop klik, trap jy as’t ware in ’n strik en jou vriende word dan ook
outomaties in die video “getag” wat op jou profielblad verskyn.
Volgens ‘n Facebook-woordvoerder is hulle bewus van die probleem en word dit tans ondersoek.
‘n Sosialemediakenner sê wanneer jy vermoed daar is iets vreemd wat op jou Facebook-blad aangaan, is die eerste en
belangrikste stap om jou wagwoord te verander.
“Gebruikers kan ook van Facebook se ander sekuriteitsfunksies aktiveer om hulself verder te beskerm. ’n Mens kan
byvoorbeeld teksboodskappe na jou selfoon toe laat stuur as daar van ’n ander toestel of rekenaar af op jou Facebookblad aangeteken word,” sê Bosch.
Volgens die kenner is dit in verskeie gevalle nie direkte kuberkrakery nie.
“Dit is soms bloot die verbruiker wat op skakels klik wat in private boodskappe na hul gestuur word of om bloot op foto’s
of video’s te klik. As iets nie reg lyk nie, klik eerder dadelik op die grys hakie regs bo op die inskrywing en rapporteer dit
as spam sodat Facebook dit kan ondersoek.”
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Word Australië geleidelik die wêreld se ‘ark’?

Ambisieuse plan om Afrika-renosters in Australië van uitwissing te red.
Elke leser ken seker die stukkie Bybelgeskiedenis toe Noag al die diersoorte op die Ark moes neem om hul voortbestaan,
saam met die van die mens, in ‘n ‘nuwe lewe’ te verseker. Hoewel die geestelike betekenis nie in die volgende storie
teenwoordig is nie, lyk dit of Australië ‘n soort ‘ark’ vir sekere diere word. Hierdie storie handel oor die renoster, maar daar
is seker baie ander diersoorte van Afrika wat ook ter wille van hul voortbestaan ‘gered’ kan word deur Aussies te word.
Onlangs het The Optimist ‘n mooi storie geplaas oor ‘n Australiër. Ray Dearlove – ook bekend as “Rhino Ray” - se
ambisieuse plan om bedreigde renosters vanuit Afrika na Australië te neem waar hulle in veiligheid kan voortbestaan. Hy
wil vanjaar reeds ses van die reusediere na die land bring.
Dearlove het vir jare steunwerwing gedoen om ‘n groep renosters van Suid-Afrika (een van die lande waar hulle geleidelik
uitgeroei word) na Australië te bring. En waarom dan nie, met die land so groot en uitgestrek, en met klimaat en
plantegroei wat die renosters waarskynlik soos ‘n handskoen sal pas? En dit is ‘n reuse stuk ‘veilige aarde’!
Volgens Dearlove is daar reeds ‘n groep renosters wat in Australië bestaan, en die land bied ook uitmuntende mediese
en tegniese ondersteuning. Hy het ook nou beide regerings aan sy kant en beplan om in Augustus ses witrenosters na
hul tydelike tuiste in die Western Plains-dieretuin in Dubbo te bring. Oor die daaropvolgende vier jaar wil hy ‘n verdere 74
renosters uitbring.
Die eerste ses sal in Mei in Johannesburg in kwarantyn geplaas word voordat hulle op ‘n spesiale vliegtuig gelaai sal
word vir hul emigrasie na Australië (sien, dit is nie net ons mense wat emigreer nie!) Dit kos glo $100,000 per dier om
hulle te verskuif.
Die plan is om die diere uiteindelik vanuit die dieretuin in Dubbo na die Australiese bos oor te plaas sodat hulle so na as
moontlik aan hul natuurlike habitat kan leef.
Hoewel hierdie projek deur groot name soos
Investec bank en die Universiteit van Sydney
ondersteun word, het hulle ook individue se
ondersteuning en borgskappe nodig.
Volgens die diagram op die projek se webwerf
is die langtermynplan om die renosters weer in
Afrika te hervestig indien omstandighede dit in
die toekoms sal toelaat.
Besoek gerus hul Facebook-bladsy vir meer
inligting en gesprek oor die projek.
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Soek hierdie man nou moeilikheid?
‘n Sakeblad in Nieu-Seeland het onlangs berig dat die Britsgebore, Auckland-gebaseerde hoof uitvoerende beampte van die
$4.4 miljard Australasiese maatskappy Fletcher Building gesê het
dat Nieu-Seeland se belastingstelsel ver voor dié van Australië is.
Hy het bygevoeg dat al sy nuwe aanstellings na Nieu-Seeland
oorgeplaas wil word!
Mark Adamson het die gerugte ontken dat Australiese
infrastruktuur aan die vooraand van ‘n blomtydperk is. Hy glo die
stand van Australië se politiek veroorsaak dat hy nie op die
oomblik vertroue het dat groot infrastruktuur-projekte in
werklikheid gelewer sal word nie.
Hy sê Australië vra te veel belasting vergeleke met Nieu-Seeland en dat die land se belastingstelsel ver te kompleks is.
“Nieu-Seeland het ‘n baie eenvoudige belastingstelsel. Dit neem my vyf minute om my belastingvorm in te vul…Die
belasting is laag en dit moedig entrepreneurs aan om innoverend te wees en nuwe dinge te probeer.”
Hy het benadruk dat hy dit nie teen Australië se openbare sektor het nie, maar dat Nieu-Seeland se belastingstelsel ‘n
“wêreldleier” is. "Nieu-Seeland se stelsel is ‘n goeie model en die beste stelsel wat ek nog gesien het, en ek het oral oor
die wêreld gewerk. Wanneer ons werwing doen, spandeer mense vyf minute om na die belastingregime te kyk en hulle
wil almal na Auckland toe verhuis. Niemand wil meer in Sydney woon nie.”
Dit klink nie of iemand sy aansoekers vertel het van Auckland se peperduur huise nie: nou gemiddeld ver oor $800,000!

Wat dink jy hiervan?
Hierdie man moes seker baie Aussies die josie in gemaak het met sy uitsprake…of praat hy die waarheid? Is daar lesers
wat in sy wêreld of die finansiële wêreld werk en wat meer lig op die saak kan werp of ‘n ander opinie oor die saak het?
Skryf dan vir ons by www.brokkies.net/bydrae

Lig wat in jou oë skyn: Is dit ‘n kuur vir vlugvoosheid?
Maak vlugvoosheid (jet lag) jou ook moeg en gedaan?
Navorsers het met ‘n groep vrywilligers bevind dat tydgereëlde,
kort flitse lig (soos kameraflitse) wat naby hulle oë afgesit word,
die beste manier mag wees om die effekte van vlugvoosheid teen
te werk. Wanneer dit gedoen word terwyl hulle slaap, help dit glo
om hul “ingeboude wekkers” hul werk te laat doen.
Dit is ook bevind dat indien mense aan die flitsligterapie
blootgestel word die nag voordat hulle op ‘n lang reis vertrek,
hulle baie gouer by die nuwe tydsone aanpas.
Vlugvoosheid - wanneer ‘n mens se liggaam nie met die bestemming se slaap- en wakkertyd kan sinchroniseer nie – kan
lei tot ekstreme uitputting, swak konsentrasievermoë en taakuitvoering, en ‘n algemene gevoel van ongesteldheid en
maagomgekraptheid.
Ligterapeutiese behandeling vir slaapversteurings – wat behels dat ‘n mens vir ure lank voor ‘n helder lig sit gedurende
die dag – was voorheen reeds ‘n erkende metode om mense te help om die simptome van vlugvoosheid teen te werk,
maar die nuutste bevindinge is dat blootstelling aan kort, helder ligflitse terwyl ‘n persoon slaap, baie meer effektief is.
Hulle het ook gevind dat die mense oor die algemeen heel goed geslaap het tydens die flitsende proefneming.
Blykbaar stimuleer die flitsende lig (wat elke 10 sekondes flits) die retina om seine na die ‘sirkadiese stelsel’ in die brein te
stuur, wat die biologiese horlosie verander. Dis nie seker wanneer hierdie tegniek op groot skaal beskikbaar sal wees nie.
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‘Vir Altyd’ – is REEDS in sekere Australiese teaters
Vertonings vind tot 22 Mei plaas!

Hier’s die storie in ‘n neutedop…
Tydens beste vriende Nina en Hugo se grootwordjare, was daar nooit ’n tekort aan avonture nie, maar nou is daar net
pynlike herinneringe oor. Op die ouderdom van 28 keer Hugo (Ivan Botha), ’n suksesvolle reisfotograaf, vir die eerste
keer na 10 jaar terug na sy ouerhuis in die Paarl – onbewus dat dit die vooraand is van Nina (Donnalee Roberts) – ’n
aspirant-sprokiesboekskrywer en eienaar van ’n karaktervolle boekwinkel – se feëverhaaltroudag.
Onverwags word Hugo deel van Nina se groot dag. Dit is hier waar hulle lewens wéér in ’n oogwink verander. Nina se
mooiste oomblik verander in ’n verwoestende storm wanneer Retief, haar aanstaande nie trou aan haar kan beloof nie en
haar alleen en verneder voor die kansel laat. Die histeriese Nina het ’n spogtroue gereël en dring daarop aan om voort te
gaan daarmee, met of sonder haar bruidegom. Na baie sjampanje en ’n lang aand van groot partytjie, skrik Nina en Hugo
in ’n vliegtuig wakker terwyl die loods se stem hulle op Mauritius, die tropiese eiland van liefde, verwelkom.
Hier ontmoet hul twee getroude paartjies, naamlik die Bothas wat op ’n tweede wittebrood is om hul huwelik te probeer
red, en die Van Zyls, op ’n vakansieviering van hul goue huweliksherdenking. Niks kon Hugo en Nina voorberei vir die
avontuur wat sou voorlê nie, en soos hul geforseer word om die beste van hulle “wittebrood” te maak, ontdek hulle meer
as net wit strande en watervalle. Die seer van die verlede word oopgekrap tot die versteekte waarheid nie meer
wegkruipplek het nie en die ou liefde nie meer ontken kan word nie. Die werklikheid daag egter ontydig op en dreig om
Hugo en Nina se fantasie te verwoes.
Slegs Nina kan haar toekoms bepaal. Gaan sy betyds besef dat dit nie die gelukkige einde is wat saak maak nie, maar
eerder die avontuur daarheen?
“VIR ALTYD word versprei deur ONStv wat sedert 2013 die leiding neem met die verspreiding van Suid-Afrikaanse films
in die buiteland. Bly op datum met die verwikkelinge oor die nuutste inligting oor die film, teatertye, agter-die-skerms foto’s
en die jongste nuus oor kaartjieverkope, by https://www.facebook.com/ONStv/ Onthou, die fliek draai reeds in Australiese
teaters en die hele program loop teen 22 Mei ten einde.
Facebook https://www.facebook.com/viraltydfilm | Die lokprent | Datums & tye: http://onstv.net/in_cinemas_new.php
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Vir nuwe lesers: So lyk en werk Aus-Brokkies…

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

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

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

Lieflike Australië…

Island Archway op die Great Ocean Road in Victoria, Australië (Foto: Wikipedia)
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Geestelike Pitkos
Terug na bo...

Wow, daar is tóg hoop!

Baie lesers is seker goed bekend met die Apostoliese Geloofsbelydenis. In baie van ons kerke word dit op
gereelde basis bely. Karl Barth vertel dat hy by geleentheid in 1946, pas na die Tweede Wêreldoorlog, genooi
was om in die stad Bonn met die mense te gaan praat om hulle op te beur. Hy het besluit om die Apostoliese
Geloofsbelydenis artikel vir artikel met hulle deur te praat: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper
van die hemel en die aarde... En in Jesus Christus, sy Eniggebore Seun, ons Here... Wat gebore is... Gely
het...gesterwe het en ter helle neergedaal het... En so het hy aangegaan.
Elke dag is ‘n nuwe artikel, stukkie vir stukkie gebreek met die “hoop” dat dit die mense sou opbeur en nuwe
hoop sou bring. Hy vertel dat die volgende woorde uit die Belydenis vir hulle soos ‘n vars briesie deurgebreek
het: “...wat sit aan die regterhand van God, die Vader...” Tot hier toe was alles in die verlede tyd gestel. Let op
die een “het” na die ander: “Het gely, het gesterf, het ter helle neergedaal...” En dan skielik teenwoordige
tyd...”sit aan die regterhand van God” Dit sê Barth, was asof ons ‘n hoë berg geklim het en uiteindelik die kruin
bereik het. (Bogenoemde geleen by Dirkie Smit in een van sy boeke).
Met die woorde: “Sit aan die regterhand van God...” gaan ons skielik oor na ‘n nuwe tyd, ons eie tyd, die tyd
van die kerk, die eindtyd waarin ons leef. Ons leef in die tyd waar Jesus Christus aan die regterhand van die
Vader sit. Terwyl daar chaos rondom ons in die wêreld aan die gang is, weet ons dat ons Here aan die
regterhand van die Vader sit. Ja, dit verander nie noodwendig alles soos ons dit graag sou wou hê nie. Dit
bring nie geliefdes wat vermoor is terug na hierdie wêreld nie...dit maak ook nie dat elke dwelmverslaafde
skielik van sy/haar verslawing bevry word nie... Dit maak nie dat kinders skielik weer respek vir ouer mense
het nie...ja, dit neem ook nie haat en weerwraak uit die wat dit nodig het se harte weg nie. Of kan dit dalk tog?
Op Donderdag, 5 Mei het ons Hemelvaart gevier: Die dag waarop Jesus opgevaar het om Sy plek aan die
regterhand van sy Vader in te neem. As ons Hom sou raaksien as die Here van die hede, die Here wat aan
die regterhand van die Vader sit...kan dit tog vir ons nuwe hoop gee.
Ja, ons gaan nie ons geliefdes wat dood is in hierdie lewe weer sien nie...maar ons gaan hulle weer sien. Sy
opstanding en hemelvaart het dit immers moontlik gemaak. Dat Hy daar sit, en regeer, gee ons ook nuwe
hoop vir dwelmverslaafdes, mense wat met wrokke rondloop en mense wat net vir hulself leef.
Want sien, na Jesus opgevaar het, het God die Heilige Gees gestuur om by ons te kom woon... En wanneer
die Gees werk, is enigiets moontlik! Die Gees kan mense verander. Laat ek en jy nooit daarin twyfel nie.
Wow, dan is daar tog hoop!

Ds Gawie Cloete
Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australie – Bunbury Gemeente
(Soos in sy ‘Gedagte’ uitgegee en goedgunstiglik tot Brokkies se beskikking gestel.)

Aus-Brokkies – Afrikaanse Doer-Onder e-nuusbrief

8 Mei 2016

Vertel ons van mense se prestasies of belangstellings
Ken jy ‘n mede-immigrant vanuit SA of Namibië wat ‘n prestasie behaal het of ‘n interessante
werk, belangstelling of stokperdjie het? Of dalk het hulle iets baie interessant beleef. Onthou,
Aus-Brokkies soek altyd sulke stories om gereeld sy Afrikaanse lekker met almal te deel.
Jy kan help deur stories self te skryf; ons sal dit redigeer indien nodig. Of, jy kan net die
agtergrond deurgee met die persoon se kontakinligting sodat ek dit met hulle kan opneem. Kyk
by www.brokkies.net hoe dit werk by 'Bydraes'.

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

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

Besoek ‘Afrikaans in Australia’ op Facebook

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

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

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

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




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

1.

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

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

2.

australia.gov.au webwerf vir al jou inligtingsbehoeftes

Australië se regering het 'n baie bruikbare inligtingswebwerf genaamd australia.gov.au. Dit vat al die staatsdepartemente se inligting
vir die publiek in een webwerf saam. Hoewel jy 'n soektog deur die soekfunksie kan doen, word die volgende temas aangebied
waaronder 'n mens na inligting kan soek:

Voordele en betalings

Werk en Werkplek

Opvoeding en Opleiding

Omgewing

Sekuriteit en Verdediging

Immigrasie en Visas

IT en Kommunikasie

Kultuur en Kuns

Paspoorte en Reis

Openbare veiligheid en die Reg

Gesondheid

A-Z van regeringsdienste

Besigheid en Industrie

Geld en Belasting
Besoek australia.gov.au

Familie en Gemeenskap

Vervoer en Streke

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

Kleinadvertensies (Persoonlik)
Terug na bo...

1.

Oud-Porties word gesoek vir 50 jaar reünie

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

2.

Opvoedkundige en krisis-sielkundige soek werksgeleentheid in Australië

Ek is 'n praktiserende Nieu-Seelandse sielkundige op soek na 'n voltydse werksgeleentheid in Australië. Ek spesialiseer
in die kinderopvoedkundige en krisisrespons areas van sielkunde. Ek verneem graag van geleenthede.
Kontakbesonderhede: frederickleonard@gmail.com ; tel: +64 21 294 1968.

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 hierdie kategorie bedoel is. Of verras almal en adverteer iets regtig interessant!
Daar is tans gratis advertensieruimte beskikbaar; benut die geleentheid – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer
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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.

Frendz Art & Craft Supplies and Café in Clarkson,WA

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

2.

‘Fingerboards R’us maak ou herinneringe weer werklikheid

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

3.

KykNet bring lekker Afrikaanse TV-programme binne jou bereik!

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

4.

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

5.

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

6.

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

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

7.

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

8.

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

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

cashkows.com – Ons vir jóú Suid-Afrika

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

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 Marlene: 02 9098 0380 / 0420 663 562 / www.randrescue.com

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

Professionele dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Oorweeg jy om na Nieu-Seeland te verhuis?

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

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
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Tipiese adverteerders in bogaande seksie sluit ook in prokureurs, dokters, tandartse, immigrasie-adviseurs, ens. Jy kan
tans gratis adverteer. Besoek www.brokkies.net vir meer inligting.

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

Skoonheid & Gesondheid
Terug na besigheidstipes...

1.

SOLAL* nou in Australië beskikbaar!

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

Versekering
Terug na besigheidstipes...

1.

Is jy nuut in Australië?

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

SA-produkte
Terug na besigheidstipes...

1.

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

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

2.

Spaza | Ons bring Suid-Afrika na JOU!

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

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
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4.

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

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

5.

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

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

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

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

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

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