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Tyd om te skitter!
Die eerste Vrydag in September is sinoniem met Loslitdag, die 
vlagskipprojek van die Nasionale Raad van en vir Persone met 
Gestremdhede (NCPD). Vanjaar is Loslitdag op 6 September.

In 2018 het hulle ’n verstommende bedrag van R31 miljoen nasionaal met 
Loslitdag ingesamel, en vanjaar wil hulle hierdie rekord verbeter. Sedert die 
eerste Loslitdag in 1995 is die afgelope 25 jaar ’n totaal van R334 500 000 
ingesamel vir persone met gestremdhede.

Die organisasies wat jaarliks baat vind by hierdie projek, het te doen 
met gestremdhede of geestestoestande soos Alzheimersiekte, outisme, 
gesiggestremdhede, gehoorgestremdhede, spierdistrofie, kwadruplegiese 
en paraplegiese verenigings, geestesgesondheid en serebrale gestremdhede.

Al nege provinsies in Suid-Afrika het verenigings vir gestremdes wat baat 
vind by Loslitdag. Volg hierdie skakel http://www.casualday.co.za/ om meer 
daaroor te lees.

Gestremdhede herinner ons aan woorde soos tekortkominge en beperkinge. 
Om gestremd te wees in vandag se tyd, bring ongelooflike uitdagings mee, 
veral tydens ’n persoon se skooljare asook in die werkplek daarna. Almal 
wil die beste lewenskwaliteit hê om sy of haar plek vol te staan sonder om 
minderwaardig of afgeskeep te voel. Dit is dus van die uiterste belang in 
enigiemand se leefwêreld om optimaal te kan funksioneer ten spyte van die 
beperkinge wat enige gestremdheid op jou lewe plaas.
  
In die 21ste eeu is tegnologie so ver gevorder dat persone met gestremdhede 
baat vind by byvoorbeeld kogleêre inplantings vir dowes, gehoorapparate 
vir gehoorgestremdes, skermlesers op rekenaars en slimfone vir blindes en 
gesiggestremdes, asook rolstoele, prosteses en apparate vir kwadrupleë en 
parapleë. Al hierdie tegnologiese hulpmiddele is duur en elkeen van ons se 
R10 vir ’n Loslitdag-plakker kan ’n verskil in iemand se lewe beteken.  

Met 2019 se tema van Time to shine moet die fokus op persone met 
gestremdhede so helder skyn dat mense opnuut bewus kan word van die 
leemtes wat gestremdes in ons samelewing ervaar. Gestremdhede is nie 
altyd sigbaar nie. Raak opnuut bewus van hul moeilike omstandighede en 
wees ’n lig op hul pad! 

My gedagtes gaan terug na ’n Halleluja-lied wat ons in my kinderdae altyd uit 
volle bors gesing het: 
Laat ons skyn vir Jesus met ’n helder glans, 
skitter soos die sterre aan die hemeltrans!
In die donker wêreld, skyn dan, skyn –
jy in jou klein hoekie en ek in myn.

Laat ons skyn vir Jesus waar ons gaan of kom.
As ons lig verduister, rig die oog op Hom!
Uit die hemel sien Hy op ons neer;
laat ons skyn vir Jesus, slegs tot sy eer!

Laat die lig dan val op almal om ons heen;
wys die weg na Jesus vir die hart wat ween;
in die nag van kommer, sonde of pyn,
bring ons so verligting – o skyn dan, skyn! Mari-lizé

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
http://www.casualday.co.za/
http://www.casualday.co.za/
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Groen gelowiges

September is Koninkryktyd in die kerklike jaar. In hierdie tyd dink ons 
vanuit ons geloof oor die verhouding tussen die Skepper en die skepping. 
Klimaatsverandering en die agteruitgang van die omgewing is deesdae 
oral in die nuus. Hoewel sommige mense beweer dat klimaatsverandering 
en aardverwarming nie bestaan nie, is ons almal dit eens dat die seisoene 
en weerpatrone nie meer dieselfde is as ’n paar dekades gelede nie. 

Bewusmakingsveldtogte rondom mense se plastiekverbruik en 
koolstofvoetspoor is oral in die media en op sosiale media. Ons raak al hoe 
meer bewus van die impak van ons leefstyle op die skepping. Ten einde 
pikkewyne en ander seediere te red, word plastiekstrooitjies in restaurante 
uitgefaseer en word dit vervang met papierstrooitjies. Talle gemeentes 
begin ’n “eko-bediening” wat fokus op herwinning en ’n groen leefstyl. Maar 
is dit genoeg? Is dit nie te laat nie? Watter rol behoort ons as Christene en 
rentmeesters van God se skepping in die groenbeweging te speel? 

’n Paar maande gelede het ek die gedig die groen vinger van God deur 
Martjie Bosman in die bundel Nuwe Stemme 1 ontdek. Die gedig sinspeel 
op die skeppingsverhaal in Genesis. Dit vertel van God se wonderbaarlike 
skeppingswerk, maar loop uit op ’n antiklimaks wanneer die mens se 
handewerk beskryf word. Uit die gedig blyk dit dat die mens allesbehalwe 
’n konstruktiewe bydrae tot die skepping lewer. Dit is ’n kragtige stuk 
skryfwerk van Martjie Bosman wat ’n mens aan die dink sit oor Skepper, 
skepping en skepsels:     

die groen vinger van God

die groen vinger van God beweeg
oor die kors van die bruin klont Aarde
druk ’n skeurdal in die vlak mere riviere 
trek ’n bergreeks op uit die klei
teken fynbos ligweg rooistompie en heide 
die bont byvreter teen die nuwe rivierwal
die grys renoster die lawwe bobbejaan goed
les bes die regoploper mens baie goed
die hand van God bou ’n muur  
later ook ’n brug klouter mens daaroor
trap die blom skiet die bok brand die boom
die vinger van God skryf teen die muur 

Hierdie gedig laat ons vir ’n slag eerlik na onsself kyk: trap die blom, skiet 
die bok en brand die boom. Is dit nie presies wat die mens gedoen het oor 
die afgelope paar eeue nie? ’n Vinnige soektog na die ekologiese krisis op 
Google lewer binne sekondes miljoene resultate op. Die Verenigde Nasies 
het aan die einde van Maart vanjaar berig dat ons die laaste generasie is 
wat onherroeplike skade aan ons planeet kan voorkom. Daar is net 11 jaar 
oor waarin dié katastrofe vermy kan word. 

Die bewyse is onbetwisbaar. Dit het tyd geword dat ons opnuut erns maak 
met ons rol en verantwoordelikheid in die skepping. Bybelse getuienis 
stel dit duidelik dat ons na God se beeld geskep is. Dit plaas die mens nie 
in die eerste plek in ’n bevoorregte posisie nie, maar plaas ’n bepaalde 
verantwoordelikheid op ons. Soos wat God vir die skepping sorg en daarna 
omsien, so behoort ons ook vir die ganse skepping te sorg en daarna om te 
sien. Dit gaan eindelik oor ekologiese geregtigheid waarin ons as deel van 
God se skepping moet toesien dat die skepping van God verantwoordelik 
bestuur word. Dit vra van ons om na ons verbruikspatrone op te let. 
Hoeveel water, elektrisiteit, kos en plastiek verbruik ons per jaar? Daar word 
byvoorbeeld jaarliks wêreldwyd 1,3 biljoen ton kos vermors.  

Dit is veral vroue en jongmense wat ’n beduidende rol kan speel in die 

Marina Kok
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Vervolg

omskakeling na ’n groen leefstyl. Jongmense word met ’n ekologiese 
bewussyn groot, terwyl vroue dikwels die besluite neem wat hul 
huishouding se leefstyl betref. Ons gaan onsself egter ’n rat voor die oë 
draai as ons dink dat ons oornag gaan omskakel na ’n alternatiewe leefstyl. 
Ons gaan nie eensklaps ons eie haar- en velprodukte maak nie. Dit is 
daarom meer realisties om klein veranderinge aan te bring wat geleidelik 
groei tot groot leefstylaanpassings. Dit kan iets eenvoudig wees soos om 
plastiek en papier te herwin of nie meer plastieksakkies by winkels te 
koop nie. En ja, dit is moontlik. Gaan kyk gerus na die TedX-videosnit op 
YouTube van ’n vrou wat ’n zero waste leefstyl leef: https://m.youtube.com/
watch?v=pF72px2R3Hg&t=392s
 
Deur klein te begin, kan ons uiteindelik ’n groot verskil maak en in die proses 
boonop ons verantwoordelikheid as rentmeesters van God se skepping 
nakom. Om groen te leef, is nie ’n modegier nie. Dit is ’n geloofsaak. Ons kan 
onsself eers waardige gelowiges noem wanneer ons groen gelowiges is.

Wanneer gaan ons besef dat ons besig is om God se skepping te 
verinneweer? Gaan ons wag totdat daar nie meer ’n aarde oor is om aan die 
nageslag na te laat nie? Die uurglas loop uit. Die vinger van God het teen 
die muur geskryf.

Foto: Hannelie Botha

https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DpF72px2R3Hg%26t%3D392s
https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DpF72px2R3Hg%26t%3D392s
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Honde - bejaardes se beste vriende
Daleen Gouws

Dis ongelooflik! Om te sien hoe ’n tannie van so te sê ’n katatoniese staat 
– waar sy nie meer praat of beweeg nie en net voor haar sit en uitstaar – 
begin glimlag en haar oë begin blink, en dan haar hand uitsteek om oor 
die pels te streel. Dis regtig ongelooflik. 

By die Ons Tuis Piet Potgieter tehuis vir bejaardes in Mokopane/Potgietersrus 
word omgesien na 28 inwoners met Alzheimersiekte. Dit wissel van 
inwoners wat nou eers in die beginfase van die ongeneeslike siekte is waar 
geheueverlies en ’n onvermoë om bekende take uit te voer voorkom, tot 
dié wat in die gevorderde fase daarvan is en bloot voor hulle sit en uitstaar, 
onbewus van hul omgewing en tyd en dikwels angstig omdat hul hele 
wêreld onbekend en deurmekaar voel. 

Hierdie mense is maar ons afvlerkvoëltjies vir wie ons baie lief is, verduidelik 
Mariaan van Tonder, die bestuurder van die tehuis. Sy meld dat die tehuis 
onder andere verblyf en versorging aan ander bejaardes bied, maar hierdie 
groep het ekstra aandag nodig. 

Dit is met hierdie feit in gedagte en vanuit haar navorsing oor mens-en-
dier-interaksie tydens haar studies vir ’n meestersgraad in maatskaplike 
werk dat Mariaan en haar span begin het om honde in te span om die 
Alzheimer-inwoners te kalmeer en te behandel. 

Hier is katte op die perseel, maar hulle vermy maar eintlik mense, verduidelik 
sy. Ons vat die pasiënte ook graag uit na die tuin om na die voëls te sit en kyk. 
Maar dit was eers na ’n demonstrasie van Paws for People – wat gidshonde 
oplei – toe ons gesien het hoe die Alzheimer-inwoners daarop reageer, dat ons 
besluit het om honde as deel van die terapie in te span. 

Engela Meintjies, ’n boervrou van die omgewing, bring nou een maal per 
week haar drie honde – ’n Jack Russell en twee labradors – om tyd saam 
met die inwoners deur te bring.

Die Jack Russell is so oulik! sê Mariaan. Terwyl Engela nog met die twee 
labradors ingestap kom, hardloop sy vooruit en begin solank werk! Sy ken die 
uitleg van die tehuis en weet self waarheen om te gaan.

Engela en haar honde bestee ongeveer drie ure, maar soms selfs die hele 
oggend, saam met die inwoners. Tydens die sessies gesels sy met die 
inwoners en help sy hulle om oor die honde se pelse te vryf. 

In die begin het ek saam met Engela gebly vir die terapie, maar sy het so 
’n natuurlike aanvoeling en liefde vir mense en diere, dat sy nou op haar eie 
saam met die geriatriese personeel aangaan. Sy doen ook terapie met perde 
vir gestremde kinders. Engela het regtig ’n passie daarvoor om mense te help. 

Alzheimerlyers is dikwels angstig en onrustig en toon ontoepaslike gedrag. 
By die tehuis ervaar die personeel dat die inwoners gereeld lukraak woorde 
herhaal en uitroep. Lyers se verstandelike vermoëns begin afneem, hulle 
sukkel om helder te dink en te verstaan, of om nuwe herinneringe te 
vorm of selfs bekende dinge, mense of omgewings te eien. Verder kan die 
pasiënte aggressief, geïrriteerd en onrustig raak terwyl hulle dit moeisaam 
vind om na hulself om te sien of selfs hul spierbewegings te beheer. 

Ons vind dat die inwoners na ’n besoek van die honde ’n rustigheid oor hulle 
kry, sê Mariaan. Die angstigheid en geroepery is beslis heelwat minder. Dit is 
asof die inwoners die honde as hul eie honde van hul verlede – dikwels van toe 
hulle kinders was – identifiseer. Hulle noem dan ook die honde op dié honde se 
name. En vir ’n wyle is dit dan asof hulle weer in ’n gelukkige tyd en plek saam 
met ’n vierpotige vriend is. 

(Daleen het voorheen ook vir Maroela Media oor hierdie onderwerp geskryf)
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Rustenburg Streekbyeenkoms
Ina Jansen van Vuren

Die Rustenburgse streekkonferensie is op 17 Augustus by Gemeente Brits 
aangebied. Die tema van HOOP (Ek wil hê dat julle HOOP vir die toekoms 
moet hê – Jer 29: 11 NLV) is deurentyd beklemtoon. 

Ds Kobus Celliers van die gemeente het die byeenkoms op paslike wyse met 
sy Skriflesing geopen. Ons spreker, Elmien Botha, het ons van haar vrolike 
binnekoms tot die einde geboei en ons opnuut hoopvol agtergelaat. Haar 
onderwerp was: Hoop is nie ’n hoop tupperbakdeksels nie. 

Die hoogtepunt van ons program was die Gebaretaalkoor van die 
Transoranje-skool vir Dowes. Baie trane is weggepink tydens hul optrede. 
Die koor het bestaan uit tien leerlinge, almal ongeveer 16 jaar oud. Arina 
Jooste van TOIBO is die skakelpersoon, en sy het ons op deernisvolle 
wyse bewus gemaak van TOIBO se werksaamhede en ons aan die leerders 
voorgestel. Hulle het as geskenke toiletware gekry en elkeen ’n gebreide 
dier vir hul beddens wat deur ’n 86-jarige NHSV-lid gebrei is. Dit het selfs 
die 16-jarige seuns se harte gesteel! Ter afsluiting het Lachey Leach, ’n 
drama-onderwyseres, ons ligtelik vermaak, onder andere deur Afrikaanse 
spreekwoorde letterlik op te voer. Jy kan seker dink hoe Moenie ou koeie uit 
die sloot grawe nie vir ons gedemonstreer is...

Klik op die foto van die Gebaretaalkoor om na 
’n uittreksel van hulle optrede te kyk.

Ina Jansen van Vuren 
(voorsitter) en 
Ansie Cilliers 

(predikantsvrou)
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