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“Maak die bredie net soos in die wynland...”
Wanneer die blommetjies op die water begin staan, 
weet jy die winter is aan die kwyn en die lente is 
amper op pad.

Voordat ek in die Kaap gebly het, was al wat ek van 
waterblommetjies geweet het, die feit dat Sonja 
Herholdt ’n liedjie gesing het waarin sy praat van 
hierdie sogenaamde lekkerny. My pa het tydens een 
Kaapse kuier waterblommetjiebredie geëet by ’n 
restaurant en ek was nie juis beïndruk nie.

Die waterblommetjie is ’n waterplant met die 
botaniese naam Aponogeton distachyos. Dit het 
ovaalvormige blare wat in die water dryf en pragtige 
wit blommetjies wat regop staan. Die plant lê in die 
somermaande dormant in droë damme en vleilande 
en groei welig in die winter en lente. Oral waar ’n 
mens langs damme, riviere en vleilande ry, is die 
areas oortrek met die blomme.

Seker die beste manier om hierdie interessante 
lekkerny te beskryf, is dat dit amper soos groenbone 
proe. ’n Mens maak gewoonlik ’n lekker bredie of 
potjie daarmee, saam met lam of selfs varkvleis, 
uie en aartappels. Daarby kan jy ook ’n lekker pot 
stampmielies maak – lekker verby! 

Dit is selfs gesond ook, want dit bevat vitamiene en 
minerale en het ook medisinale gebruike.

Deesdae is ek al so ’n goeie Kapenaar dat ek van 
minstens vyf plekke weet waar ek blommetjies kan 
kry. Ek het selfs drie verskaffers se nommers op my 
selfoon en een persoon wat sê sy sal my elke jaar bel 
om my bestelling te neem.

Ek kan glad nie onthou of ek al ooit in die Noorde se 
winkels van hierdie vars waterplante gesien het nie. 
In winkels hier in die Boland kry jy dit wel meestal. 
Volgens een webwerf word dit selfs uitgevoer en in 
Europa gekultiveer. Een padstal buite Worcester wat 
veral toeriste in hul visier het, verkoop dit ook – teen 
dubbel die prys waarteen ek dit deesdae kan kry!

Jy kan dit natuurlik self ook versamel – as jy veilig in 
en uit die water kan kom. Tydens een kampnaweek 
het van my medekampers tot by hul nekke diep die 
dam ingevaar en vir ons aandete bymekaar gemaak. 
As jy tussen Worcester en Rawsonville oor die brug 
oor die Breederivier ry, sal jy in blommetjietyd ook 
entrepreneurs kry wat weerskante van die brug hul 
dag se oes te koop aanbied.

Gaan lees gerus hier meer oor die blommetjies: 
http://pza.sanbi.org/aponogeton-distachyos Hannelie
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Geloofsvorming: Jongmense in Spreuke
Marina Kok

Die boek Spreuke het baie te sê óór jongmense en vír jongmense. In 
Spreuke 1:4 word die doel van die boek soos volg uitgedruk: Wie nog nie 
kennis het nie, sal verstandig word, jongmense sal leer om met kennis en oorleg 
op te tree. Spreuke het ten doel om jongmense in die wysheid te onderrig 
sodat hul lewenspad in ooreenstemming met God se wil sal wees. Dit 
gaan daaroor dat jongmense, of “dissipels”, onderrig word in morele 
vaardighede en dissipline sodat hulle die pad van die wyse kan kies. 

Spreuke is deel van die wysheidsliteratuur van die Ou Testament. Wysheid 
in die vorm van spreuke soos ons dit in die boek Spreuke aantref, het 
tradisioneel in die huishouding tuisgehoort. Dit is binne die familiekring 
dat hierdie wyshede oorgedra is van ouers na kinders, van een generasie 
na ’n volgende. 

In die lig van Onderwysersdag op 5 Oktober is dit ook nodig om weer 
na te dink oor geloofsvorming en -onderrig by kinders en jongmense. 
Vanweë die aard en doel van die boek, kan Spreuke ’n kosbare hulpbron 
in geloofsvorming wees. Geloofsvorming vind primêr by die huis plaas. 
Dit is waar jongmense sien hoe ouers en grootouers hul geloof leef. In die 
meeste gevalle leer jongmense geloofsgewoontes veral van die ma in die 
gesin. Die Kerk het ’n belangrike ondersteunende rol om te speel in die 
proses van geloofsvorming. Die Kerk het die taak om gelowiges toe te rus 
om hul geloof uit te leef.

Hierdie artikel wil daarom die wyshede van Spreuke in gesprek bring 
met geloofsvorming. Daar word in Spreuke hoofsaaklik twee temas met 
jongmense verbind: dissipline en onderrig. In die familie-georiënteerde 
sosiale wêreld van die Ou Testament was dit belangrik dat kinders en 
jongmense onderrig en gedissiplineer word. Dit was ’n kritieke belegging in 
die hele familie se welstand. Indien jongmense ’n goeie (geloofs)opvoeding 
ontvang het, sou dit vir die ouers sukses en gemoedsrus bring. Spreuke 
29:17 sê in hierdie verband: Gee jou seun ’n goeie opvoeding en jy sal gerus 
wees oor hom; hy sal jou baie vreugde verskaf.

Dissipline en onderrig in Spreuke het met meer as straf te doen. Dit gaan 
daaroor dat jongmense morele insig verkry en verkeerde keuses vermy. 
Dissipline kom voor in die vorm van onderrig en word gebruik om jongmense 
te oorreed om die pad van wysheid te loop. Spreuke 22:6 sê iets van hierdie 
verstaan van dissipline: Gee leiding aan ’n jongmens oor hoe hy moet leef, en 
hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie. Wanneer dissipline vanuit 
hierdie oogpunt verstaan word, is dit weliswaar ’n belegging in die kind 
se toekoms, want dit gaan oor die ontwikkeling van morele integriteit en 
volwassenheid. Spreuke lei jongmense om eindelik gelowige volwassenes 
te word wat ’n konstruktiewe bydrae tot die samelewing lewer. 

Uit Spreuke leer ons dat wysheid en geloofsvorming by die huis begin 
en eindelik uitkring na die breër gemeenskap. Ons leer ook dat dit ’n 
lewenslange proses is om in die wysheid en in geloof te groei. Ons bly 
ons lewe lank dissipels en leerlinge, op soek na die pad van wysheid. Die 
wysheidsliteratuur is ’n kosbare hulpbron om uit te put om mekaar te 
onderrig in die Christelike leefwyse.

Die belangrikste beginsel wat alle gelowiges – jonk en oud – uit Spreuke 
leer, is natuurlik dat die dien van God wysheid is. Dit is die vertrekpunt 
van alle nadenke oor die Christelike leefwyse. Thomas à Kempis skryf die 
hoogste wysheid is om koers te hou in die lewe deur God te eer en te dien. 
Dit is die kernwaarde van Spreuke wat die basis van alle geloofsonderrig 
behoort te vorm. Daarom is die insigte van Spreuke van groot waarde vir 
ons nadenke oor opvoeding, onderrig en geloofsvorming. Dit gee wysheid 
en insig. En wysheid en insig is immers ’n bron van lewe vir wie dit het 
(Spreuke 16:22). 
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Staatspensioen
(Hierdie artikel verskyn ook op https://nhka.org/)                   Daleen Gouws

Staatstoelae het aan die begin van 2019 verhoog, en die staat spandeer 
nou R567 miljard daaraan. Die hoeveelheid mense wat afhanklik is van 
staatstoelae sal na verwagting vermeerder van 17,9 miljoen tot 18,6 
miljoen mense in die volgende drie jaar. 

Daar is verskillende vorme van staatstoelae. Hierdie artikel fokus op die 
ouderdomstoelaag, ook genoem staatspensioen.

Die vereistes vir staatspensioen is die volgende: 
•	 Die eerste vereiste is dat die persoon ’n Suid-Afrikaanse burger moet 

wees wat ’n permanente inwoner is, of wat ’n vlugteling is. Met ander 
woorde, ’n vlugteling kan ook kwalifiseer, maar dan moet hy/sy spesifiek 
vlugtelingstatus by die staat verkry het. 

•	 Moet woonagtig wees in Suid-Afrika. 
•	 Moet ouer as 60 jaar wees. 
•	 Enkellopende persone of getroude pare gesamentlik moet ’n sekere 

middeletoets slaag. 
•	 Die persoon moet nie onderhou en befonds word deur ’n instansie 

wat befonds word deur die staat nie – byvoorbeeld ’n tronk, ’n 
rehabilitasiesentrum of ’n bejaardesorgtehuis van die staat. 

Aangesien maatskaplike bystand, soos staatsubsidies, bedoel is vir mense 
wat hulself nie kan ondersteun nie, kyk die Suid-Afrikaanse Maatskaplike 
Sekerheidsagentskap (SASSA) na die inkomste en bates van die persoon 
wat vir ’n maatskaplike toelaag aansoek doen om vas te stel of die persoon 
kwalifiseer om ’n toelaag te ontvang of nie. Slegs mense wat ’n maandelikse 
inkomste onder ’n sekere vlak het, kan die toelae kry. Die toets om daaroor te 
besluit, word ’n middeletoets genoem.

Hoeveel is die staatspensioen?
Die bedrag verander elke jaar. Staatspensioen is aan die begin van hierdie jaar 
verhoog na R1 780 per maand. Enige verandering in die staatspensioen word 
elke jaar weerspieël in die nasionale begrotingsrede of tydens die opening 
van die Parlement.

Wat moet jy weet oor die aansoekproses?
Jy kan aansoek doen vir staatspensioen deur ’n aansoekvorm by die naaste 
SASSA-kantoor in te vul en die volgende inligting saam te bring:
•	 Jou amptelike identiteitsdokument (ID).
•	 Bewys van jou huwelikstatus (indien van toepassing).
•	 Bewys van jou adres.
•	 Bewys van jou privaatpensioen (indien enige).
•	 Drie maande se bankstate.
•	 As jy in diens was, die “blou boek” van die Werkloosheidsversekerings-

fonds of ’n ontslagbewys van jou vorige werkgewer.
•	 As jou gade gedurende die afgelope vyf jaar gesterf het, moet jy afskrifte 

bring van die eksekuteur se doodsertifikaat, die oorledene se testament 
en die finale likwidasie- en distribusierekeninge, waar van toepassing.

Let wel: As jy te oud of siek is om na die kantoor te reis om aansoek te doen, 
kan ’n familielid of vriend namens jou aansoek doen. Die persoon moet ’n 
brief van jou en/of ’n doktersnota neem en sê hoekom jy nie die kantoor kan 
besoek nie.

Voltooi die aansoekvorm in die teenwoordigheid van die SASSA-beampte (let 
daarop dat slegs jy as die aansoeker of ’n SASSA-beampte die aansoekvorm 
kan voltooi). Die beampte sal jou ondervra en vir jou sê of jy vir staatspensioen 
kwalifiseer.

Alhoewel die aansoek gratis is, sal jy ’n kwitansie ontvang. Hou dit as bewys 
dat jy aansoek gedoen het.
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Lagterapie
Hettie Smith

1. De-Mara Bezuidenhout 
(oranje bloes) voldoen met 
oorgawe aan die opdragte en 
agter haar doen Ansie Viljoen 
en Hettie Marais hartlik mee

2. Francis Prinsloo, Bronwyn 
Kilroe (lagterapeut), Hettie 
Smith

3. Hettie Smith, Santjie Craffert 
en Wilna Pretorius

4. Joan van der Westhuizen en 
Daan Hurter

5. Corrie Schmiedeskamp en 
gaste

Lag? Wie lag nou sommer vir niks en dan sommer in jou alleenheid? Lag uit 
jou maag, lag met jou hande, bene, voete, heupe én jou brein. Ongelowig 
het ons haar aangekyk... Ja, jou brein moet “gevlos” word, het Bronwyn 
laggend beduie! Lag, sê sy, is die wonderbehandeling teen siektes, nie 
net fisies nie, maar ook vir jou geestelike gesondheid. As jy skaterlag, 
verhoog dit jou liggaam se energievlakke, wat dan voordelig is vir jou 
hele menswees. Hierdie wysheid het Bronwyn Kilroe, ’n lagfasiliteerder, 
ons op die hart gedruk.  

Ons is gesê om op te staan en haar na te doen. Sy het loslywig en spontaan 
lagoefeninge aan ons gedemonstreer. Dit het ons aangespoor om na 
mekaar te draai en die lag in ons lywe los te laat! Nie een van ons het geweet 
dat jy op so ’n ontspanne manier jou lag kan geniet nie.  

Die aaklige stresmonster het sy ry gekry en ons het byna gerieldans! Kort-
kort is ons saamgesleur deur haar helder lag en blink oë. Bronwyn het ons 
verseker dat neerslagtigheid so teengewerk kan word. Elke glimlag teenoor 
’n ander ontlok ’n glimlag. As ’n mens nie wil lag nie, kan jy maak asof jy lag, 
verseker sy ons. Deur dit te oefen, kan jy later nie anders nie as om die ware 
jakob te wil gebruik! Ons het smiley faces-borsspeldjies gekry as aansporing 
en het heerlik vir mekaar se manewales gelag. Stywe ledemate het los 
geraak en oor die ouderdomme heen het almal vreugdevol meegedoen. 

Lag is die beste medisyne, is die oeroue gesegde. Ons het weer besin oor 
dié wonderwoord en is met nuwe voornemens na die koektafel. Dit was 
werklik ’n unieke lagsessie en heerlike afleiding tydens ons NHSV Kaapstad 
se September-byeenkoms! 2
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www.nhsv.org.za Posbus 111, Worcester 6849 diechristelikevrou@gmail.com

diechristelike Christelike Vrou 082 923 9439

Die opinies van rubriekskrywers weerspieël nie noodwendig die oortuigings en standpunte van Die Christelike Vrou se redaksie of die NHSV nie. 

Eendag lank, lank gelede...
Dr Elritia le Roux

Op 30 Augustus 2019 het die NHSV Middelburg ’n Sprokiesete aangebied. 
Die uitdaging is altyd om nuwe, vars en innoverende maniere vir 
fondsinsameling te vind. 

Die probleem met die nooi van kunstenaars is dat soveel van die 
swaarverdiende wins deur die vergoeding aan die kunstenaar opgeneem 
word, en daar is altyd die ondraaglike spanning rondom kaartjieverkope. 
Die NHSV Middelburg wou ’n geleentheid aanbied waar die plaaslike talent 
in die gemeente ten toon gestel word en waar ons heerlik gesellig saam 
verkeer rondom spyseniering soos net die NHSV dit kan doen. 

Die resultaat was ’n Sprokiesete met voordrag en toneeltjies uit die bekende 
Grimm-broers se feëverhale. Bekroonde ballerinas uit die gemeente het hul 
interpretasies van die bose feetjie uit Doringrosie en die Suikerdonsfeetjie 
uit die Neutkrakerprins gelewer, en ons opgeleide tenoor het bekoor met 
die sing van bekende Disneytreffers soos A whole new world uit Alladin en 
When you believe uit The Prince of Egypt.

Die spyskaart het bestaan uit Aspoestertjie se Pampoenkoetssop en Hansie 
en Grietjie se broodjies, Levinia Heks se Towerpot, en versierde kolwyntjies 
wat volgens verskillende sprokiestemas versier is.

Elke dame se tafel het ’n ander sprokie voorgestel en die een wou mooier 
lyk as die ander. Die geleentheid het vrye teuels aan drome, kreatiwiteit en 
speelse idees gegee. Almal wat betrokke was, het dit mateloos geniet. Dit 
was aangenaam om te sien hoe kinders, volwassenes en bejaardes almal 
saam gesellig verkeer en dieselfde vreugde ervaar. 

Die wonderlike van ’n sprokiestema is dat dit ’n mens vir ’n oomblik laat 
vergeet van al die seer en die wanhoop rondom ons, en ons meevoer na 
’n wêreld van fantasie en verbeelding. Ons ontdek dan ook dat ons oor 
die moontlikheid beskik om ons ’n mooier, beter wêreld te verbeel, en ons 
word geïnspireer om hierdie ideaal te verwesentlik.

Bo: 
Levinia Heks besig om haar Towerpot te roer

Heerlike pret met sprokies
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