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   Die trauma van … my kind emigreer… 
 
          Ds Annerie Conradie 
 

My seun en skoondogter kom by my en sê: “Ma, ons gaan ’n nuwe lewe oorsee begin…”  

Wat sê ek vir hulle? Ek wil graag nee sê, hulle vra om te bly, maar ek weet dit is nie die regte ding 

om te doen nie. Ek moet hulle ondersteun, ek moet met my mond ja sê terwyl my hart nee sê. 

Kort voor hul emigrasie deel 

hulle boonop hierdie nuus: Ma 

gaan Ouma word! Wat nou? 

Nou sê my hart selfs harder nee! 

Ek wil hê hulle moet bly. Hulle 

kan tog nie na ’n vreemde land 

gaan met ’n babatjie nie. Hulle 

kan mos nie my enigste 

kleinkind ver weg van my af laat 

grootword nie….  

Ek bly weer stil, ek gee raad, ek 

ondersteun hulle, ek help hulle 

selfs pak. Die pyn in my binneste 

word al groter. 

Die tyd kom nader – hulle tel slapies af in groot opgewondenheid oor ’n nuwe lewe, maar ek wil 

nie eens daaraan dink nie, ek wens die slapies wil nie so vinnig verbygaan nie. 

Dinge word gereël, tasse word gepak, alles is in plek, en ons ry almal lughawe toe. Ons moet 

groet… Vir my voel dit of my hart in ’n voedselverwerker gesit word. ’n Duisend stukkies kom 

uit… 

Vir hoe lank gaan ek my kinders en kleinkinders nie sien, nie kan druk of soen nie? Daar is 

moderne tegnologie soos Skype en WhatsApp-video-oproepe wat wonderlik is, maar wat eintlik 

skamele troos bied en op geen manier fisiese kontak vervang nie. Dit bly ’n moeilike situasie.  

Ek troos my daaraan dat God deel is van hul lewens en dat Hy saam met hulle gegaan het. 

Tog bly die seer verskriklik. Ek dink elke dag aan hulle en wonder nagte lank of dit regtig met hulle 

so goed gaan soos hulle sê. Ek voel maar baie onrustig en besorg.  

Dit is dan dat God se rustigheid in my hart kom lê en Hy my krag gee. 

My kinders se emigrasie is ’n worsteling vir my. Ek het baie vrae. Hoekom moes hulle gaan? Kon 

ek iets meer gedoen het om hulle te laat bly? Hoekom dink hulle hul heil is in ’n ander land te 

vind?  
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Ek besef my vrae sal nie antwoorde kry nie. Soms voel die situasie vir my regtig te veel om te 

hanteer. Dan troos ek myself met die wete dat God niks op my pad sal stuur wat ek nie kan 

hanteer nie. Dit vat nie die akute pyn of diepe hartseer en verlange weg nie… 

Uit hierdie vertelling is dit duidelik dat die emigrasie van geliefdes, veral kinders en kleinkinders, 

’n verskriklike traumatiese ervaring is vir dié wat agterbly: 

 In ’n sekere sin is emigrasie soos die dood. Baie bejaardes sê met die afskeid ons weet ons 

gaan hulle nooit weer sien nie. 

 Dit is boonop trauma wat ’n mens maar wegsteek, want jy wil nie dié wat emigreer se 

entoesiasme demp of hulle terughou nie. 

 Dit is trauma wat jou laat twyfel of jou eie positiewe rol ’n invloed in mense se lewens het. 

 Dit is trauma wat ook kan lei tot ’n geloofsworsteling. 

 Emigrasie is trauma wat voortduur! Ons mense bly nou in ’n baie ver land en hulle gaan 

waarskynlik vir altyd daar bly. Oproepe, Skype en kuier een keer per jaar is goed, maar dit kan 

nooit genoeg wees nie. 

Die trauma van emigrasie is een van die “nuwer” traumas wat ongelukkig baie seer is en baie 

hartseer veroorsaak en al hoe meer mense se lewens gaan raak namate al hoe meer mense die 

land verlaat. 

Dit is een van daardie veranderde realiteite wat ons nie wou hê nie maar gedwing word om mee 

saam te leef as ’n mens wil oorleef. Dit bly daagliks ’n uitdaging… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer…  die trauma van… 
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    Ons oorleef, want ons lag!    

         Ds Janine Bevolo-Manders 

Mense sê mos: Lag en die hele wêreld lag saam met jou. Dit is ’n baie goeie idee om die hemelse 

bruissout van lag te gebruik vir die sooibrand wat die lewe kan besorg. Lag is inderdaad die beste 

medisyne. Die lewe is g’n grap nie, want daar 

gebeur slegte goed met goeie mense. ’n Oog vir 

die komieklike kan ons egter red van te veel 

sedigheid en eiewaan. 

Daar gaan vir ’n mens ’n totaal nuwe wêreld 

oop as jy besef watter voordele lag als inhou. 

En natuurlik kos dit niks. Dis gratis en verniet! 

’n Ou Indiese spreekwoord sê: Dis feitlik 

onmoontlik om medisyne te kry wat 

tegelykertyd goed is vir jou gesondheid en 

boonop nog lekker proe ook. Lag is die klassieke 

uitsondering op dié reël. 

Dis die heel beste medisyne, met geen newe- 

effekte nie. 

Het julle al ooit gewonder wat gebeur as ons lag? Fisiologies gebeur daar ’n paar dinge met ons 

as ons lag: 

 Ons strek spiere oral in ons hele lyf en gesig as ons lekker lag.  

 Dis ’n natuurlike antiverouderingsproduk – want dit verhoog die bloedtoevoer na  jou vel toe, 

dit voed jou vel en laat jou gesig gloei. 

 Lag verbrand ook kalorieë. ’n Eksperiment wat gedoen is, het gewys dat jy met 10 tot 15 

minute se lag tot 50 kalorieë kan verbrand. So, ná ’n blokkie sjokolade moet jy net sorg dat jy 

iets vreeslik snaaks kry om oor te lag, dan sal jy minder skuldig voel.  

 Het jy geweet dat lag eintlik die beste antidepressant op die mark is? As ’n mens elke dag lag, 

verhoed jy dat stres onnodig in jou liggaam opbou. 

 Lag verbeter jou immuunstelsel se respons. Studies het getoon dat as jy humor in jou lewe 

het, verhoog dit die vlak van die antiliggame wat teen infeksies baklei.  

 Lag maak mense natuurlik ook baie meer aantreklik. ’n Sin vir humor is die nommer een 

romantiese aantrekkingskrag. 

 Lag bring ons ook nader aan mekaar – al is dit daar waar jy sit en wag by die lisensiekantoor 

of by Binnelandse Sake. Maak ’n punt daarvan om met die persoon voor en agter jou te praat. 

Jy sal sien, nie lank nie of julle kry iets om saam oor te lag, wat die gewag in die tou sommer 

baie draagliker maak.  

 



 

 

V
ro

u
ef

lit
se

 –
 L

en
te

 2
01

9
 u

it
ga

w
e 

5 

 

 

Na alles, as jy oor iets kan lag, kan jy daarmee saamleef. Onthou, ’n persoon sonder ’n sin vir 

humor is soos ’n kar sonder skokbrekers. 

Ons kan gerus leer om onsself ’n bietjie minder ernstig op te neem en ’n bietjie vir onsself te lag. 

Wanneer jy vir jouself kan lag, ontwapen jy dié wat vir jou wil lag en verminder jy moontlike 

konfrontasies. Mark Twain het gesê: Lag is die grootste wapen waaroor ons mense beskik en tog 

snaaks genoeg die een wat ons die minste gebruik. 

Al die moderne navorsing bevestig net wat die Bybel nog altyd gesê het. Hoe meer jy lag, hoe 

groter is jou kans op goeie gesondheid.  

Oë wat blink, bring vreugde. Goeie nuus bring gesondheid. (Spreuke 15:30, NLV) 

’n Vrolike mens is goeie medisyne. (Spreuke 17:22a, NLT) 

Sien jy, die Here het nog die heeltyd gesê dat ’n vrolike hart goeie gesondheid bevorder en dat 

dit jou langer sal laat lewe.  

Ek dink dis die feit dat ons Suid-Afrikaners darem nog vir onsself en die dinge in ons land kan lag 

wat maak dat ons hier oorleef, want Afrika is nie vir “sissies” nie. As jy nie kan lag nie, gaan jy dit 

nie hier maak nie. Ons toon telkens ons 

aanpasbaarheid. Wanneer iets soos beurtkrag 

ons tref, vind ons ’n manier om daaroor 

grappies te maak en te lag. Beurtkrag het al 

gesorg vir wonderlike kuieraande rondom ’n 

kers of vuurtjie buite. Soos een man vir sy 

vriend sê: Met al die beurtkrag wat ons gehad 

het, het ek en my vrou nogal baie gesels. Ek het 

agtergekom sy is nogal ’n heel aangename 

mens. In Suid-Afrika staan die afkorting LOL eerder vir Lots of Loadshedding. 

Ons lag as ’n ramp soos die Enterprise-tragedie ons tref; ons lag en spot as Faf te veel skop en 

Willie die bal laat val. Maar o jitte, ons kan net so lekker saam lag as hulle vir ons die Wêreldbeker 

huis toe bring! Dis lekker om trots Suid-Afrikaans te wees.  

Omarm en vier hierdie land van ons met al sy diversiteit en verskille. Onthou: Lag klink dieselfde 

in énige kultuur. Het jy al ooit iemand in ’n ander taal hoor lag? Die klank van lag is so herkenbaar 

dat ’n mens dit herken al word dit agteruit gedoen! Lag is die kortste afstand tussen twee mense.  

Niemand is bestand teen ’n glimlag nie. Jy kan jouself nie help om vir iemand te glimlag wat vir 

jou glimlag nie. Kom ons begin ’n “glimlag-epidemie”. 

Partykeer is dit al wat ’n mens kan doen – om te lag.  

Volg my raad: Kry ’n sin vir humor. Leer om te lag. Dis ontspannend en genesend en ’n buffer 

teen al die stres wat die wêreld na ons kant toe gooi!  


