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Die DROOMGENOOT
Goeiedag alle Droomgenoot-lesers,
Ek glo almal is nog fiks en gesond. Laat my toe om vir julle net die
beste toe te wens vir die nuwe jaar waarin ons ons reeds bevind. Glo
en vertrou dit sal vir ons almal ‘n gesonde en pragtige jaar wees.
Ek weet nie wie van julle gelukkig genoeg was om darem ‘n bietjie te
kan gaan kuier nie? Ek het ook nou verlof gehad, ek kon ongelukkig nie
weggaan nie en het toe met vriende en familie afsprake gemaak om te
kuier, oor en weer te eet, wynplase te gaan besoek, ens. Toe kom knip
Madam Corona ons kuiers weer kort en moes ek die laaste 2 weke van
my verlof net in my huis bly  Nie lekker nie, maar ek verstaan die
noodsaaklikheid daarvan. Ek is maar bang om volgende week terug te
gaan werk toe met ‘n klomp personeel en kinders rondom my. Ek glo
egter dat ek en almal rondom my beskerm sal word.
Op ‘n ligter noot –
Stap onder 2020 uit!
Dit was ‘n on-jaar... ek glo nie iemand kan met daai waarheid stry nie?
Kyk vir oulaas om en gooi dankieblye op 2020 se spore.
Dankiebly vir dit wat nie gebeur het nie, en dit wat wel gebeur het,
want in als is daar iewers ‘n persent versteek.
Party keer is die persent goed weggesteek, maar die groot Siel het mos
geseg dat ons moet soek en sal kry as ons so maak.
Laat ons die 2020 skoene op die dak gooi.
Los die stof en dorings agter en loop met Ligte voete vorentoe.
Loop sag en lief, kyk waar jy trap sodat jy niks mis nie.
Môre se dag sal self aankom, los hom maar eers.
Mooi loop...
Annali Swiegers
Groete
Lise Veldsman
Tel:
082 776 2595
Faks:
086 6133 804
E-pos:

lise@droomriversdal.co.za
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Uit die baas se stoel
Wanneer julle die artikel lees, is Kersfees en Nuwejaar reeds verby.
Ek hoop u is elkeen baie bederf en dat Kersfees ‘n besonderse betekenis in u harte
het en dat die Nuwejaar voorspoed vir elkeen sal inhou.
2020 sal nie net onthou word vir Covid 19 nie, maar ook talle van ons geliefdes is
oorlede. Nietemin was dit ‘n emosionele en stresvolle tydperk.
Die inperking het sy tol geëis op inwoners en sommige voel selfs verlore en dat
hulle kinders hulle weggegooi het. Sulke inperkings is ‘n vreemde en vir die wat
agter slot en grendel sit is die buitelewe ver verwyder van die realiteit.
Ek wil tog alle personeel bedank dat julle so pligsgetrou julle taak uitgevoer het.
Veral ons versorgings-afdeling het onder baie stres gebuk gegaan. Dit is een ding
om die leefwyse van Covid 19 aan te neem, maar ‘n ander ding as jy
verantwoordelik vir ander se beskerming is. Die vreemde eis dan vinnig sy tol.
Wat vernuwing betref het ons die jaar alles ingeperk omdat die aankope van talle
onbegrote items hanteer moes word. Standaard onderhoud het egter nie agter
gebly, maar is stiptelik uitgevoer. Na dese is ons gebou skoner as skoon met al die
afwas en beveiliging.
Ons jaarlikse oudit was ‘n groot sukses en Droom is spesiaal gemeld en
gelukgewens deur die ouditeure. Baie dankie aan almal wat betrokke was.
Die beker het Droom die jaar ook nie verby gegaan met die afsterwe van Elize
Muller nie. Sy was ‘n prominente rolspeler in Droom se bestuurspan en om so
skielik uit ons lewens weggeruk te word, was vir almal ‘n groot slag. Ons moet
voortgaan, maar Elize sal altyd ‘n spesiale plek in ons harte hê.
Covid 19 is steeds met ons en hier in die tuinroete vlam dit weer van vooraf op. My
wens egter vir 2021 is dat die Here wat ons tot dusver so goed beskerm het, ons
steeds in Sy hand sal hou en bewaar. Dat elkeen ‘n heerlik Kerstyd sal geniet saam
met hul geliefdes. Indien julle op die pad gaan, veilig sal wees en saam 2021 met
nuwe moed en ywer sal aanpak.
Ek bid die liefde van Ons Hemelse Vader vir u elkeen toe.
Groete
Chris Veldsman
Bestuurder
DROOM
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DROOM Sê BAIE DANKIE
Liewe, liewe, liewe inwoners van DROOM se tehuise en die huur- en
leefregwoonstelle,
Covid-19, isolasie en kwarantyn het binne weke deel van ons woordeskat geword.
Ons glo u is teen hierdie tyd al by moedeloos verby en so deurmekaar soos ‘n
verkleurmannetjie op ‘n smartie-boks.
Ons hier by DROOMkantoor voel soos visse op droë grond – heeltemal magteloos!
Ons het op die volgende datums briewe aan u uitgedeel: 18 Maart, 30 April, 25
Mei, 5 Junie, 29 Junie, 9 Julie, 30 Julie, 17 Augustus, 24 Augustus, 25 Augustus,
3 September, 9 September, 21 September, 3 November, 10 November,
11 November, 17 November, 26 November en 30 November 2020. En nog is dit
nie die einde nie. Vandag is 8 Desember 2020 en ons wag vir ‘n antwoord na die
minister se besoek aan die tuinroete voordat ons enige besluite kan neem.
Haha!! Geen wonder van die inwoners noem my al posduif nie – sien ek is mos die
een wat die briefies bring!!!! Dankieeee ek hou van my “naam.”
Al wat ons wil hê u moet verstaan is dat ons nie hierdie besluite op ons eie neem
nie – ons moet opdragte van Departement Maatskaplike Ontwikkeling, Departement
Gesondheid en Badisa uitvoer.
BAIE DANKIE vir u geduld en samewerking – ons weet dit is nie maklik nie,
MAAR die saak het ook ‘n ander kant – sê nou net ons het die tehuise oopgestel en
iemand het siek geraak van Covid, dan sou u en u geliefdes ons blameer het?
Kom ons hoop saam dat 2021 ‘n “makliker” jaar gaan wees en dat “posduif” iewers
in die nuwe jaar die briefie gaan bring, met die blye tyding, dat alles na “normaal”
– wat dit ookal mag wees, gaan terugkeer.
Liewe, Liewe. Liewe Verpleegpersoneel en Versorgers – julle is die hartklop
van DROOM én aardse engele – BAIE DANKIE vir julle lojaliteit en harde werk –
BAIE DANKIE dat julle elke dag getrou kom werk ongeag van hoe moeilik die
omstandighede was en steeds is. ‘n Ekstra dankie aan die vier versorgers wat dag
en nag aan diens was tydens die isolasie periode van die twee inwoners wat positief
getoets het vir covid. Julle het soos byevangers of dalk ruimtewesens??? gelyk met
daai isolasie-klere wat julle moes dra.
Ons grootste dank gaan aan ons Hemelse Vader vir sy genade in hierdie onseker
tyd – ons dien ‘n God van wonders!!!!!!
Hierdie dankie kom van ons almal hier by DROOMkantoor.
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SOSIALE BYEENKOMSTE
Aanstap Rooies…..
Die bekende eerste vers gaan so:
“Aanstap rooies! Die pad is lank en swaar,
die mense wag al daar en die koffie is al klaar.
O, laat julle kwassies swaai, swaai, laat julle kwassies swaai,
wieg julle koppe fraai en laat die wiele draai.”
Baie van die volksliedere het hulle oorsprong gehad gedurende die Groot Trek. In
die lied verwys “Rooies” na die osse wat die waens getrek het en die kwassies na
die punte van hulle sterte. Die jaar was omtrent letterlik en figuurlik eerder ‘n
‘aanstap “Droom-ers” jaar in plaas van Rooies.
Oktober het hoogtepunte gehad soos vir die Jan Lange Inwoners wat die 1ste keer
na 200 dae se inperking die terrein kon verlaat met begeleide stap. Daar was groot
vreugde en sommige het die ‘wiele’ behoorlik laat draai om die twee blokke.
Handvaardighede het nie agterweë gebly nie, met die maak van deurstoppers.
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Johan en Maryna Oosthuizen van die Leefreg woonstelle het besluit dat hulle hul
ossewa-wiele eerder vir fiets-wiele gaan verruil waarmee hulle dan met hartelus om
die blok kan gaan ry tydens hulle begeleide stap en fietsry.
Die Ou Meule Tehuis het die kortste end van almal getrek met die impak van die
virus wat inperking deurentyd ongevraagd genoodsaak het en die pad omtrent lank
en swaar gemaak het! Daar is egter ekstra hard gepoog om na die Inwoners se
belange om te sien en van hulle Oktober hoogtepunte was Internasionale
Bejaardedag-viering met die speel van allerlei speletjies en die eet van heerlike
‘hamburgers’, visvang met stok en papiervisse wat op die grond gelê het,
handoefeninge met tuisgemaakte klei. Ds André Jordaan het ook weer Woord &
Wakker (‘n slangetjie en leertjie groepspeletjie met vrae uit die Bybel) kom
aanbied.
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Gedurende November was allerlei geestelike en sekulêre musiek videos vertoon,
wat ‘n groot treffer was. Dit was goed om die sangers te sien sing en hoe hulle
gelyk het met die uitreiking van hulle bepaalde musiek videos. Bykans enige lied
kon gespeel word op aanvraag van die Inwoners en het dit die gemoedere goed
gedoen. Vir die Feesseisoen is kersversierings soos ‘Snowflakes’ en kersbome
gevul met lekkers gemaak.
Een van die Leefreg Inwoners, Jackie White het met die initiatief gekom om
onbewustelik die ‘aanstap rooies’ met ‘Let’s Twist Again’ te vervang. Sy het soos ‘n
nar aangetrek en gedans op die opgewekte musiek wat onmiddelik glimlagte op die
gesigte laat verskyn het.
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Die #DroomChallenge virtuele fondsinsameling initiatief is vir die eerste maal die
jaar geloots deur Droom met die uitsluitlike doel om fondse te genereer weens die
negatiewe finansiële impak wat die Corona-19 virus hierdie jaar gehad het.
Die #DroomChallenge is in samewerking met Mnr Heinrich Veldsman geskep en
vanaf middel Oktober wyd begin adverteer. Die naweek van 27-29 November is
geskeduleer vir die virtuele aktiwiteite wat fietsry, stap en hardloop behels het.
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Sosiale Koördineerder, Retha, het ook saamgetrap dat die modder spat, maar dit
was heerlik en vir ‘n goeie doel het sy beaam! Droom is trots om te kan sê dat
daar R 7 762.00 ingesamel is. Natuurlik, omdat dit ‘n eerste keer is, is daar lesse
om te leer en sal ‘n volgende #DroomChallenge meer seepglad verloop.
Dit bring ons terug by “Aanstap Droom-ers” vir 2021. Daar is al sover gestap en
natuurlik is die Feesseisoen vir baie eerder ‘n alleentyd. Kom ons stap die
Feesseisoen en Nuwe Jaar tegemoet met die wete dat ons nie alleen stap nie, dat
die Here die Ossewa deur die drif sal trek. En ons? Ons moet net op die wa van
geloof bly.
‘n Geseënde Feesseisoen en Nuwe Jaar gevul met Wysheid en Vrede!
KOEIE GEE NIE MELK NIE.
'n Boer het vir sy kinders gesê as hulle twaalf
jaar oud is, sal ek hulle die geheim van die lewe vertel.
Toe die oudste 12 word, vra hy sy pa angstig wat die geheim
van die lewe is.
Die vader het geantwoord dat hy hom gaan vertel,
maar dat hy dit nie aan sy broers moet bekend maak nie.
Die geheim van die lewe is dit: die koei gee nie melk nie.
Wat sê jy? Vra die seun ongelowig.
- Soos jy dit hoor, seun: die koei gee nie melk nie, jy moet dit melk. Jy moet
vieruur die oggend opstaan, veld toe gaan, deur die kraal vol mis loop, die stert en
bene van die koei vasmaak, op die stoeltjie sit, die emmer plaas en die toepaslike
bewegings doen.
Dit is die geheim van die lewe, die koei gee nie melk nie. Jy melk haar, of jy het nie
melk nie.
Daar is 'n geslag wat dink dat koeie melk GEE. Dat dinge outomaties en gratis is:
ek wil, vra ek, en ek kry dit.
"Daar is diegene wat dink dat koeie melk gee."
Dat dinge outomaties en gratis is. Nee, die lewe is nie 'n kwessie van wens, vra en
verkry nie. Die dinge wat 'n mens ontvang, is vir die inspanning wat jy doen.
Geluk is die resultaat van inspanning. Gebrek aan moeite skep frustrasie.
Onthou dus om van jongs af aan u kinders hierdie geheim van die lewe te deel.
Hulle glo dus nie dat die regering, of hul ouers of hul oulike gesiggies vir hulle alles
soos 'n melkkoei gaan gee nie.
"Koeie gee nie melk nie. Jy moet daarvoor werk".
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(Van n ander blad af.)

HCBC Projek (Home Community Base Care)
Soos u weet was 2020 ‘n geweldige uitdagende jaar, nie alleen finansieel nie, maar
ook die blootstelling waarmee ons Gesondheidswerkers hul dagtaak moes volbring.
Die 33 HCBC-projek se werknemers het die Gemeenskap se gesondheid en
veiligheid bo hul eie gesondheid gestel.
Die CHW’s het aan die begin van die pandemie siftingstoetse gedoen in Slangrivier,
Heidelberg en Riversdal. Hulle word steeds deur die onderskeie PGS-klinieke en
Riversdal hospitaal gebruik om by die ingange die nodige sifting te doen. Kroniese
medikasie is van huis tot huis uitgegee om te verseker dat gemeenskapslede die
minimum blootstelling aan Covid 19 kry.
Ons beraders en ISH-projek se CHW het ook tydens die inperkingstyd daagliks
voortgegaan met hul pligte in die klinieke en besoeke aan skole.
Die projek word deur Departement Gesondheid befonds met minimum loon as
begroting en maak geen voorsiening vir
bonusse
nie. In hierdie
onseker/uitdagende tyd was Droombestuur opgewonde dat die Burgemeester en sy
Raad weereens ‘n finansiële bydrae in die vorm van ‘n “bonus” aan die
Gemeenskapswerkers
as
blyk
van
waardering
vir
hul
volgehoue
gemeenskapsdiens, geskenk het. Die bydrae het verseker vreugde gebring in hul
Kerstyd.
Die Burgemeester, Grant Riddles en Hessequa Munisipaliteit se raadslede het
weereens Droom HCBC-projek (33) bederf met ‘n besoek op 3 Desember en die
finansiële bydrae.
Die groep gesondheidswerkers van Riversdal, Heidelberg en Slangrivier, asook die 3
MIV beraders, staan agter met Burgemeester G.Riddles voor in die middel.
Raadslid J Hartnick en M Jacobs aan sy linkerkant. Projekbestuurder Melody
Veldsman en Droom Bestuurder Chris Veldsman sit aan sy regterkant.
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Me. M Jacobs, Mnr. J Hartnick en Burgemeester G. Riddles het namens die raad die
personeel bedank vir hul bydrae aan die gemeenskap.

Ons Burgemeester is baie lief vir musiek en het die groep vinnig aan die sing gekry.
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Bind us together
BIND US TOGETHER, LORD,
bind us together,
with cords that cannot be broken.
Bind us together, Lord,
bind us together,
bind us together with love.
There is only one God,
there is only one King
there is only one Body
that is why we sing:
Bind us together, Lord ...
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Die stralende gesigte van die CHW’s het boekdele gespreek.
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John-Lee Roberts en Nomakhaya Lethana het die Raad bedank vir hul bydrae en die
rol wat hulle speel om die Hessequa-area te verbeter.
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Hiermee wil Droom se bestuur dan ook vir Mnr. Riddles en sy raad bedank vir die
erkenning wat hulle aan die HCBC-personeel gee, dat hulle raaksien wat die
gemeenskapswerkers in die gemeenskap doen en bereid is om dag vir dag van huis
tot huis te stap om hul dienste te lewer.
My wense vir 2021 aan almal wat die Droomgenoot geniet:

1 Kor 13:13 “En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste
hiervan is die liefde!”
Drie woorde wat alles bevat om sinvol te leef, vrolik op te staan, positief te bly en
uit te sien na môre.
Geloof is die vertrekpunt.
Hoop is die toekomswoord.
Liefde is die sleutelwoord.

“Mag ons lewe in 2021 van geloof, hoop en liefde getuig.”
Somergroete
Melody Veldsman
(HCBC Projek)
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Die antie met die pienk rok
Uit: Jan Spies se Die antie met die pienk rok en ander stories) Dis ‘n ou een, maar dit bly snaaks.
‘n Kêrel kom loop op ‘n Maandagmôre by die
werk aan. Sy een oog staan tot doer geslaan.
Potblou. En toegeswel.
“Waar het jy Saterdagaand loop sprie dat
die ouens jou so gemoer het?” Hy sê:
“Nee, ek het nieloop sprie nie, en dit was
ook nie Saterdagaand nie.
Dit was Sondagmôre, en binneinnie kjerk. Gistermôre.”
Hulle sê vir hom: “Ag man, moenie drek
hier aan ons kom afsmeer nie.”
En hy verrtel vir hulle sy storie; hy sê:
Gistermôre het ek oudergewoonte
wakker geword met ‘n lied innie hart
het ek opgestaan en my gebad en
geskeer en kjerkklere aangetrek en
my Boeke gevat en toe dit tyd raak
aangestryk kerk toe.
En wat ek so kjerk toe loop, het ek
nog met altwee oëgesien hoe heller
die dag is en hoe skoon die son
skyn. En in die kjerk het ek by die
punt van een van die banke laans die paadjie
loop sit en my Boeke in die rakkie agter die leuning
voor my ingedruk en my kop laat sak en my oë toegemaak en
my gebed gedoen.
En die orrelis het sulke sawwe musiek gespeel – die hele kjerk vol vrede.
En toe ek my oë oopmaak, het ek daar gesit asof die saligheid sy intrek innie kjerk
geneem het. Ek was nie eens haastig dat Oudominies moes inkom virrie diens nie.
En soos wat ‘n mens nou maar doen, sit ek en ek kyk hier en ek kyk tydsaam daar,
en ek lees die psalm-en-gesangbordjies.
Ek sit met ‘n rustige kjerk-sit daar innie bank – met kalmte in my gemoed.
En toe word dit skjierlik skjemer innie kjerk.
En ek wonner hoe’s dit dan lat ek dié wolk nie gesien het toe ek kjerk toe geloop
het nie.
En ek kyk hierie kant toe en ek kyk darie kant toe om agter te kom van waffer kant
af die koelte trek, en dis wat ek toe die ding sien.
Met wat ek na die linkersydeur van die kjerk kyk, sien ek lat daar ‘n antie aan die
inkom is en lat sy besig was om aan die binnekant van die kjerk orent te kom.
Maar sy staan darie duwwele kjerkdeur gelykvol.
En sy’s van bo tot onder gebou soos ‘n hangkas – reguit af, en wyd genoeg vir twee
mense se klere.
En sy’t ‘n pienk rok aan, wat groot genoeg sou wees om in die ou dae ‘n
nagmaaltent van te maak.
Die hoed op haar kop was tamaai – met ‘n veer wat soos ‘n palmtak staan.
Die antie is toe so groot lat sy nie reguit met die sykantse paadjie kan loop nie.
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En die antie skuifel daar met die sygangetjie laans tot by die regaf gang en
daarvena kom sy reguit na my toe, en sy kom sit op die punt van die bank reg voor
my.
Maar toe sy sit is die hele kansel weg voor my. Links van haar steek van die psalmen-gesangbordjie net ‘n stukkie uit.
Bokant haar hoed is daar niks te sien nie – sy sit hemelhoog. En ek dink: Ek sal nou
niks van Oudominies kan sien nie, maar gelukkig sit die antie darem nie my ore toe
nie, ek sal kan hoor.
Toe Oudominies die groet orie gemeente uitspreek toe’s al wat ek van hom sien sy
elke hand se drie langste vingers en voorste litte.
En toe gebeur die vreeslike ding.
Oudominies gee die voorsang van die gemeente op en die orrelis begin speel met
volle mening en ons staan op – elkeen met sy oop boek op die regte plek.
Maar en dis wat die vreeslikste is – toe gebeur daar by die antie ‘n ding wat ek nie
kan staan nie. En dis lat ‘n vrou se klere onaardig vasgeknyp word. Soos wat die
antie daar voor my staan, knyp sy darie geweldige pienk rok van skuins onner haar
blaaie af vas deur haar magtige kloof tot tussen haar kuite waar hulle agter haar
bank se sitplek wegraak.
Ek probeer, na ek dit gesien het, die plek in die gesangeboek kry. Maar net toe ek
die plek het, toe wonner ek of sy nie gelaat los het nie. En ek kyk.
Maar nee, sy hou waar sy het.
En ek soek weer die plek en ek sing ‘n woord of drie saam.
En toe wonner ek van voor af, en ek kyk. En die antie knyp.
Sy sing met alles wat sy het.
En ek soek weer die plek. En ek loer weer vir die antie.
En toe weet ek: ek sal van die gesang niks hê nie.
En toe buk ek vooroor en trek die rok uit.
Maar die antie het die gesangboek in haar linkerhand gehad. Toe’s haar regtervuis
los.
En met die omdraai, toe tik sy my lat ek amper ‘n kind plat val in die derde ry
banke agter my. Dis waar die oog van so blou is.
Vir die duur van die week pamperlang die kêrel toe die oog met allerlei boererate
en teen die einde van die week kan hy weer die lewe met een en ‘n halwe oog in
die gesig staar.
Maar die Maandagoggend toe hy by die werk kom, toe staan darie oog weer geswel
lat daar nie eers ‘n haar uitsteek nie.
Hy vertel toe vir die manne dit het weer innie kjerk gebeur.
Hy het die Sondagmôre weer dieselfde ritueel gevolg en weer met ‘n lied in sy hart
by die kerk aangekom. Hy het weer op dieselfde plek as die vorige Sondag gaan sit
– dit was ‘n fout.
Die tannie met dieselfde pienk rok het weer voor hom kom sit.
Maar ek dink: Al sou sy die hele kerk toe-sit gaan ek bly sing.
Oudominie gee weer die voorsang op.
En die orrelis speel, en die gemeente lig hulle.
Die antie kom ook orent, en sy knyp darie pienk rok weer alleaardigs vas. Maar ek
hou my boek voor my oë of daar geen antie is nie en ek sing.
Maar toe buk die donner wat langs my staan vooroor en hy trek die rok uit.
En om ek weet sy hou nie daarvan nie, druk ek hom toe terug …………………
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VONKE UIT DIE VUURKLIP deur Mnr J Oosthuizen
KORRELKOPPE, KARNALLIES EN ANDER KARAKTERS.
Elke dorp en streek het sy besonderse mense en as 'n mens begin praat met
die ouer garde wat al geslagte lank daar bly, hoor jy die mooiste stories
van mense. Party is nou al lankal nie meer met ons nie,
maar gelukkig leef ander nog om te wys waarom hulle nie maklik vergeet sal word
nie. Moenie die vertellers miskyk nie, want hulle is die woordkunstenaars wat
die korrelkoppe, karnallies en ander karakters se nalatenskap aan die lewe hou.
Terwyl ek nou hier bly luister ek tog té lekker as ek luister wat
die vertellers oor Riversdal se ou grotes te vertelle het. Party is nou al lankal dood,
maar hulle spore sal seker nooit doodgevee word nie.
Ander leef nou nog en jy kan by hulle gaan sit
en luister wat hulle self te vertelle het. Dit klink darem of alles waar is, maar
'n mens moet ok nie sommer 'n mooi storie met feite opdons nie.
So kom ek toe orie twintig jaar terug hier op Riversdal aan en een oggend is ek by
die kopperasie toe 'n man op 'n perd hier langs my bakkie te staan kom.
Hy groet toe eerste uit die hoogte uit: “Môre! Ek sien jy's vreemd. Ek is Hannes
Vark en as jy nie van my weet nie, sal jy nog baie van my hoor!” Nouja, ek het toe
maar vir hom gesê wie ek is, waar ek vandaan kom en dat ek pas
op Vergenoegd ingetrek het. “Ja”, seg hy, “jy ry by my verby. Ek boer op Sleeping
Beauty. Die mooiste en beste plaas in Riversdal.” Toe't ons elkeen ons eie koers ingeslaan en hy was reg. Ek het later nog baie van hom gehoor.
Met respekte vertel ek meer van oom Hannes van Wyk, alias Hannes
Vark, soos hy na homself verwys het. Hy was om verskeie redes
'n alombekende karakter en iemand het hom beskryf as 'n rowwe diamant, maar 'n
man met 'n goue hart. Hy kon vloek dat die kruitdampe hang,
maar hy kon ook hartroerend bid.
Onder sy oënskynlike dikvelligheid was daar 'n sagtheid en diepe deernis vir sy
minderbevooregte medemens.
So, word dit vertel dat hy ingestaan het as
die armes geliefdes aan die dood afgestaan het
en nie kon bekostig om hulle te begrawe nie.
Dan
het hy op verskeie maniere gehelp sodat die familie hulle laaste eer kon betoon.
Hier rondom Kersfees het hy sy bakkie
vol geskenkpakkies gelaai en aan die minderbevoorregtes gaan uitdeel.
Hy was bekend as
'n vername Jerseybeesteler en hy het ook 'n melkery op sy plaas Sleeping
Beauty bedryf. As gerekende teler is hy ook later verkies tot President van die
S.A. Jerseytelersvereniging. So gebeur dit toe destyds dat SuidWes onafhanklik word en hulle kry hulle eie president. Die president het van
Jerseys gehoor en
toe wil hy ook van dié beeste aanskaf. Hoëvlak samesprekings is gevoer en
uiteraard is toe besluit om 'n samespreking tussen die twee presidente te reël.
Dit was 'n formele hoëvlak ontmoeting met al die nodige swier. Eers is Doktor Sam
Nujoma, nuutgekose Namibiese President se lof besing en toe kom meneer Hannes
van Wyk, die Jerseypresident aan die beurt. Duidelik twee baie vername manne!
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Toe dit by die bladskudseremonie kom, het meneer van Wyk sy hand uitgehou met
die volgende woorde: “Dag Sam! My naam is Hannes Vark, aangename kennis.
Kom ons praat.” Daarmee wou hy sekermaak dat die onderhandeling op grondvlak
kan voortgaan. Nouja, nou is Hannes Vark nie meer daar nie en 'n mens wonder
wat van Sam se Jerseys geword het.
Hannes Vark
was ook 'n bekende bobbejaanvanger wat dié diere beskikbaar gestel het vir
mediese- en veral hartnavorsing. Sonder
'n enkele mediese titel of mediese kwalifikasie,
het hy 'n internasionale toekenning vir mediese navorsing ontvang. Dit het egter
gelei tot 'n ander insident wat amper
op moord uitgeloop het. Vroegoggend, terwyl sy vrou, Miemie nog vasgeslaap het,
het haar liewe man – ja sê maar liewe – 'n dooie bobbejaan langs haar in die
bed gesit. Haar wakkerword was
'n wakkerskrik en ter wille van sensitiewe lesers swyg ek liewer oor wat gebeur en
wat gesê is. Dalk was dit te begrype dat Miemie op die ou end haar tasse gepak het
toe sy nie meer kon uithou nie. Later meer hieroor.
Soos te wagte het hy ook president van
die Riversdalse Landbouskougenootskap geword. Tydens sy termyn het
die bestuur besluit dat daar voortaan tydens die skou 'n biertuin beskikbaar sal
wees vir die manne wat dors raak. Daai tyd was dit net manne wat dors geraak het.
Dit het egter nie sommer net so sonder slag of stoot gebeur nie.
In Moedergemeente was daar 'n bekende, geliefde, maar baie kwaai dominee.
Vir ou Ds. Jan Lange was daar nie bruggies tussen die breë en smal weë nie. Daar
was sedes wat bewaar moes word en daar is ernstig gewaak teen geestelike verval.
So val Dominee toe dié Sondagoggend, in die konsitorie, met die deur in die huis:
“Broeders, dit het onder my aandag gekom dat daar vanjaar tydens die skou 'n bier
tuin gaan wees. Steek daar enige waarheid in?” Na 'n ongemaklike stilte,
was daar 'n gedempte “Ja, Dominee.” Dominee het woedend met sy vuis op
die tafel geslaan: “Dit mág nie en
as dit wel plaasvind moet julle nie as dit droog word vir my kom vra vir 'n biddag
vir reën nie. Daar sal nié in hierdie kerk 'n biddag gehou word nie!”
Die manne het kennis geneem, maar met die son wat dooierus kan vat en
die brandende dorstigheid wat daarmee tydens 'n skou gepaardgaan, het
die organiseerders laat besluit om deur te druk met die sondige praktyk sonder
om rekening te hou met die moontlikheid dat erge droogte kon toeslaan nie.
Soos dit nou maar gebeur het
'n erge droogte toegeslaan en daar is gevra vir 'n biddag. Ds. Lange
het voet by stuk gehou en hulle herinner aan wat hy gesê het. Die boere is
toe na die Wes-gemeente se predikant toe met die versoek om 'n biddag te reël. Hy
het ingewillig en die kerk was stampvol. Daar is gepreek en
toe gebid. Almal het gewag vir Hannes Vark se hartroerende gebed.
Na baie gebede was daar 'n lang stilte en net voordat Dominee
die slotgebed gebid het, het Hannes Vark begin bid. Lank en innig het hy gebid en
toe kom hy by sy laaste versoek:
“en
Here, ek wil die dwaas aan U opdra wat nie die deure van sy kerk vir hierdie biddag
wou oopmaak nie.
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Hannes Vark kon ook een Sondag nie gehoor gee aan ds. Lange
se ernstige pleidooi nie.
Die ernstige oproep was dat gemeentelede bereid moes wees
om mekaar te vergewe. Nog voordat dominee Amen kon sê, was Hannes op die
been, met 'n verklaring: “Dominee, 'n man het aan my 'n bul met
'n geknakte peester verkoop en hy sit daar in
die ouderlingsbanke en ek sê dit nou vir u, ek sal hom nie vergewe nie.” Dis 'n man
wat nie 'n moordkuil van sy hart wou maak nie. En die ouderling was tjoepstil.
Dit was so: Hannes Vark en die dominee
het, jy kan maar sê, soms swaarde gekruis en tog had
die storie 'n mooi einde. Ou dominee was uiters ellendig siek in ‘n hospitaal in
die Kaap. Op sy laaste. Hannes
het laat vra hoe dit gaan en dat hy aan hom dink. Ou dominee
het gesê dat hy so graag nog net een keer van Sleeping
Beauty se soet fonteinwater sou wou drink.
Dis so aan Hannes oorgedra en hy het
twee bottels water uit die fontein gaan vol maak,
in sy bakkie geklim, Kaap toe gery en die water vir ou Dominee gaan gee
om te drink. Dit was Hannes Vark se mooi manier om betyds vrede te maak.
Iemand vertel my nou die dag van doerie jare toe Rugby nog Rugby was. Daar's
toe 'n toets tussen die Britse Leeus en die Springbokke op Boet Erasmus in die
Baai. Die manne besluit toe hulle gaan toets kyk en Hannes Vark was voorbok – so
min of meer kaptein van die Riversdalse ondersteuners.
Alles haarfyn beplan en gereël is
die manne Oudtshoorn toe waar hulle die trein sou haal. Nou vertel my storieverteller, dit was nie sommer 'n “klomp” nie. Nee, dit was Riversdal se “kokkedore!”
Op die trein was die kuile diep en die manne het gekuier en die Baai was
ver. Ses manne in 'n kompartement. Hannes Vark wou nie gepla word nie en
het besluit hy wou op een van die boonste beddens slaap. Toe
die manne klaar gekuier het, was dit slapenstyd maar elke keer as
Hannes wou opklim het
die manne sy slaapbroek afgetrek. Nodeloos om te sê was dié kaperjolle 'n onuitputlike bron van pret en seker maar hoe later, hoe kwater.
Maar Hannes laat hom nie vermaak nie en toe die trein 'n slag stop, was hy by
die venster uit en het hy tot groot vermaak broekloos op
en af gehol. Gewoonlik hárdloop 'n mens mét 'n broek aan! Op
die keper beskou kan Hannes Vark beskou word as
'n pionierkaalnaeler, gelukkig sonder die gevaar van botsing met die gereg.
Stel jou voor: 'n Poliesman aan diens in die middernagtelike ure op
'n stasie opspoor Baai se kant toe!
Oppad Boet Erasmus Rugbystadion toe, het
'n klompie mooi meisies van voor af gekom en
die joviale man hulle so tussen sy uitgestrekte arms bymekaar gemaak en wou
weet: “Het julle al van Hannes Vark van Riversdal gehoor?” So 'n benoude “nee!”
is gehoor, waarna hy triomfantelik verklaar het: “Nou hét julle! Ek is Hannes Vark!”
en toe laat hy hulle in vrede gaan.
Terug op Oudtshoorn waar die vrouens hulle op die stasie ingewag het,
het hy reguit en eerlik van sy sports op die stasie vertel,
maar Miemie wou hom nie glo nie. Dis toe wat hy die manne daar by
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die karre bymekaarmaak met 'n versoek:
“Manne, Miemie wil my nie glo dat ek kaalstert op
die platvorm gehardloop het nie. Nou soek ek getuies! Kan julle my help?” Hannes
Vark op sy kenmerkende beste en die manne het vertel.
Soos reeds gesê het Miemie haar tasse gepak en elders gaan woon. Toe
die alleenheid hom begin vang,
het hy vir haar gaan vra of sy nie maar wil terugkom nie.
Onder streng voorwaardes het sy ingewillig: “Jy moet net weet:
Soos jy baklei en slegsê, gaan ek baklei en slegsê!
En soos jy vloek gaan ek terugvloek. So het dit gebeur dat hulle toe
weer onder een dak was.
Een van ons geliefde plaaslike dokters, ook maar 'n karnallie en familie van Hannes
Vark vertel dat hy dikwels by hulle gaan eet het. Een so
'n aand het hy daar opgedaag vir ete, maar Hannes was nog in
die badkamer. Terwyl daar vir hom gewag is, het hulle hom hoor praat,
maar kon nie uitmaak wat hy sê nie.
Toe hy uiteindelik by hulle aansluit wou Miemie weet wát hy so gepraat het.
“My vrou, ek het met die Here gepraat,”
was sy onverwagte verduideliking. Miemie het vlamgevat. “Jou (groot woord) man!
'n mens praat nie met die Here in die badkamer nie!” Toe kap hy terug:
“Jou dubbele (dieselfde grootwoord)! Ek praat met die Here net waar ek wil, want
Hy is oral!” “En wat sê jy nogal as jy so praat?” wou sy weet. “Ek sê vir die
Here dankie dat jy weer terug is by my, dat jy so goed is vir my
en dat dit so goed met ons gaan. En ek het vir Hom gevra, as Hy ons wil wegvat, of
Hy ons nie sommer só (en hy klap met
die duim en middelvinger) saam sal wegvat nie.”
Hy het Miemie oorleef, maar
op die ou end beroerte gekry. Alhoewel hy merkwaardig herstel het,
het hy sy spraak verloor. Hy het egter steeds sy draaie in
die dorp gemaak. Soms in sy bakkie iewers stilgehou of oral
op sy perd tyd verwyl in sy geliefde dorp Riversdal. Hy het geluide uitgekry,
maar hy kon nie 'n woord sê nie. Hy wou so baie sê,
maar hy kon nie. Uit pure frustrasie het hy dan met die wysvinger na bo gewys en
dan weer na sy lippe gewys. Dan het hy weer boontoe gewys en
het hy met sy wysvinger teen sy duim en middelvinger 'n paar keer geklap.
Wat hy daarmee wou sê, kan 'n mens net raai.
Riversdal is arm sonder die kleurryke Hannes Vark. Die helfte is nie vertel nie –
nee, nie eens 'n fraksie nie. Mense wat met sakboekies rondloop en ander mense se
sondes opskryf kon seker heelwat teen hom aangeteken het, maar agter die
masker was die man met die klein hartjie en die groot oop hand.
As die kontrei se mense nie 'n begafnis kon bekostig nie, het Hannes
Vark dit op sy rekening geneem sodat 'n geliefde ter ruste gelê kon word. En as
die groot dae aangebreek het was dit hy wat sy bakkie vol presente en lekkernye
gelaai het en onder die armes uitgedeel het. Die klein hartjie het
die groot hand altyd oopgemaak.
Sleeping Beauty lê sorgeloos op die Langeberg
en sy geliefde plaas, na haar vernoem, lê lowergroen aan die voethange van die
berg. En as Randall Wicombe van Riversdal sing, sing hy van Sleeping Beauty
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se heide en van Hannes Vark se Jerseys, maar Hannes is nie meer daar nie. Hy
het helaas finaal gegroet, maar sy spore lê onuitwisbaar, diep getrap.
Groete tot ‘n volgende keer……
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VANUIT DIE VERPLEEGAFDELING
Ja, so het die pandemie nou letterlik sy merk in ons land kom vestig –
ons gaan nog lank hieroor praat, wonder, mompel en dies meer. Sommige sê dit is
net ‘n foefie, ander wat die
virus opgedoen het, sê dis nie iets wat hulle graag weer wil deurmaak nie.
Ander sê die regering maak syfers op,
word betaal vir die aantal sterfgevalle wat geregistreer word – so sal ons nooit
die waarheid weet nie. Maar wat wel ‘n feit is, is dat die
maskers, hande was, ontsmetting van
die hande en afstand behou wel by ons gaan bly. Dit gaan ‘n nuwe “norm”
word, iets wat vandag se “Millenials” vir hulle kleinkinders gaan oorvertel.
Die Kersseisoen lê voor en die Tuinroete gaan oorval word
met besoekers vanuit ander provinsies.
Die kommer is dat die stygende syfers van positiewe gevalle reeds ‘n probleem is.
Wat lê vir ons voor?
Die inperkingtydperk het sy psigiese tol geëis op ons inwoners. Dit is
so belangrik dat hulle hulle geliefdes moet sien.
Maar hulle mag hulle nie aanraak nie –
wat nog ‘n groter frustrasie aan beide kante van die prentjie is.
Hoe kan jy nie jou moeder of vader wat jy 10 maande laas gesien het, nie soengroet
nie? Die bejaarde kan dit net nie verstaan nie. Daar is sommige inwoners wat
die voorreg het om die tehuis vir meer as sewe dae te verlaat – maar die ironie van
die saak is,
is dat met hulle terugkeer moet hulle weer vir 7 dae in isolasie wees. Dit is hartverskeurend om dit aan hulle te verduidelik.
Maar dit bly elke individu se verantwoordelikheid om hulle maskers te dra, hande te
was en te onstsmet, sosiale distansiëring toe te pas sodat ons die virus kan vermy.
Dit is belangrik om te weet hoe die virus versprei – via druppel besmetting wanneer ‘n persoon hoes, nies, praat en skree, beland die druppels op oppervlaktes
– tot op ‘n afstand van 2 meter – wat dan
weer oorgedra word deur gekontamineerde hande na die gesig en slymvliese van
‘n ander persoon.
DIE BELANGRIKSTE VOORKOMING IS INFEKSIEBEHEER:
DIE SKRYWE WAS OOK IN DIE VORIGE DROOMGENOOT, MAAR EK VOEL DIT IS EN
SAL ALTYD BELANGRIK WEES OM MENSE DEURENTYD BEWUS TE MAAK VAN DIE
NOODSAAKLIKHEID OM INFEKSIEBEHEER TE ALLE TYE TOE TE PAS, AANGESIEN
HIERDIE VIRUS NOG BAIE JARE MET ONS SAL WEES.
1. Basisese infeksiebeheer maatreëls:
Hou aan om die nuutste inligting te bekom rakende die virus die verspreiding, die kwarantyn tye, inkubasie periodes, simptome van die
virus (aangesien dit verskil van persoon tot persoon) wat
om te doen as jy vermoed jy toon enige van die simptome.



o

Lees die inligtings biljette wat in die tehuis vertoon word
Hoe om hande korrek te was en die gebruik van handsaniteerder;

Om enige kontak te vermy – handdruk, drukkies uitgee, soen, ens

o

o

Om in die elmboog of in ‘n wegdoenbare sneesdoekie te hoes
of nies;

o

Die wegdoening van die sneesdoekie in ‘n asblik met ‘n deksel;

o

Vermy om persoonlike artikels met ander inwoners te deel, bv
selfone, boeke
o

Die korrekte gebruik en wegdoen van PPE

Handewas en handontsmetting met saniteerder
o Personeel en inwoners word aangemoedig om hulle hande met seep en
water vir ten minste 20 sekondes te was of om die hande met
‘n alkoholbasis (ten minste 70% alkohol) te spuit.
Hande moet gewas word sodra daar aan ‘n persoon gevat is, na toilet gebruik,
voor etes en veral as die persoon genies of gehoes het.

o

Handsaniteerders is by alle ingange en uitgange geplaas, op
alle skoonmaaktrollies, linnetrollies, asook in
die eetsale. Die personeel en inwoners word aangemoedig om dit
gereeld te gebruik.
o

o

o

Kliniese personeel moet die volgende WHO se 5 “Moments for Hand
hygiene” nakom;



Voordat ‘n inwoner aangeraak word.



Voor enige aseptiese of skoon prosedures.



Nadat hulle blootgestel is aan enige liggaamlike uitskeiding.



Nadat hulle ‘n inwoner hanteer het, en



Nadat hulle aan enige onmiddellike area van die inwoner geraak het.

Dit werk die beste om jou hande met gewone seep en lopende water te was,
want die virus word vernietig en van jou hande afgewas.

Hoekom moet ons ’n afstand van mekaar behou?
Behou ‘n afstand tussen jouself en ander mense om
die kans te verminder dat die koronavirus versprei. Bly ten minste 1,5
meter weg van ander mense.
Wanneer ‘n persoon met koronavirus hoes of nies, laat hulle die virus
op oppervlakte en in die lug.
Jy kan die virus kry as:
 Jy aan hierdie oppervlakte raak en
dan aan jou gesig, oë, neus of mond raak,
of
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Jy noue kontak (1,5 meter) het met ‘n persoon met koronavirus.

Beskerming van werknemers en inwoners:
Die grootste risiko vir inwoners en werknemers is dat iemand
Coronavirus in die fasiliteit bring!
MASKERS
Daar word van werkplekke verwag dat personeel met maskers
of gesigskerms moet werk omrede CV-19 meestal deur nies- en
hoesdruppels groter as 0.005mm versprei word.
N95 maskers kan met
95% sekerheid selfs kleiner druppels keer en Chirurgiese maskers kan druppels
groter as 0,005 mm met 60% sekerheid keer. Daarom word die N95
en chirurgiese maskers saam met gesigskerms steeds uitsluitlik gehou vir
gebruik deur werknemers wat kliënte in ‘n isolasiekamer(s) hanteer.


Materiaal/lap maskers: Die vermoë van ’n masker
om jou te beskerm teen COVID-19 hang nie net van weefdigtheid van
die materiaal af nie. Die deurlaatbaarheid/filtrasie vermoë van
die materiaal sodat die persoon met gemak kan asemhaal is net so belangrik.
As mense nie gemaklik asemhaal nie, verwyder hulle die masker – en dan
help dit niks.


Die masker bestaan uit ten minste twee lae materiaal. Dit kan ook ’n
derde filter laag hê wat uit non-woven materiaal gemaak is. Die
masker moet nie vog hou nie en baie wasbaar wees. Dit moet met warm seep
water gewas word en buite (sonlig) opgehang word.


Maak seker dat die
masker groot genoeg is. Dit moet oor jou neus en onder jou ken inskuif,
en jou gesigkontoer volg. Daar word aanbeveel dat ’n masker ten minste 50%
van die neus moet bedek en dat dit ten minste 2,5 cm onder die ken bedek. Die
masker moet die gesig vorm volg en taamlik nousluitend pas.


MOENIE DIE MASKER VERWYDER WANNEER JY REEDS VERBY DIE
INGANGSPORTAAL IS NIE. INDIEN ‘N BESOEKER GEVANG WORD
SONDER ‘N MASKER IN DIE TEHUIS, SAL DAARDIE PERSOON BELET
WORD OM WEER BESOEK AF TE LÊ
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Hantering van maskers
Maak jou hande skoon voordat jy 'n masker aantrek en pas
die masker styf op die gesig, bedek die neus en mond.





Moenie met die masker vroetel en aan dit raak nie.


Vermy dat die masker nat word.

Om die
masker te verwyder, verwyder dit van agter (moenie aan die voorkant van
die masker raak nie) en gooi onmiddellik in 'n geslote houer of plastieksak wat
dig toegemaak word en was/reinig hande skoon.


Wat moet ek doen indien ek moontlik met
‘n besmette persoon in aanraking kom?
Hou uself afgesonder en kontak u geneesheer telefonies.
Kontak: General Public Hotline: 0800 029 999
Maandae – Vrydae vanaf 08:00 – 16:00
DEPRESSIE EN ANGSVERSTEURING
Baie Suid Afrikaners van alle rasse,
areas, geslagte en kulture kan aan depressie en angsversteuring ly.
As jy een van daardie mense is, is jy nie alleen nie. Daar is hulp vir jou beskikbaar.
Het jy geweet dat die meeste mense wat depressie het, nie behandeling kry
nie?
1 uit 10 mense sal depressie in hul lewens ervaar,
die meeste mense kry egter nie die nodige hulp nie. Behandeling kan depressie
wegneem of onder beheer bring.
Dikwels soek mense nie hulp nie, want:
*Depressie word dikwels nie gesien as ‘n regte siekte nie
*Baie mense blameer hulself en dink hulle is swak
*Mense is bang en te skaam om vir hulp te vra
*Laastens word depressie nie raakgesien nie en word dit gesien as net nog ‘n siekte.
Wat is Depressie?

Depressie is
’n siekte wat jou hele liggaam, gemoedstoestand en denke aantas. Dit affekteer jou
eet en slaappatrone,
die manier hoe jy oor jouself voel asook die manier hoe jy oor die wêreld dink.
Depressie is nie dieselfde as die gewone alledaagse “blues”
of hartseer wat ons almal partykeer voel nie, dit is nie ‘n teken van swakheid nie,
en dit kan nie weg gewens word nie.
Mense met depressie kan nie net "hulself regruk " en beter word nie.
Sonder behandeling kan simptome vir weke, maande of selfs jare aanhou.
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Soorte Depressie
‘n Persoon met ernstige depressie voel die meeste van
die tyd baie hartseer en teneergedruk.
Sodoende word hul werk, slaap – en eetpatrone geaffekteer, ook die hoeveelheid kos
wat hulle eet (te veel of te min).
Ook die dinge wat hulle tevore geniet het soos sokker, TV, musiek, kerk - en
gemeenskaplike aktiwiteite word nie meer geniet nie. (Sien simptome lys).
Wanneer hul “afbuie” omgeruil word met
‘n baie hoë opgewonde of maniese gevoelens en gedrag,
word dit bipolêre versteuring genoem (wat destyds maniese depressie genoem is).
Partykeer verander die buierigheid vinnig, maar meeste van
die tyd gebeur dit stadig oor ‘n tydperk van ‘n paar dae of weke.
Simptome
Nie elkeen wat depressief of manies voorkom sal elke simptoom hê nie.
Party mense ervaar net ‘n paar simptome, terwyl ander weer meer simptome sal wys.
Tekens van Depressie :
 Voel hartseer die meeste van die tyd. Voel angstig, of leeg.
 Gevoelens van hopeloosheid oor die lewe
 Gevoelens van skuld, of ‘n hulpelose gevoel
 Stel nie meer belang in stokperdjies en aktiwiteite wat tevore geniet was nie.
 Vroeg soggens wakker word, of te veel slaap.
 Gewigsverlies a.g.v. nie eet nie of gewigtoename a.g.v te veel eet.
 Minder energie as gewoonlik, moeg die hele tyd, “vertraagde" aktiwiteite
 Gedagtes van die dood of selfmoord, selfmoord pogings.
 Rusteloosheid, prikkelbaarheid of woede
 Sukkel om te konsentreer, geheue probleme, sukkel om besluite te neem.
 Fisiese simptome wat nie reageer op behandeling soos hoofpyn, maagpyn, rugpyn,
pyn op die bors, selfs as dit deur 'n dokter behandel word.
Bipolêre Simptome
 Opgewonde of vinnig dink en praat
 Prikkelbaarheid, woede en kort van draad.
 Dink baie vinnig en praat so vinnig sodat ander nie kan verstaan nie
 Min behoefte aan slaap
 Gevoelens van mag, grootheid of meer belangrik as ander mense wat jy ken.
Roekelose gedrag met geen gedagte aan gevolge
 Spandeer te veel geld
 Onverskillige seksuele aktiwiteit .
 Onverantwoordelike besteding van geld wat jy nie het nie
 Buitengewone woede
 Misbruik van alkohol of dwelms
 Buitengewone gevalle van dinge wat gehoor of gesien word wat nie bestaan nie
 Misleiding, glo dinge wat nie waar is, kan voor kom
Oorsake van Depressie
Depressie het baie moontlike oorsake en
word dikwels veroorsaak deur 'n mengsel van verskillende faktore.
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Soms kan 'n spesifieke geval lei
tot depressie, ander kere kom depressie voor vir geen oënskynlike rede nie, selfs met
mense wat kwaliteit lewens het.
Enkele moontlike redes sluit in:
 Eksterne Gebeurtenisse: Die opbreek van 'n verhouding,
'n traumatiese gebeurtenis, finansiële sorge, eensaamheid,
regsprobleme, afdanking en hartseer kan almal lei tot depressie.
Familie Geskiedenis:
Naby familie wat dalk depressie gehad het beteken soms dat jy meer geneig is
om ook depressie te kan hê. Daar
word ook geglo dat depressie veroorsaak kan word deur 'n wanbalans van brein
chemikalieë.


Mediese siektes, insluitende beroertes, MIV en VIGS, TB
en ander gesondheidsprobleme kan ook lei
tot depressie. Asook die gebruik van sekere medisyne, soos die vir die behandeling
van hoë bloeddruk, geboorte beperkings pille en steroïede.




Depressie en MIV en VIGS

Mense met MIV en VIGS voel dikwels hartseer, kwaad en bang. Baie mense met
MIV ly dan ook aan depressie, maar depressie bly 'n aparte siekte.
As jy aan MIV en VIGS ly, hoef jy nie noodwendig aan depressie te ly nie.
Mense met MIV en VIGS kan nog steeds behandeling vir depressie ontvang.
Behandeling
Depressie is een van die mees behandelbare geestelike siektes en
8 uit 10 mense word heeltemal genees.
Jy moet vir 'n volledige mediese ondersoek gaan om seker te maak daar is geen
ander mediese oorsake vir jou gemoedstoestand nie.
Anti-depressante
Agt uit tien mense, met depressie, sal herstel met die gebruik van antidepressante.
As een medikasie nie vir u werk nie, probeer ‘n ander een. Antidepressante werk nie
vinnig nie – vir meeste mense neem dit 2-3 weke om beter te voel. Dit is baie
belangrik om nie te stop met die medikasie nie, maar om dit ‘n kans te gee om te
werk. Die medikasie kan effense newe-effekte veroorsaak soos ‘n droë mond, siekte,
hoofpyn en duiseligheid maar dit verdwyn binne ‘n week of twee. Moet nooit enige
medikasie meng nie – voorgeskrewe medikasie van die hospitaal of van die apteek
met oor die toonbank medikasie of geleende medikasie nie – onthou om eers jou
dokter te raadpleeg. Sê altyd vir jou dokter as jy swanger is of as u enige ander
siektes het – soos MIV en VIGS. Bel jou dokter as jy enige vrae oor jou medisyne het
en/of as u ‘n probleem ondervind, gaan na u naaste kliniek toe.
Psigoterapie of praat terapie
Psigoterapie (of praat terapie) met
‘n sielkundige, maatskaplike werker of berader gee mense die vaardighede om hul
siekte en die stres wat dit veroorsaak die hoof te bied.
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Ondersteuningsgroepe
Ondersteuningsgroepe is
‘n baie goeie manier om ondersteuning en advies te verkry van mense met
n soortgelyke probleem.
Hulle weet hoe
u voel want hulle het ook al dieselfde gevoel. Ondersteunings groepe word gereël
vir pasiënte as ‘n veilige plek waar u ervarings en hulp kan deel. (Bel vir SADAG op
0800 20 51 21 vir kontakte in u area).
Selfhelp
Selfhelp kan u help om probleme die hoof te bied in die lang termyn.
Hier is ‘n paar dinge wat u kan doen:
 Verstaan wat depressie is – hoe meer jy weet, hoe beter.
 Doen dinge wat u kan besig hou – dit help baie as die brein besig bly met
‘n belangstelling of ‘n stokperdjie, lees ‘n boek of kyk ‘n tv program of ‘n film.
 Vermy dinge soos rook, dwelms en alkohol.
 Breek groot take af in kleiner takies en doen wat jy kan om iets kleins elke dag te
doen.
 Probeer jou omring met positiewe mense en praat oor hoe jy voel; dit is gewoonlik
beter as om alleen en geheimsinnig te wees.
 Moenie wegkruip en alleen bly nie, sien mense, doen dinge
wat jou beter kan laat voel soos om te gaan fliek, ‘n sportwedstryd te gaan kyk of om
tee met vriende te gaan drink.
 Onthou: depressie is nie deel van jou nie, dit word veroorsaak deur simptome.
Die simptome veroorsaak dat jy anders voel, dink en reageer in teenstelling met
die normale.
 Laat jou familie en vriende jou help.
Moenie bang wees
om te vra vir hulp as jy dit nodig het nie. Verwag dat jou gemoedstoestand stadig sal
verbeter, om gesond te voel vat tyd.
Angs

Ons almal weet hoe dit voel om senuweeagtig en angstig te voel –
die vlinder gevoel in die maag voor ‘n afspraak, die
spanning wanneer jou baas kwaad is en die manier wat jou hart vinnig en
harder klop wanneer jy skrik of in gevaar is. Angs kan help om die situasie die
hoof te bied, maar vir mense met
'n angsversteuring kan hierdie emosies skadelik wees as dit permanent daar is.

Angsversteuring
Angsversteurings is kort intense tye van verskriklike vrees, saam met fisiese
simptome wat jou hart vinnig laat klop, jy mag dalk duiselig, siek, uitasem, en
bang voel, jou vingers en
bene kan die gevoel van naalde en spelde hê, jy mag dalk ook pyn in
die bors ervaar. Dit kan gereeld gebeur of onverwags wanneer daar geen rede
is vir die vrees en paniek nie. Meeste mense met angsversteuring voel bang
om nog ’n angsaanval te beleef en vermy dus plekke waar hulle glo die aanvalle waar
skynlik weer sal plaasvind.
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Vermy middels soos rook, dwelms en alkohol. Dit is baie belangrik vir die persoon wat
angsversteuring het om die nodige inligting i.v.m.
die siekte te verkry, asook die tipe behandeling wat beskikbaar is.
Wie ly aan angsversteuring?
Die versteuring begin gewoonlik as jong volwassenne,
maar ouer mense en kinders kan ook geaffekteer word. Vrouens word
twee maal meer geaffekteer as mans. Die versteuring kan ook oorerflik wees.
Simptome

In die
begin voel dit asof die angsversteuring uit die bloute kom, terwyl die persoon besig is
met ‘n allerdaagse aktiwiteit soos om in ‘n taxi te sit, by die werk te wees of
om inkopies doen. Ewe skielik voel die persoon baie bang
en skrikkerig, dit duur gewoonlik n paar minute, maar dit voel langer.
Die simptome verdwyn wel na ‘n uur of
so. Tydens n angsaanval voel dit vir mense asof hulle getref is deur ‘n verskriklike
siekte. Hulle is bang dat hulle besig is om
“mal te word”. Dikwels gaan sulke mense hospitaal toe aangesien hulle voel asof hulle
‘n hartaanval kry.
Die eerste angsaanval mag dalk plaasvind wanneer die persoon onder baie stres is
a.g.v. baie werk, eksamens of byvoorbeeld die dood van ‘n familielid of vriend.
Die aanvalle mag ook volg na chirurgie,
'n ernstige ongeluk, siekte of bevalling. Te veel kaffiëne,
die gebruik van dwelms of medikasies kan ook angsaanvalle veroorsaak.

Simptome van n angsaanval:
 Gevoel van erge vrees en paniek.
 ‘n Vinnige hartklop
 Borspyne
 Duiselig, lighoofdigheid
 Siekte
 Moeilik om asem te haal
 Tinteling of geen gevoel in die hande nie
 Warm of koue rillings
 Gevoel van nie reg voel nie
 Vrees om beheer te verloor,
om “mal” te word,
die verleentheid sal stel
 Vrees om dood te gaan

of

om iets te doen wat jou in

Hantering van n angsaanval:
 Onthou dat alhoewel jou gevoelens en simptome baie skrikwekkend is,
is dit nie gevaarlik nie.
 Verstaan dat dit wat jy voel, slegs ‘n sterk reaksie van jou liggaam is op stres.
 Moenie teen jou gevoelens baklei of dit weg wens nie.
Hoe meer jy bereid is om dit te hanteer, hoe minder vreesagtig sal dit wees.
 Bly fokus op die hede, waar jy is en wie by jou is.
Fokus daarop dat jy oor n rukkie weer reg sal voel, dis net
‘n tydelike gevoel. Moenie bekommerd wees oor wat met jou gaan gebeur nie ontpan. Kry hulp en lees meer oor jou siekte.
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Fokus op maklike en eenvoudige dinge, praat met
‘n vriend oor die foon, gaan winkels toe, praat met jou buurman of kollegas,
konsentreer deur agteruit te tel van 100 in 2’s
of skiet ‘n rekkie teen jou gewrigte om jou terug na die hede toe te bring.
Terugslae –

As jy na ‘n ruk beter voel en ewe skielik weer
‘n aanval kry, moenie bekommerd wees nie. Na
‘n angsaanval is dit natuurlik dat dit nie heeltemal sal weggaan nie,
maar geleidelik sal dit minder ernstig word.
Jy sal weet wanneer die volgende episode oppad is
en jy sal agterkom jy gaan nie dood nie,
maar dat jy die angsaanval kan hanteer en daarom hoef jy dit nie te vrees nie.Die tyd
tussen die episodes sal langer word en mettertyd sal die angsaanvalle stop.

HULPLYN

South African Depression and Anxiety Group
0800 567 567
0800 70 80 90
011 262 6396
www.sadag.co.za SMS 31393 2

Tot ‘n volgende keer
Vreugdevolle groete
Linda Botha

KORONA: DIT IS WAT JY MOET WEET
Tot my skaamte moet ek erken dat ek tot dusver nie eintlik veel aandag gegee het
aan korona nie. Ek het gedoen wat daar vir my gevra is om te doen, soos om ‘n
masker te dra, my hande te reinig, ens, ens. Teen hierdie tyd sak almal se moed in
elk geval tot in hulle skoene as hul net die woord “Covid” hoor, MAAR ………..
Toe dit tyd raak om ons DROOMgenoot inligting vir Lise te stuur, het ek besluit om vir
dr Google te raadpleeg oor die nare virus wat die hele wêreld op sy kop kom draai het
– ek deel graag ‘n paar feite wat ek daar gelees het – nogal interessant, hoor!
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Hier gaan ons: Covid-19 is ‘n stam afkomstig uit die familie van korona-virusse wat
gewoonlik gewone verkoues veroorsaak.
Covid-19 is ‘n hoogs aansteeklike siekte wat veroorsaak word deur die koronavirus
genaamd Ears-CoV-2. Hierdie virussiekte het vir die eerste keer aan die mensdom
bekend geword nadat dit in Desember 2019 in die stad Wuhan, in China, uitgebreek
het.
Betreklik min inligting is oor Ears-CoV-2 beskikbaar. Prof. Helen Rees, wat aan die
voorpunt van entstofontwikkeling in die wêreld staan en ook navorsing lei om ‘n
entstof te ontwikkel in Suid-Afrika, sê wat hulle wel weet, is dat die Ears-CoV-2-virus
‘n nukleiënsuur-kern het met ‘n omhulsel wat uit vetstowwe (lipiede) en proteïne
bestaan. Die omhulsel het pennetjies en die pennetjies is baie belangrik wanneer daar
van die ontwikkeling van ‘n entstof gepraat word.
Alles wat wetenskaplikes tot dusver van Covid-19 geleer het, is heeltemal nuut. Die
nuwe koronavirus versprei vinniger as griep – elke mens met griep steek net een
ander mens aan – so, die verspreiding in die gemeenskap is geleidelik. ‘n Persoon
met Covid-19 kan egter twee tot drie ander mense aansteek.
Die algemeenste simptome van Covid-19 is koors, moegheid en ‘n droë hoes.
Pasiënte kan ook pyn, ‘n toe- of loopneus, ‘n seer keel of diarree hê. Hierdie
simptome is gewoonlik lig en begin geleidelik.
Sommige mense tel die virus op, maar toon geen simptome nie en voel ook nie sleg
nie. Die meeste mense (80%) herstel van die siekte sonder enige behandeling. 1 uit
elke 6 mense wat Covid-19 opdoen, word ernstig siek daarvan en kan
asemhalingsprobleme ervaar. Ouer mense en diegene met onderliggende mediese
probleme soos hoë bloeddruk, hartprobleme of suikersiekte is meer geneig om
ernstig siek te word. Mense wat koors het, hoes en sukkel om asem te haal, moet
mediese hulp kry.
Hoe versprei dit? Deur besmette druppeltjies van liggaamsvloeistof, wanneer
geïnfekteerde mense nies of hoes. Die druppeltjies land dan op voorwerpe en
oppervlakke rondom die persoon. Ander mense raak daaraan en dan aan hul oë,
neus en mond.
Die druppeltjies kan ook ingeasem word terwyl dit nog deur die lug trek kort na die
persoon genies of gehoes het. Die virus kan vir minstens 3 uur in die druppeltjies in
die lug leef en mense aansteek. Dis daarom belangrik om 1,5 meter van mekaar af te
bly. Die virus kan vir dae op oppervlakke soos plastiek en staal bly leef, maar nie
langer as 24 uur op karton nie.
Die virus is al in stoelgang gekweek, wat beteken dit kan daar voorkom, maar daar is
nog nie bewys dat dit deur stoelgang versprei nie. Navorsing in dié verband duur
voort.
Kan jy aansteek by iemand wat geen simptome toon nie? Hierdie kwessie is
een van die dinge wat wetenskaplikes nog laat kopkrap.
Hoe lank is die inkubasietydperk vir Covid-19? Die sogenaamde
inkubasietydperk is die tyd tussen die punt waar die virus opgeneem word en die punt
waar simptome van die siekte begin kop uitsteek. Wetenskaplikes is dit eens dat die
inkubasietydperk 1 tot 14 dae is, met die meeste simptome wat na 5 dae na vore
kom.
Antibiotika werk nie teen virusse nie, hulle werk net bakteriële infeksies teen. Daar is
nog nie ‘n entstof nie, maar die simptome van die virus-siekte kan behandel word.
Prof. Salim Abdool Karim, epidermioloog en voorsitter van die ministriële
advieskomitee oor Covid-19 het gesê daar moet eers ‘n entstof wees voordat dinge
sal normaliseer.
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Vir eers is daar ‘n nuwe normaal: Die “nuwe normaal” beteken deurhandvatsels en
oppervlakke moet ontsmet word, ons hande moet gereeld gewas word, ons moet ons
maskers dra, ons moet die nodige sosiale afstand handhaaf, geen fisiese kontak met
ander mense maak nie, oorvol vertrekke vermy en bedag wees op enige moontlike
simptome van Covid-19

Liewe Droomgenoot leser,
Hierdie is die somer-uitgawe van die DROOMgenoot – met dit in u hand behoort die
eerste helfte van Januarie 2021 reeds verby te wees. Ons artikels vir hierdie uitgawe
moes op 4 Desember 2020 by mev Lise Veldsman wees sodat sy genoeg tyd het om
die DROOMgenoot, soos u dit nou sien, saam te stel.
Verlede jaar, dieselfde tyd as nou, het ons ook ons artikels vir Lise gestuur en met
verwagting uitgesien na Januarie 2020. Gelukkig het ons toe nie geweet van ‘n virus
wat die hele wêreld op sy kop sou kom keer nie. Ons droom partykeer wilde drome,
maar nie naastenby wild genoeg om die chaos wat covid-19 gebring het, raak te kon
droom nie.
Ek weet die inperkingstyd was nie net “sleg” nie, maar kom ons hoop en droom weer
‘n wilde droom dat covid-19 in die niet moet verdwyn.
Geluk wat jy het is ‘n saadjie – geluk wat jy deel, is die blom; kom ons maak 2021 ‘n
jaar waarin ons, ons geluk-blomme met ander mense deel.
Hier gaan ons weer met …………
‘n Vervolgverhaal sonder einde:
Hoofstuk 26: Sommer iets wat ek wil deel ………….. nie my eie storie nie, maar baie
waar – sommer iets vir die begin van 2021.
Eendag was daar ‘n dogtertjie wat haar pa aanhoudend gepla het met allerhande vrae
terwyl hy besig was om sy koerant te lees.
Om haar besig te hou, het haar pa ‘n wêreldkaart uit ‘n geestelike tydskrif geneem en dit
in stukkies geskeur.
Hy het dit vir sy dogtertjie gegee en gesê sy moet gaan kyk of sy die stukkies weer
bymekaar kan sit sodat die wêreld weer heel kan wees.
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Sy was nie lank weg nie, toe is sy terug met elke stukkie van die wêreldkaart op sy
presiese plek. Die pa het geweet sy dogtertjie is te klein om aardrykskunde te ken en was
verbaas oor hoe sy dit so gou kon regkry.
“Hoe het jy dit so gou reggekry?” het hy gevra en sy koerant neergesit.
“O dit was maklik”, het die dogtertjie geantwoord. “Agterop die kaart was ‘n prent van
Jesus. Toe ek al die stukkies van Jesus in plek het, het die wêreld vanself reggekom”.
Net so is dit vandag met die wêreld: As Jesus sy regmatige plek in ons lewens beklee, sal
die wêreld vanself regkom!
Groete tot ‘n volgende DROOMgenoot.
Coreen.

“Die lewe is ‘n reis wat jy moet deurmaak.
Dit maak nie saak hoe sleg die paaie of verblyf is nie”.
Oliver Geldsmith
‘n Vriendelike NEE
is baie beter as ‘n
onwillige JA.
‘n Beierse spreekwoord
Mens besef dikwels nie die waarde
van ‘n oomblik tot dit slegs ‘n
herinnering is nie.
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STOP DIE WêRELD
Ek hoor nou die dag Leon Ferreira sing die die liedjie “stop die wêreld” en ek dink by
myself: “Ja, dit is seker soos menige mens in hierdie onseker tyd van Covid gevoel
het of steeds voel”.
“Hang ‘n lap oor die maan.
Breek al die branders.
Stop elke droom.
Sloop elke boom.
Maak al die damme droog.
En kap uit die see.
Pluk elke blom.
En keer dat my son opkom.
Stop die wêreld ek het seergekry.
En alles, ja alles draai om my.
Ek het ver genoeg saamgery
Ek wil afklim en hier by U bly.
Want U gee weer ‘n nuwe dag.
En U lê elke nuwe steen
In die muur van ‘n nuwe ster.
In die kamer van my nuwe hart
En U maak weer my drome waar
Maak die wêreld stil
In my hart staan ‘n nuwe boom
In die wêreld van U waterstroom.”
(Vir die van julle wat nog nie die lied gehoor het nie, soek dit en luister mooi na die
woorde of vra asseblief dat iemand dit vir jou speel. Daar is baie mense wat nie meer
wil of kan aangaan nie, en nie net as gevolg van Covid nie. Ek dink Moeder Natuur
het ook genoeg gehad en genoeg seergekry )
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Kontakbesonderhede
DROOM
Posbus 270
Riversdal
6670

DROOM:

028 7132526

Faks:

028-7132526

E-Pos:

ontvangs@droomriversdal.co.za

Web:

www.droomriversdal.co.za
2020/2021-boekjaar

Personeel:
Uitvoerende bestuurder:
Finansiële beampte:
Personeel beampte:
Administratiewe beampte –
Maatskaplike dienste-afdeling:
DROOM ontvangs:
Hoof geregistreerde verpleegkundige:
Geregistreerde verpleegkundiges:
Ingeskrewe verpleegkundiges:
Sosiale kreatiwiteitskoördineerder:
Koördineerder Onderhoudsafdeling en
Beroepsgesondheid en Veiligheid (OHS):
Sosiale media (Kaapstad):
Home Community Base Care: (Projek befonds
DROOM)
Administratiewe beampte:
Koördineerder ingeskrewe verpleegkundige:
Nie professionele koördineerder:

Mnr CJ Veldsman
Mev MG Veldsman
Vakant
Mev CM Victor
Mev MJJ van der Vyver
Sr L Botha
U van Niekerk
L de Jager
RH Ponto
FM Vorster
Mej R Benadé
Mnr JH Esterhuizen
Mev LA Veldsman
deur Departement Gesondheid en bestuur deur
Mev MG Veldsman
Mej C Malherbe
Mev M Jacobs

Etekaartjies:
Weeketes:
Sondagetes:
Spesiale etes:

R45,00
R60,00
Op aanvraag

Gastekamer:
Een persoon:
Twee persone:

R200,00 per nag
R300,00 per nag (R150,00 elk)

Respytsorg:

Opnames is gestaak tot verdere kennisgewing
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