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Die DROOMGENOOT
Hallo Almal,
Ek weet nie wat om vandag vir julle te sê nie – my hande is
gevries! My brein is gevries! My hele lyf is gevries!! Maar…. Hoe
sê hulle in die vermaaklikheidsbedryf: “The show must go on”
Ek hoop dit gaan nog goed met almal?
Wat kan ‘n mens sê oor die winter – baie mense dink dit is die
aakligste seisoen en ander dink weer dit is ‘n ongelooflike tyd
om die reën en sneeu te ervaar. Dan kan ‘n mens natuurlik ook
sê dat die winter weer die grond voorberei vir nuwe lewe – want
ja, na elke winter is daar verseker weer hoop en nuwe lewe. Nie
net in die natuur nie, maar ook in ons lewens. Ons baklei soms
so hard om te oorleef, dat ons vergeet om gedurende die
wintertye in ons lewens, net rustig te raak en voor te berei op
die nuwe seisoen van nuwe lewe.
Ek wil ook graag die volgende met julle deel:
Jes 43:10 – Ek maak ‘n pad in die woestyn
En riviere in die Wildernis
Gebed Dierbare Heer, dankie dat ek weet U sal ‘n pad vir
my maak, al is die pad onbekend vir my, sal ek dit
stap want op U vertrou ek altyd en ewig.
My geloof in U is groot Here, want U sal my nooit
teleurstel nie, U is ‘n God van U woord.
Amen.
Groete
Lise Veldsman
Tel:
0827762595
Faks:
086 6133 804
E-pos:

lise@droomriversdal.co.za

EK glo in die SON, al skyn dit nie. EK glo in LIEFDE,
al is ek alleen. Ek glo in GOD, selfs as HY stil is
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Uit die baas se stoel
Dagsê alle lesers,
Die winter is om die draai en ons kan die koue aan ons lyf voel. Selfs die
langverwagte reën het stadig maar seker kop uitgesteek. Die agfelope kwartaal was
‘n gewoel en gewerskaf. Soos vorige jare was dit omtrent ‘n gestoei om die begroting
te laat klop. Die huidige ekonomiese toestande het ook nou nie juis hand bygesit nie.
Steeds het ons tonne om voor dankbaar te wees. As ons kyk na ons buurdorpe, soos
Knysna en Plettenbergbaai, besef ons net weer dat ons niks het om oor te kla nie.
Ons harte gaan uit na almal wat geliefdes verloor het, maar ook na hulle wie se
eiendom in die slag gebly het. Die verwoestende brande het net weereens bewys hoe
afhanklik ons werklik is.
Terug by die werk was ons jaarlikse oudit met sukses afgehandel en ons kan
voorwaar trots wees op ons finansiële afdeling. Selfs met komplimente van ons
ouditeure.
Ons is tans in die proses om kameras by Ou Meule te installeer en fase 1 is reeds
voltooi.Daar is nog drie fases wat afgehandel moet word, wat ons lewe daarna baie
makliker sal maak. Vir die wat vrae het daaroor wil ek net duidelik maak dat dit nie
net vir probleme daar is nie. Ons personeel loop ook soms deur onder vals
beskuldigings. Dit sal dus help om probleme aan te spreek asook om inwoners en
personeel te beskerm. ‘n Verdere veiligheidsaspek wat aandag geniet, is die
rookverklikkers wat regdeur die gebou geïnstalleer word. Ons inwoners en personeel
se veiligheid is vir ons van kardinale belang.
Wat personeel betref is daar ook ‘n paar veranderinge en dit is vir ons ‘n voorreg om
die volgende persone by ons welkom te heet:
1. Elize Muller
– Personeel beampte en ook my persoonlike assistant;
2. Tilla van Wyk
– Dienssentrum Koördineerder;
3. Magda van der Vyver – wat weer terug is by ons.
Verskeie projekte gaan weer vanjaar aangepak word en ons vra u samewerking in die
verband. Ons moet mos maar baie keer ongerief verduur alvorens ons die genot
daarvan kan benut. Een van die projekte wat aangepak gaan word is die opgradering
van ons waskamer. Met al die nuwe toerusting hoop ons dat ook hierdie diens
heelwat sal verbeter.
Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om ons personeel en beheerraad te
bedank vir die samewerking. Elke optrede en oproep of handdruk word waardeer.
Vriendelike groete
Chris Veldsman
Bestuurder
DROOM
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DIENSSENTRUM
Die afgelope kwartaal by Droom Dienssentrum was ‘n mallemeule-tyd! Ongeag die
baie uitdagings het die groot wiel steeds bly draai, die musiek steeds bly speel en die
pret nooit opgehou nie!
Op ’n stadium het Coreen, Melody en Elize by die Sentrum ingespring om die wiele
aan die draai te hou nadat ons koördineerder, Buks Loftie–Eaton, ‘n pos elders
aanvaar het. As dit nou ‘n sport span was sou ons kon sê: “Geluk mnr die afrigter –
jou span het beslis die nodige diepte!” Tilla van Wyk het intussen tydelik kom help en
is nou so ‘n bietjie meer as ‘n maand deel van hierdie wenspan. Gelukkig is Charlene
ook eersdaags terug op haar pos en dit beloof om die nodige kontinuïteit te gee vir
die res van ons jaar se beplanning.
Ons fokus is en bly geïntegreerde dienslewering aan die groter Riversdal–omgewing
se ouer persone. Om die doel te kan bereik is die bestuursbenadering geskoei op:
- Die werwing van lede vir die Dienssentrum;
- Die bevordering van gemeenskapsbetrokkenheid;
- Fondsinsameling vir die Dienssentrum;
- Die handhawing van positiewe media betrokkenheid;
- Uitstappie geleenthede vir Dienssentrumlede;
- Die bevordering van sosiale interaksie tussen Diensentrumlede;
- Die skep van geleenthede om liggaamlike ontwikkeling/oefening te bevorder;
- Die benutting van geleenthede vir self-aktualisering en opbou van selfbeeld vir
ons ouer persone.
Met dit gesê is ons heel grootste uitdaging steeds om volgehoue groei te
bewerkstellig. Die bywoning van die programme wat ons gedurende die week aanbied
blyk relatief konstant te wees. In Mei 2017 was die totale bywoningsyfer van al ons
aktiwiteite 295. Dit is so dat getalle wissel na gelang van die aktiwiteite wat
aangebied word. Veral musiek, sang en videovertonings, asook uitstappies bly baie
gewild. Die impak van die ekonomie is egter duidelik sigbaar by aktiwiteite wat ‘n
finansiële bydrae verg bv. die uitstappies. Ons poog tans om meer medewerkers te
werf wat ons op Woensdae kan help om veral die rolstoel garde van die tehuise af by
die sentrum te kry.
Ons Dienssentrum werksaamhede is uiteraard baie afhanklik van die groter
gemeenskap waarbinne ons funksioneer. En dit is die “WOW!” van hierdie verhaal.
Riversdal se mense se harte sit op die regte plek en hul hande is oop vir gee en doen!
Oral waar Droom se Ouer mense gaan, ondervind ons liefde, betrokkenheid en
omgee. Blanchè van Wyk is een van ons groot staatmakers waar dit by
handvaardigheid kom en sy is ‘n onuitputlike bron van inisiatief en inspirasie. Ons
besighede en skole se betrokkenheid het ook die afgelope kwartaal uitgestaan en die
plaaslike Forum se positiewe beriggewing was ‘n pluspunt. Die ingesteldheid van ons
Burgermeester en sy Stadsraad is uitstaande. In die Nuusbrief van Hessequa
Munisipaliteit het Mnr Riddles as vol gereageer: “Bejaardesorgmaand was vanaf
15 Mei 2017 tot 15 Junie 2017 gewees. ’n Optog deur Riversdal se strate is deur
DROOM gereël. Wat ’n voorreg was dit vir my en die Uitvoerende
Burgemeesterskomitee om saam met ons bejaardes, sommiges in rolstoele, ander op
’n sleepwa agter ’n trekker, sommige in bussies en ander per voet, te kon
meemaak. Die staptog is by die Burgersentrum afgesluit waar ’n Oorkonde wat uit ’n
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kopié van VN Resolusie 46/91 gedateer 16 Desember 1991 (Verklaring van die Regte
van Ouer Persone) bestaan, aan my oorhandig is.”
Dinsdae se handvaardigheid en kreatiewe skepping aktiwiteite het goed verloop. Veral
die “loper” lappies wat geverf is het groot byval gevind. Ons het by ‘n ander
geleentheid sowat 500 strikkies gemaak wat as deel van ons fondsinsameling verkoop
is en terselfdertyd ook deel gevorm het van die landwye veldtog teen mishandeling
van ouer persone. By nog ‘n geleentheid het die bejaardes hul kreatiwiteit ingespan
om plakkate te maak vir Droom se “Turkoois Straatoptog” wat op 6 Junie plaasgevind
het.
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Woensdae se sosiale interaksie was goed bygewoon.
‘n Geestelike
verrykingsoefening, ‘n heerlike uitstappie na ‘n nabygeleë padstal, ‘n opvoedkundige
aanbieding oor mishandeling van bejaardes en ‘n uiters geslaagde musiekuitvoering
deur ‘n die plaaslike Laerskool Volschenk het alles deel uitgemaak van ons sosiale
interaksie program die afgelope kwartaal.
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Die Donderdag program wat grootliks uit DVD vertronings by tehuis Ou Meule
bestaan was goed ondersteun en Feedem se weeklikse bydrae hier is onontbeerlik:
wat is fliek nou sonder “popcorn”!
Die afrikaanse films soos “Sy klink soos Lente” bly ‘n gunsteling by ons ouer garde.
Maar die traantjies wat weggepik is en die skalkse glimlaggies tydens “Sound Of
Music” het my laat besef dat ons altyd (selfs in ons gevorderde jare!) inherent die
liefde koester. Natuurlik was die uitsending van Bobby van Jaarsveld se Droom TV
opname die treffer en dit was kosbaar om al die op- en aanmerkings tydens die
vertoning te hoor. Ook “The Gods must be Crazy” was baie gewild.

Die gedagte om doelgerig op iets nuts en/of ‘n aktuele onderwerp te fokus (bv. ‘n
Tema vir die maand) en werksaamhede en aktiwiteite daarrondom te skoei het groot
byval gevind en die sukses van die “Tooi Trurkoois vir Bejaardes” veldtog was ‘n
spekende voorbeeld hiervan. ‘n Magdom turkoois strikke is oral in die gemeenskap
versprei en elke inwoner van ons tehuise, elke personeellid en elke betrokkene by die
Dienssentrum het “ge-strik” gegaan! Die “wys dat ek omgee” het beslis weer na vore
getree…
Hier by DROOM
droom ons GROOT…
Gelukkig
Realisties
Onophoudelik
Onvoorwaardelik
Toekomsgerig
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Daar is ‘n spreekwoord wat sê ………
Dit is ‘n algemene wysheid dat ‘n mens se maats/vriende jou beïnvloed.
Ons sê: “Meng jou met die semels, dan vreet die varke jou”.
Die ooreenstemmende Arabiese spreekwoord sê:
Hy wat in ‘n dam slaap, word wakker as ‘n neef van die paddas.
Daar is ook ‘n Estiese spreekwoord wat sê: “Leef saam met die honde, dan ly jy
onder die vlooie”.
Die Skotse spreekwoord sê: “As jy nie onder die kraaie was nie, sou jy nie geskiet
gewees het nie”.

Agting vir die predikant se vermoë
Dit is Sondagoggend en twee henne staan voor die pastorie in die blomtuin en
rondskrop op soek na iets te ete. Toe die dominee oomblikke later in sy deftige swart
pak by die voordeur uitgestap kom, kyk een van die henne hom met bewondering
aan en sê: “Ai, is hy nie wonderlik nie!”
Die ander hen kyk onthuts op en vra: “En wat is dan so danig wonderlik aan hom?”
Waarop die eerste hen antwoord: “Jy sal my nou nie glo nie, maar hulle sê hy het nou
die dag ‘n hoeksteen gelê”.
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Nuttige woorde in Afrikaans, Xhosa en Zoeloe Afrikaans: goeiemôre
Xhosa:
molo
Zoeloe:
sawubona
Afrikaans: goeiemiddag
Xhoza:
molo
Zoeloe:
sawubona
Afrikaans: goeienag
Xhosa:
rhonani
Zoeloe:
lala kahle
Afrikaans: hoe gaan dit?
Xhosa:
kunjani?
Zoeloe:
ninjani?
Afrikaans: dit gaan goed, dankie
Xhosa:
ndiphilile, enkosi
Zoeloe:
ngisaphila

POSITIEWE DENKE
As jy nie slaag nie ("fail"), moenie opgee nie, omdat F.A.I.L. beteken "First attempt in
learning".
Die einde is nie die einde nie. E.N.D. beteken "Effort never dies".
As jy nee vir 'n antwoord kry, onthou: N.O. beteken "Next opportunity".
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HCBC Projek (Home Community Base Care)
Die fokus van die projek is om bewusmaking van en voorkoming van siektes in die
gemeenskap te doen. Die gemeenskapswerkers besoek gemeenskapslede in hul huise
en doen die nodige voorligting om bewusmaking van verskeie siektes en
gesondheidsaspekte aan hulle te verduidelik.
Mediese kalender 2017 (Junie- Augustus)
Belangrike dae om in gedagte te hou:
JUNIE:
 Mannegesondheids-bewusmakingsmaand
 Nasionale Bloedskenkmaand
 Nasionale Jeugmaand
 Tooi Turkoois vir bejaardesmaand
14 Junie: Wêreld bloedskenkdag
21 Junie: Nasionale Epilepsiedag – Die gemeenskapswerkers fokus om Junie
voorligting te gee rakende Epilepsie:
Epilepsie is ‘n betreklike algemene toestand wat 0,5 tot 1% van mense raak.
WAT IS EPILEPSIE?
 ‘n Toeval, ook bekend as stuipe, word veroorsaak deur abnormale chemiese
aktiwiteite in die brein.
 ‘n Dokter diagnoseer epilepsie na 2 of meer aanvalle en geen behandelbare
oorsaak gevind is nie.
 Epilepsie is nie ‘n geestesongesteldheid nie, dit is ook nie aansteeklik nie; dit is
gewoonlik ‘n lewenslange toestand.
 Epilepsie kan enigeen oorkom.
 Die doel van epilepsie-behandeling is om geen aanvalle te kry nie.
WAT KAN JOU HELP OM JOU DOEL TEN OPSIGTE VAN EPILEPSIE TE BEREIK?
Tree op!
Wat veroorsaak aanvalle: Identifiseer die oorsake soos flikkerende ligte, videospelejies en alkohol/dwelmmiddels en vermy dit.
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Pas jouself op: Kry genoeg slaap, bestuur spanning en vermy dehidrasie.

Wees veilig: Vermy om alleen te swem, hoogtes en bestuur van swaarvoertuie;
bestuur motors slegs nadat geen aanvalle binne 1 jaar voorgekom het nie.
Neem medikasie soos voorgeskryf.
Voorkom aanvalle met gereelde medikasie om beserings en breinskade te voorkom.
Maak seker waarvoor jou medikasie is en hoeveel en hoe dikwels dit geneem moet
word.
Daar is deesdae talle nuwe en baie effektiewe anti-epileptikums beskikbaar en hoewel
daar geen kuur is nie, kan meer as 80% van mense die toestand goed beheer met die
regte medikasie.
WAT




OM TE DOEN AS IEMAND ‘N AANVAL KRY:
Plaas hom/haar in ‘n veilige plek.
Moenie enigiets in sy/haar mond plaas nie.
Sodra die aanval stop, moet die pasiënt op sy/haar sy gedraai word en maak
seker hy/sy haal behoorlik asem. Die pasiënt mag deurmekaar wees of vir
omtrent 20 minute slaap.
 Kry hulp as die aanval langer as 3 minute duur, as hy/sy nie wakker word
tussen aanvalle nie of as die pasiënt tydens die aanval beseer is.
Uit: 1. Omvattende Gids vir Gesinsgesondheid – Dr. Linda Friedland
2. PACK – Western Cape Goverment: Departement Gesondheid

JULIE:
 Geestesgesondheid-bewusmakingsmaand
18 Julie: Internasionale Mandeladag
AUGUSTUS:
 Vrouegesondheids-bewusmakingsmaand
 Orgaanskenking-bewusmakingsmaand
 Kindergesondheids-bewusmakingsmaand
1 – 7 Aug: Borsvoedingsweek
6 – 12 Aug: Polio-bewusmakingsweek
9 Aug: Nasionale Vrouedag
HOE WORD MENS ‘n ORGAANSKENKER?
‘n Potensiële orgaanskenker registreer aanlyn op die orgaanskenking se webtuiste
(www.odf.org.za) of op die tolvry nommer by 0800 22 66 11. Hierna sal die
organisasie jou kontak met die nodige dokumentasie om jou as orgaanskenker te
identifiseer in geval jy sou sterf.
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WIE KAN ‘N ORGAAN OF WEEFSELSKENKER WORD?
Enige persoon kan ‘n orgaanskenker word mits hul gesond is en GEEN kroniese
siektes het wat die pasiënt kan benadeel nie.
WAAROM MOET JY ORGAANSKENKING MET JOU FAMILIE BESPREEK?
Na jou dood kan jou organe nie verwyder word indien jou familie hul toestemming
verleen nie.
WATTER ORGANE KAN OORGEPLANT WORD?
Hart, longe, niere, lewer en pankreas.
WATTER WEEFSEL KAN OORGEPLANT WORD?
Kornea, hartkleppe, vel, been en beenmurg.
Jy het ‘n keuse om sekere organe/weefsel te skenk, maak net seker jou familie is
bewus van jou keuses.
HOE LANK NA AFSTERWE MOET DIE ORGANE EN WEEFSEL VERWYDER WORD?
Dit is noodsaaklik dat organe en weefsel so gou as moontlik nadat die skenker
breindood verklaar is, verwyder word. Twee onafhanklike dokters moet ook sertifiseer
dat die skenker wel breindood is.
WAT KOS DIT OM ‘n ORGAAN- OF WEEFSELSKENKER TE WORD?
Daar is geen kostes vir jou of jou familie nie. Die hospitaal of staat sal alle mediese
kostes dek van die oomblik wat die onafhanklike dokters jou breindood verklaar het
en jou familie hul toestemming gegee het vir orgaan en weefsel verwydering.
ONTVANG MY FAMILIE VERGOEDING VIR ENIGE SKENKING VAN MY ORGANE OF
WEEFSEL?
Nee, orgaanskenking is ‘n geskenk van lewe van een familie aan ‘n ander en die
verkoop of koop van organe en weefsel is onwettig.
WEET DIE ORGAAN ONTVANGER WIE DIE SKENKER WAS?
Nee, elke geval word as streng vertroulik hanteer buiten in lewendige skenkings
wanneer skenking binne dieselfde familie gedoen word. Ontvangers kan wel briewe
van dankbaarheid skryf wat dan aan die skenker se familie oorhandig word.
Uit: Group Editors nl. Knysna-Plett Herald

Melody Veldsman
(HCBC Projek)
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DEMENSIE (Uit gesondheid vir ‘n leeftyd deur dr Christiaan)
Dit is die progressiewe verlies van geheue en ander funksies van die liggaam. Hoe
langer ons leef, hoe groter word ons kanse om een of ander vorm van demensie te
ontwikkel.
Demensie is nie ‘n enkele siekte nie. Die woord “demensie” is die versamelnaam
vir ‘n groep simptome wat te doen het met die onvoldoende of abnormale funksie van
die brein. Die geleidelike verlies van verstandelike vermoëns (soos om te dink, te
onthou, te redeneer en te beplan) is gewoonlik die eerste tekens daarvan. Namate die
agteruitgang vorder, verloor die persoon die vermoë om daaglikse aktiwiteite uit te
voer. Dit verander die gedrag en persoonlikheid. Verskeie siektetoestande kan tot
demensie lei.
Daarom is demensie nie ‘n diagnose nie, maar ‘n naam vir ‘n groep simptome
en tekens.
Dit is belangrik om die verskille tussen normale veroudering en demensie te
ken.
By “normale” veroudering gebeur geheueverlies stadig, nie oornag nie. Dit behels
gewoonlik dat name en telefoonnommers vergeet word, of dat die mens nie weet
waar voorwerpe laas neergesit is nie. Die aanduiding dat sulke tekens deel van
normale veroudering is, blyk uit die feit dat daar geen agteruitgang van die
intelligensie of die vermoë tot probleemoplossing voorkom nie. Daar is dan ook geen
geskiedenis van fisiese, sielkundige of breinaandoenings wat die denkvermoë aantas
nie.
By demensie vergeet die persone egter nie net waar hul sleutels laas was nie, hulle
vergeet selfs dat hulle ‘n motor het – of iets dergeliks.
Om demensie te kan diagnoseer moet die volgende simptome teenwoordig
wees:
* geheueverlies en die vermoë om nuwe inligting in te neem en ou inligting te
onthou:
* sukkel met minstens een van die volgende:
- name van mense en dinge
- dinge wat motoriese funksie benodig, soos om totsiens te waai
- herkenning van mense en dinge
- take wat beplanning en uitvoering verg.
WAT PRESIES IS ALZHEIMER SE SIEKTE? (Uit Gesinsgesondheid deur dr
Linda Friedland)
Alzheimer se siekte is ‘n breintoestand wat gekenmerk word deur progressiewe
intellektuele agteruitgang. Senuweeselle sterf in dele van die brein wat noodsaaklik
is vir geheue en ander breinfunksies en verbindings tussen senuweeselle word
onderbreek.
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Alzheimer se siekte is die algemeenste vorm van demensie onder ouer
mense. Demensie is ‘n breinafwyking wat ‘n mens se vermoë om alledaagse take te
verrig, ernstig belemmer. Alzheimer se siekte tas aanvanklik die dele van die brein
aan wat denke, geheue en taal beheer.
Hoewel wetenskaplikes daagliks nuwe inligting inwin, weet hulle steeds nie presies
wat die siekte veroorsaak nie.

Moontlike oorsake:
* Ouderdom is die belangrikste risikofaktor vir Alzheimer se siekte. ‘n Mens se kans
om die siekte te kry, verdubbel na 65, elke vyf jaar.
* ‘n Familiegeskiedenis van die siekte is ook ‘n risikofaktor. Wetenskaplikes glo dat
genetika moontlik ‘n rol speel in baie gevalle, maar daar is nog nie afdoende bewys
nie.
Simptome van Alzheimer se siekte:
Geringe vergeetagtigheid kan aanvanklik die enigste simptoom wees. Namate die
siekte ontwikkel, word verskillende aspekte van die breinfunksie egter aangetas wat
tot die volgende lei:
* Vergeetagtigheid
* Slaaploosheid
* Gejaagdheid
* Doellose ronddwalery
* Angs
* Depressie
Die belangrikste om te onthou is dat die meeste mense wat effens
vergeetagtig is, NIE Alzheimer se siekte het nie.
DIE FASES VAN ALZHEIMER SE SIEKTE:
Vroeë fase – Alzheimer se siekte begin geleidelik. Die persoon begin sukkel om
onlangse gebeure, aktiwiteite of die name van bekende mense of dinge te onthou.
Party mense sukkel ook om eenvoudige berekeninge te doen.
Middelfase – Die simptome raak meer opvallend en later ernstig genoeg dat
diegene wat daaraan ly, of hul gesinslede, mediese hulp begin soek. Hul
vergeetagtigheid begin met hul alledaagse bedrywighede inmeng. Mense in die
middelfase van die siekte vergeet soms hoe om eenvoudige take te verrig, soos om
hul tande te borsel of hul hare te kam. Hulle kan nie meer helder dink nie en herken
soms nie bekende mense en plekke nie. Hulle begin sukkel om te praat, te lees of te
skryf.
Later fases – Persone kan angstig of aggressief word of wegdwaal van die huis af.
Hulle het uiteindelik voltydse sorg nodig.
DIE DIAGNOSE VAN ALZHEIMER SE SIEKTE:
‘n Vroeë, akkurate diagnose stel pasiënte en hul gesinne in staat om vir die toekoms
te beplan. Dit gee hul die geleentheid om die kwessie van versorging te bespreek
terwyl die pasiënt nog inspraak het. Vroeë diagnose bied ook die beste kans vir die
behandeling van die simptome. Daar is egter geen spesifieke diagnostiese toets
daarvoor nie en verskeie ondersoeke sal uitgevoer moet word. Daar is nie ‘n
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enkele laboratoriumprosedure of biochemiese aanduier wat onomwonde die
toestand in ‘n lewende persoon kan bevestig nie.
DIE ENIGSTE SEKERE DIAGNOSE VIR ALZHEIMER SE SIEKTE BEHELS ‘N
BIOPSIE VAN DIE BREIN, WAT VANSELFSPREKEND SLEGS NADOODS
GEDOEN KAN WORD.
Vraelyste en toetse word dus gebruik om die toestand te diagnoseer, waaronder:
* Vrae rakende die persoon se algemene gesondheid, mediese geskiedenis en vermoë
om alledaagse aktiwiteite uit te voer.
* Toetse vir geheue, probleemoplossing, aandagspan, tel- en taalvermoë.
* Mediese toetse van die bloed, uriene of spinale vloeistof.
* Breinskanderings.
BEHANDELING:
Daar is tans geen behandeling wat Alzheimer se siekte kan stuit of genees nie. Daar
is egter nuwe geneesmiddels wat die geheue kan verbeter en die vordering van die
siekte kan vertraag.

WAT KAN JY DOEN OM DIE SIEKTE TE HELP VOORKOM?
‘n Mens het geen beheer oor sommige risikofaktore vir Alzheimersiekte, soos
veroudering en ‘n familiegeskiedenis nie. Jy kan egter wel moontlik die siekte ‘n
bietjie vertraag of voorkom deur die volgende gesonde gewoontes aan te kweek:
Sorg vir jou hart - Sommige van die risikofaktore kan kardiovaskulêre siekte
verhoog en ook jou kans om Alzheimer se siekte te kry. Hoë bloeddruk en hartsiekte
is risikofaktore vir albei siektes. Jy kan albei beheer deur ‘n gesonde cholesterol- en
bloedsuikervlak en liggaamsgewig te handhaaf.
Hou jou liggaam fiks – Gereelde oefening sorg vir gesonde bloedvloei na die brein
en verlaag jou risiko vir hartsiekte en beroerte.
Hou jou brein fiks – Beoefen aktiwiteite wat jou brein stimuleer, soos om te lees,
blokkiesraaisels in te vul, Sudoku te doen, te studeer of lesings by te woon. Hierdie
aktiwiteite kan die breinselle en belangriker nog, die verbindings tussen die selle
versterk.
Dieet – ‘n Studie het getoon dat ‘n dieet wat ryk is aan omega 3-vetsuur bekend as
DHS, wat in salm en ander kouewatervis voorkom, die brein kan beskerm teen die
skade wat deur Alzheimersiekte aangerig word. Eet meer olierige vis en oorweeg dit
ook om ‘n omega 3-vetsuuraanvulling en vitamine B12 te gebruik. Drink genoeg
water – dit help om die geheueprosesse aan die gang te hou.
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VADERSDAG: PA’S EN

OUPAS

Sondag 18 Junie was vadersdag – Ja teen die tyd dat u hierdie DROOMgenoot in u
hand hou is dit al vergete en verby. Ek dink pa’s en oupas kry nie altyd die
waardering wat hulle verdien nie – ek het onlangs die onderstaande gelees en wil dit
graag met u deel:
Die wêreld vra van die man om kontrasterend te wees. Hy moet antwoorde vir alles
hê, maar met groot geduld na ander luister. Hy moet onder alle omstandighede in
beheer wees, maar tog ‘n stukkie broosheid wys.
Wanneer hy die dag sy bruidegom-skoene uittrek, vra die lewe van hom om die
hoekpilaar van sy tuiste te wees en sy vrou met groot teerheid te koester. Om
volwaardig man te wees, maar tog die siel van ‘n vrou volkome te verstaan.
Wanneer die manwees-titel die dag uitbrei na pa-wees, word hierdie lysie nog langer.
Dan moet hy die groot versorger wees, maar ook die hart van ‘n klein mensie kan
hoor. Hy moet die gesin se begroting laat klop en met passie blokkies kan bou. Hy
moet slim en wys wees. Kundig en taktvol. Oorleg hê en omgee.
Pa-wees vra dat ‘n man groot genoeg moet wees vir al hierdie dinge, maar klein
genoeg sal bly om in afhanklikheid te bid: “Vader, ek het U nodig om my pa-weesgraad met lof te slaag. Help my om die weg na U Vaderhuis vir my gesin te wys –
meestal met my woorde, dikwels deur my omgee, maar gedurig Here, deur my
voorbeeld”.
(Laat ons, as ma’s, dink nê).

Wat mans MOET weet
In Junie is die fokus onder meer op mansgesondheid – so manne hier is iets
waaraan julle MOET aandag gee. Onthou net: “Voorkoming is beter as genesing”.
Prostaatsiektes:
Wat is die prostaatklier en waar is dit geleë? Die prostaatklier, wat so groot soos
‘n okkerneut is, is reg onder die blaas voor die rektum geleë. Vergroting van die
prostaat is heeltemal normaal by mans bo 40. Die simptome hiervan is ‘n toename in
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urinering en die noodsaak om snags te urineer. By sommige mans veroorsaak die
vergroting geen probleem nie, terwyl ander dit as baie problematies ervaar omdat dit
die vloei van urien belemmer. Dit is nog nie bekend waarom die prostaat met
veroudering vergroot nie.
Prostaatkanker - is tans die algemeenste soort kanker onder mans, maar indien dit
vroeg opgespoor word terwyl dit klein en tot die klier beperk is en nie versprei het
nie, is die kans op oorlewing uitstekend.
Die diagnose van prostaatkanker:
Digitale ondersoek – hierdie uiters belangrike liggaamlike ondersoek word deur u
dokter uitgevoer. Dit is nie besonder aangenaam nie, maar behoort nie pynlik te wees
nie. Die dokter ondersoek die prostaat met ‘n gehandskoende vinger via die rektum
om te bepaal of dit vergroot is of nie.
Bloedtoetse – ‘n Spesiale bloedtoets bekend as die PSA (prostaatspesifieke
antigeen) word gedoen. Kanker van die prostaat veroorsaak ‘n verhoogde PSA-telling.
Skanderings – ‘n Ultraklankskandering, X-strale en RT-skanderings van die res van
die liggaam kan gedoen word om te bepaal of die kanker versprei het.
Biopsie – teen hierdie tyd sou u dokter u na ‘n uroloog verwys het. Dit is moontlik
dat ‘n biopsie gedoen sal word om te bepaal of kanker teenwoordig is en watter soort
kanker dit is – ‘n aggressiewe kanker of ‘n kanker wat stadig groei.
Dit is noodsaaklik dat mans ouer as 40, elke jaar vir ‘n digitale rektale
ondersoek en ‘n PSA-bloedtoets gaan.
Manne ASSEBLIEF, ASSE- ASSEBLIEF, doen dit!!!! Dit kan vir julle en almal wat vir
julle lief is, baie hartseer spaar.
NUWE TEGNOLOGIE VIR DIAGNOSERING: Vir meer spesifieke prostaatbiopsies en
om die stadium van kanker meer akkuraat te bepaal, gebruik die Mediclinic in
Kaapstad saam met die uroloog dr Werner Botha die innoverende BioJet MRB-stelsel.
Volgens dr Botha kan hulle 40% meer aggressiewe prostaatkankers in die vroeë
stadiums hiermee opspoor.
Só, manne, daar is voortdurende ontwikkeling en verbetering vir die behandeling van
prostaatkanker, MAAR dit bly u verantwoordelikheid om elke jaar vir ‘n ondersoek en
bloedtoets te gaan.
Elke jaar gedurende November word daar spesiaal gefokus op prostaatgesondheid en
u as manne kry kans om ‘n lekker snor te kweek spesiaal vir die Movemberprostaatveldtog.
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VANUIT DIE VERPLEEG-AFDELING
En só is die eerste helfte van die jaar agter die blad….. soveel het in dié tyd gebeur –
van verjaarsdae, basaar-beplanning, optog en afskeid.

Verjaarsdag
Mnr Bohnen het op 21 April 2017 sy 100ste verjaardag saam met familie, vriende en
mede-inwoners gevier. Die familie het verversings in DROOM se saal aangebied en
verskeie hooggeplaastes onder andere die Burgemeester, Mnr Grant Riddles, was
onder die genooide gaste.
Mnr Grant Riddles en Mnr Bohnen

Mnr Bohnen, Mev N
Stander & Mev I Rossouw

Mnr Bohnen, Ds en Mev Jordaan
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Nuwe Personeel
Stafverpleegster Stienie Abrahams het haar by DROOM se verpleegkorps aangesluit.
Stienie het haar opleiding by Tygerberg Hospitaal begin in 1986. Sy het in 1989 by
Riversdal Hospitaal begin werk tot 2016. Na ‘n effense breek, het sy haar by DROOM
aangesluit. Stienie is getroud en het twee seuns wat uit die huwelik gebore is. Die
oudste seun is ‘n lewensredder in die Hessequa-streek en die jongste seun studeer
onderwys deur Unisa.

Basaar beplanning
30 Junie 2017 se basaarbeplanning is in volle vaart. Grieta de Jager het met die idee
gekom dat ons weekliks pannekoek by Ou Meule bak en sodoende fondse insamel vir
die aankoop van bestanddele vir die voor verkope op 28 Junie. Die geur van
pannekoek het al vroegdag in die gang van Ou Meule gehang! Dit het jou sommer lus
gemaak om meer te bak en natuurlik te eet. Die atmosfeer in die sitkamer was so
rustig en plesierig. Die inwoners in die onderste gang het dit vreeslik geniet, skaars
hulle ontbyt geëet, dan is hulle daar vir hulle pannekoek. Ons het goeie
ondersteuning vanaf die ouetehuis en selfs van die besighede gekry – iets waarvoor
ons baie dankbaar is. Die een dag terwyl ons bak is al die inwoners wat in rolstoele is,
afgebring na die sitkamer en daar het Grieta so tussen die gebak met hulle speletjies
gespeel en oefeninge gedoen. Die studente van Ukuphela het haar gehelp. Die
inwoners was na die tyd elk met ‘n pannekoek getrakteer - en het hulle dit geniet!!!!
Ons beplan om dit op ‘n meer gereelde basis te doen. Die bestanddele waarmee ons
bak, is geskenk. So is ons besig om die fondse goed aan te vul. Die beplanning is om
Saterdag 17 Junie voor JC Slaghuis pannekoek en worsbroodjies te verkoop. Die
basaar vind plaas dieselfde naweek as wat Langenhoven Hoërskool se 75 jaar reünie
gehou word. Nogmaals baie baie dankie aan almal wat hard aan die beplanning
gewerk het om van dié basaar ook ‘n sukses te maak.
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Fransie Kellies
Feedem het op 30 Mei 2017 afskeid geneem van Fransie Kellies. Sy het na 36 jaar die
leisels neer gelê. Fransie het as 21-jarige by DROOM begin werk en 30 jaar diens
gehad. Nadat Feedem die “Catering”-kontrak oorgeneem het, het sy nog ‘n verdere 6
jaar gewerk. Haar mede-kollegas het omtrent vir haar ‘n afskeid gereël. Die tafel het
gekreun onder die lekkernye. Ongelukkig kon die woonstel inwoners nie ordentlik van
haar afskeid neem nie, aangesien sy dieselfde aand na haar personeel afskeid
opgeneem is in die hospitaal. Ons wens Fransie alles van die beste en beterskap toe,
rus daardie voete en hou aan glimlag.
Mnr Veldsman het in sy toespraak vir Fransie hartlik bedank vir haar onbaatsugtige
diens al die jare en indien sy eendag voel sy het versorging nodig, sal hy vir haar plek
maak in Ou Meule. Fransie sal veral gemis word vir daardie vriendelike gesiggie, altyd
goed gepraat van almal, nooit kwaad geword en wou altyd die beste doen vir haar
medemens. Totsiens Fransie, maar nie vaarwel. Dankie vir alles……
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Nuwe Haarsalon – “Baroque”
Mev Anita Carstens, afkomstig van Lydenburg en nou woonagtig in Riversdal, het Mnr
Veldsman genader en gevra of sy die salon kan bedryf vanuit die ouetehuis. Sy het
self die plek uitgeverf en rakke opgesit, nuwe wasbak en ander stoele ingesit. Dit gee
sommer ‘n nuwe “je ne sais quoi” aan Ou Meule. Welkom in ons midde Anita en hoop
jy gaan baie gelukkig wees en dat jy baie ondersteuning sal kry.
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Lewe in die Alzheimer Pasiënt se Wêreld
Gedrag veranderinge

“I can no longer make apple strudel, but I can help chop pecans or roll the dough or
peel the fruit. I am here. I’ve not yet gone.”
Moet nooit iemand wat Demensie het bevraagteken, korrigeer of met hulle redeneer nie.
Probeer eerder om saam met hulle in hulle “plek” of “tyd” aan te sluit, maak nie saak waar of
wanneer nie. Vind die blydskap saam met hulle daar. As iemand jou nie herken nie, in pleks
daarvan om hulle te probeer herinner vanwaar en wanneer julle mekaar ken, sê eerder dat dit
altyd lekker is om nuwe vriende te maak en ontmoet.
Daar is ‘n paar tegnieke wat gebruik kan word indien iemand sukkel om besluite te neem of
mense te herken.
Om mee te begin bepaal eers hoe die persoon se fisiese gesteldheid is; is hy nie dalk olik,
honger, of dors nie? Wil hy nie graag toilet toegaan nie? Kry hy nie dalk te warm of te koud
nie? Is hy nie dalk oordoseer met kalmeermiddels nie? Moet die gehoorstuk nie verstel word,
of is die bril nie reg nie? Onthou die persoon kan dalk nie altyd verbaliseer hoe hy/sy voel
nie. Indien enige negatiewe gedrag – bv. aggressie te voorskyn kom, maak ook seker dat die
persoon nie siek is, of hardlywig, seerkeel, artritiese pyn of enige fisiese ongemaklikheid
ervaar nie. Indien die persoon weier dat jy sy koors meet, koop twee koorspenne, dan neem jy
joune saam met hulle. Dit help gewoonlik dat hulle meer inskiklik word.
1. Vergeet om afsprake na te kom: Moenie die persoon laat voel dat hy ‘n fout begaan het
nie, maak eerder ‘n verskoning op of blameer die insident. Bv. “Dit is ook maar goed,
want die dokter is al weer laat”.
2. Kan nie tred hou met tyd nie: Soms vergeet hy dat hy reeds geëet het, wil dan
aanhoudend eet. Lei sy aandag af met “Kyk, jou gunsteling program het nou net op TV
begin”, of sê “ek is nog versadig, kom ons drink eerder tee”.
3. Herhaling: Die twee vrae wat herhaaldelik gevra word is “Hoe laat is dit?” of “Waar is
my Ma/Pa?”. Die eerste vraag beteken nie dat hulle wil weet hoe laat dit is nie, maar sê
eerder dat hulle verveeld is. Die tweede vraag beteken hulle soek eintlik versekering
en liefde.
4. Vergeet informasie en gebeurtenisse: Indien die persoon enige informasie of
gebeurtenisse vergeet, moenie hom probeer help onthou nie. Verander die onderwerp
of gee jou weergawe van die gebeurtenis, maar sluit die persoon in by jou gesprek, bv.
“Ons het die troue geweldig geniet en ek en jy het lekker gedans en baie troukoek
geëet.” Dit maak nie saak of al die detail korrek is of nie, sommige herinneringe kan
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opgekikker word. Selfs ‘n kaartjie met die volgende kan in ‘n persoon se beursie geplaas
word: “Ek het ‘n geheue probleem. Wees asseblief geduldig”
5. Herken nie mense nie: Dit maak nie saak of die persoon jou herken of nie, stel jouself
weer voor en gaan voort met die gesprek.
6. Sukkel om woorde te vind: Indien ‘n persoon met Demensie sukkel om woorde te vind
tydens ‘n gesprek, sê die woord saggies (as jy weet wat die persoon wil sê). Hoe langer
hulle na ‘n woord”soek” hoe meer geïrriteerd raak hulle.
7. Sukkel om keuses te maak: Omrede jy nie met iemand met Demensie kan redeneer nie,
verminder sy keuses na twee, bv. Vis of steak.
8. Verminderde konsentrasie vermoë: Gee take wat nie tydrowend is nie, anders word
hulle gou geïrriteerd.
9. Beskuldigende gedrag: Paranoïese gedrag word gewoonlik teen die naaste familielid
gerig, bv. “Jy het my klere gesteel”. Moenie redeneer nie, sê eerder “Ek het vergeet
om jou te sê ek het dit gestoor”, of “Ek sal met die werker praat, dit sal nie weer
gebeur nie”
10. Verandering in oordeel vermoë: Maak die omgewing interessant, tog simpel en veilig
sodat die persoon nie enige oordeelsfoute begaan nie. Skakel bv die stoof by die muur
af, sodat hulle nie die stoof kan aanskakel en hulle self brand nie.
11. Ken nie die verskil tussen feite en fiksie nie; Probeer om jouself in “hulle” wêreld te
plaas en hanteer die situasie daarvolgens.
12. Het nie die vermoë om denke in aksies te verander en uit te voer nie: Die persoon raak
soms gefrusteerd terwyl hulle ‘n taak uitvoer, maar kan nie sê wat die probleem is. Lei
die persoon se aandag dan af met ‘n ander taak.
13. Verandering in oordeelsvermoë: Dit gebeur dikwels in die latere stadiums van
demensie, bv hulle sit hulle hand op ‘n warm plaat, brand homself, maar 10minute later
doen hy dieselfde. ‘n Ander voorbeeld - trek slegs skoene aan en loop in die ysige weer
buite. Monitor die situasie deurlopend en maak die omgewing interessant genoeg sodat
hulle nie verveeld raak nie.
14. Kan nie meer eenvoudige take in volgorde uitoefen nie: Bv - voor die pasiënt in die
badkamer kom, sit die tandepasta reeds op die tandeborsel, sit die tandeborsel neer
op die wasbak en maak die kraan effe oop. Kyk toe dat pasiënt sy tande borsel.
15. Sukkel om te lees en skryf: Voor daar daadwerklik probleme intree rondom skrywe,
neem sake oor, bv finansies, tjeks teken, ens. Montor die situasie, moenie aanhou vrae
vra as hulle nie kan onthou wat hulle gelees het nie. Moenie die boeke wegneem nie.
16. “Getting lost in memories”: Indien die persoon jou vir iemand anders, wat hulle uit hul
verlede onthou aansien, moenie hulle kasty en reghelp nie. Dit sal hule net verder
deurmekaar maak. Nie alle herinneringe is aangenaam nie – hulle kan soms huilerig
voorkom, veral as hulle hulle “ouers” in die spieël sien. Trek weereens hulle aandag met
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iets anders af. Troos hulle. Indien dit erger raak, raak ontslae van die spieël vir ‘n
tydjie.
17. Probleme met gewone syfers: Dit moet so gou moontlik opgetel word – veral waar dit
by finansies kom, of selfs met resepte lees. Probeer die persoon se menswaardigheid
te alle tye behou. Moenie kritiseer nie.
18. Vertraagde reaksies/reflekse: Sodra jy oplet die persoon neem langer as gewoonlik om
te reageer op sekere situasies, moenie hulle blootstel aan enigiets waar dit verg om
vinnig te reageer nie, bv baba oppas, bestuur. Hulle kan dalk nie ‘n klein bal vang nie,
maar verander die bal na ‘n groot opblaas bal wat ligter en stadiger beweeg. Moenie
ophou om speletjies te speel nie.
19. Herken nie voorwerpe nie: Eetgerei is hier ‘n groot probleem, asook sleutels, kleiner
voorwerpe. Verwyder items wat die persoon nie herken nie, al is dit die kunstande,
gehoorstuk, bril. Moenie probeer verduidelik waarvoor die item is nie, dit sal hulle net
verder deurmekaar maak.
20. Ontbering van sosiale aanpassing: Die persoon sal somtyds iets sê wat nie sosiaal
aanvaarbaar is nie. Identifiseer die geleentheid en besluit of jy die persoon kan saam
neem al dan nie. Onthou dit is nie die persoon se skuld vir die onaanvaarbare optrede
nie – dit is die demensie se skuld dat hulle soos kinders optree.
21. Emosionele verandering: Emosies kan wipplank ry – een oomblik laggend en net die
volgende oomblik aggresief of huilerig. Sulke optrede is gewoonlik van korte duur.
Weereens, probeer om hulle aandag af te lei deur hulle weg te neem uit die situasie.
22. Probleme met vakansies: Veral wanneer dit by Kerstyd kom. Probeer om die ouer in te
sluit by die aktiwiteite, maar moenie oorstimuleer nie. Ma kan dalk nie meer die koek
bak nie, maar sy kan nog dalk die vrugte opsny. Probeer om altyd een persoon aan te
wys wat met ouma of oupa sal werk, sodat hulle nie deurmekaar raak nie.
INDIEN DAAR ‘N NUWE VERANDERING PLAASVIND, ONTHOU DIE VOLGENDE GOUE
REëLS:
1. Moenie met iemand redeneer wat dit nie meer kan doen nie.
2. Trek hulle aandag af met iets anders, moenie die probleem beklemtoon nie.
3. Volg die persoon se logiese denkpatroon, dink soos hy dink, “klim” in hulle wêreld in en
bring hulle dan stadig terug in jou wêreld in.
4. Moenie huiwer om wit leuens te vertel nie, al is dit net om die situasie hanteerbaar te maak.
5. VERWYDER ENIGE ITEMS WAT GEVAARLIK IS EN PROBLEME KAN VEROORSAAK.
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Tooi Turkoois vir Bejaardes
Net op ‘n ligter noot ‘n foto van Mathilda van Wyk waar sy
“Speedcop”speel tydens die optog wat plaasgevind het op 6 Junie 2017.

Gedagte vir die dag
Notice the world around you
So many people get stuck in the destructive cycle of thinking that there
must be more to life than this.
Well, there is, and it’s right in front of you.
Today, open your eyes to what’s around you.
On your walk to work, the shops or whatever you are doing, look at the
trees around you, the clouds in the sky, a leaf on the bush, the sound of
birdsong, children laughing……wherever you are, there will be something
beautiful to tune to.
Tot ‘n volgende DROOMgenoot…..
Linda Botha
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Wat is ‘n koei? (‘n Ou een, maar dit bly snaaks)
‘n Opstel deur ‘n laerskoolleerder – met spelfoute en al)
Die koei is ‘n soogdier. Hy is ook ‘n huisdier. ‘n Koei is orrals. ‘n Koei het ‘n baie vein
reik – jy reik hom oor die hele plaas. Agteraan die koeie sit die stert. Aan die een
kant van die stert sit die pint van die stert wat die kwas genoem word en aan die
anner kant sit die koei. Die koei gebruik die kwas om die flieje van haar weg te hou
aners val hulle innie melk. Vooran die koei sit die kop. Daar groei die hoorings. Die
kop hou ook die bek vas. Tissen die kop en die stert sit die koei. Die koei is oorgetrek
met ‘n beesvel. Onderan die koei hang die melk. Om die melk te kry maak jy die
koei se bene vas. Die egterstes. Dan sit jy onner die koei en trek die toutjie. Dan kom
die melk. As die gras goed is is die melk goed. As die gras sleg is is die melk sleg. As
die donner-weer in die lug is is die melk weg. As dit ‘n ou koei is is die melk suur. Dit
is baie goedkoop om ‘n koei aan te hou nie want jy gee hom net een keer kos dan
kou hy twee maal. Die man van die koei is die os. Dit lyk soos die koei maar daar
hang net nie melk aan hom nie. Om OS te sê is nie ‘n vloekwoord nie. Verder weet ek
niks. Behalwe dat as ‘n koei baie stip na jou kyk, dan moet jy pad gee want dan is dit
‘n bul.

Graad 5 Afrikaanse eksamenvraestel:
1.
2.
3.
4.
5.

Waarvoor word beesvelle gebruik? Om die bees binne te hou.
Noem 5 dinge wat melk bevat? Kaas, botter en 3 koeie.
Wat is die verlede tyd van eet? Honger
Wat is die verkleinwoord van oupa? Kleinseun
Wat is die doel van die kies- en oogtande? Die kiestande kou die
kos en die oogtande kyk dat hulle die kouwerk goed doen.
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Om ‘n onderhoudsman by DROOM te wees is nie “speletjies” nie al is dit jou
stokperdjie.
Johan Esterhuizen is sedert 1 Mei 2016 in DROOM se diens as onderhoudsbestuurder.
Een van Tehuis Jan Lange se inwoners het hom sommer op die heel eerste DROOMuitstappie al beskryf as ‘n “gemanierde man”, want sien, hy het toe al sy “sjarmekraan” wyd oopgedraai.
Tydens ‘n onderhoud vir ‘n vorige DROOMgenoot het hy aan my gesê hy het nie eintlik
stokperdjies nie, want sy werk is sy stokperdjie. Hier is twee foto’s van hom waar hy
besig is om sy stokperdjie te be-oefen. Bly hy sien dit só – een stokperdjie word op sy,
sy be-oefen en die ander een op sy knieë. Geen gimnasium-oefening kom naby die
oefening wat hy so met die be-oefening van sy stokperdjie kry nie. Gelukkig het hy
helpers en hoef hy darem nie heeltemal alleen sy stokperdjie te be-oefen nie.
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Liewe Droomgenoot leser,
U het die WINTER-uitgawe van die DROOMgenoot in u hand!!!!
Ek het weer vir ons hoofman oor meer as honderd geluister en vir ”dr Google” gevra
wat hy (of is dit sy????) weet van WINTER.
“Dr Google” sê: In die Suidelike Halfrond val die maande Junie, Julie en Augustus
meteorologies gesproke in die WINTER en vind die WINTER sonstilstand gewoonlik op
21 of 22 Junie plaas. Sommige diere hiberneer gedurende die WINTER, terwyl ander
‘n dik pels ontwikkel om hulle teen die koue te beskerm. Mense trek warmer aan en
bly eerder binnenshuis om warm te bly.
WINTER-gebed: “WINTER is ‘n tyd van koue wanneer dinge vries. Wanneer ek kwaad
is voel ek ook koud, hard en selfsugtig. Ek het U liefde nodig om my te ontvries, om
my hart te verwarm en my weer met vreugde te vul. Laat ons hierdie WINTER onthou
dat daar mense is wat U liefdevolle sorg baie nodig het. Dankie dat die lente altyd
weer na die WINTER kom. (‘n Uittreksel uit Gebede en beloftes deur ds Solly
Ozrovech).
Nou ja, hier gaan ons weer met …………
‘n Vervolgverhaal sonder einde:
Hoofstuk 12: WINTERtyd…………….
Party van ons hou baie van WINTER, terwyl ander weer glad nie van die WINTER hou nie.
Ek is ‘n “draadsitter” - ek hou van sekere dele of is dit gebeure (?) van die WINTER.
Ek hou nie daarvan dat dit donker en koud is wanneer ek soggens moet opstaan nie,
maar ek hou van die WINTERreën. Ek hou van die lekker “WINTER-kos”, maar nie van
die koue winde en grys dae nie. Die sneeu op die berge, die ryp op die gras en die
bome met hul kaal takke is vir my baie mooi, maar ……….? O gaats ek is nou
heeltemal deurmekaar.
Die WINTER en alles wat daarmee saamkom is so ineen gestrengel – as dit nie WINTER
is nie, is daar nie WINTERreën nie – as dit nie koud is nie is daar nie WINTERkos nie –
as dit nie WINTER is nie, is daar nie sneeu en ryp nie. Ek dink nie ek is meer ‘n
draadsitter nie – ek gaan maar die donker en koue oggende trotseer, want net soos
elke ander seisoen het WINTERtyd ook ‘n bekoring van sy eie. Die WINTER kom met
‘n baie mooi vooruitsig - lente kom altyd na die WINTER.
Volgens “dr Google” hiberneer sommige diere en bly mense eerder binnenshuis om
warm te bly. A-ha - daai binnenshuise blyery kan mos net beteken dat ons meer tyd
vir mekaar het, tyd vir gesels, tyd om kaart of ander speletjies te speel, tyd om daai
boek wat al so lank wag om gelees te word, te lees en tyd om die breipenne, wat so
lank gebêre was uit te haal. O ja, ek het iets vergeet, WINTERtyd is rugbytyd!!!!! Ja,
jaaaa ek weet almal hou nie van rugby nie, maar ek sê maar net ……………..
Die “slim mense” sê daar bestaan iets soos WINTERneerslagtigheid of
seisoenale gemoedsteuring – die meeste lyers se gemoedstoestand is normaal
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gedurende die res van die jaar, maar hulle ondervind simptome van depressie in
die WINTER. Dié toestand hou waarskynlik verband met die ligkwaliteit. Dit vererger in
die winter as gevolg van die korter dae, bewolkte toestande en gebrek aan lig en
veral sonlig.
Ek kan dit nogal verstaan, want daar gaan soms dae verby wat die son nie skyn nie
en party van ons is mos maar so bedraad om gouer mismoedig te voel as ander.
Daarmee saam is die lewe ook maar vol emosionele hoogte- en laagtepunte. Wanneer
die laagtepunte egter te lank duur en ons vermoë om normaal te funksioneer belemmer,
beleef ons moontlik ‘n depressiewe episode. ASSEBLIEF, ASSEBLIEF, moenie probeer
om die “laagtepunte” alleen te hanteer nie – praat met iemand – hoe gouer hoe beter –
dit is nie nodig om alleen deur depressie te worstel nie – daar is buitendien
goeie medikasie beskikbaar.
Onthou net WINTERtyd hou letterlik en figuurlik nie vir altyd aan nie – lente kom
letterlik en figuurlik na elke WINTER.
“Gaan net aan, struikelblokke is selde môre dieselfde grootte as wat dit vandag lyk”.
(Robert H. Schuller)
Groete tot ‘n volgende DROOMgenoot.
Coreen

Daar is ‘n “nuwe verloofring’’ in Tehuis Jan Lange!!!!!!
Ja dit is waar – Tehuis Jan Lange se duifies is verloof. Die twee was nou die dag al
koerend hier in die kantoor om dié ring te kom wys. Ek vra toe so ewe of hulle
“kinders gevra het?” Die tweetjies was nogal verontwaardig oor dié vraag, want sien,
hulle is mos oud genoeg om te weet wat hulle wil hê en wil doen.
Dit is ‘n mooi ring, hoor! Ons almal is so bly om hulle onthalwe en wens hulle net die
allermooiste en nog baie gelukkige jare saam toe. Almal wonder nou hoe lank ons
moet wag vir die GROOT DAG. Hier is so ‘n klein geheimpie, die dubbelbed is gekoop
– nog voor die ring – wat my laat dink die GROOT DAG is nie meer te ver nie.

32

Nuwe gesigte in die DROOMkantoor.
Mev Magda van der Vyver het al voorheen vir ‘n maand of twee by DROOM gewerk,
maar moes toe om persoonlike redes bedank. Gelukkig is hierdie rustige, vriendelike
ouma van vier kleinkinders sedert 1 Maart 2017 weer terug by die ontvangstoonbank
in die DROOMkantoor. Hierdie boorling van Bethal is getroud met Hannes en hulle het
‘n seun en ‘n dogter. Hulle het in Kwazulu-Natal gewoon voordat hulle na Riversdal
verhuis het. Ons is regtig baie bly dat Magda weer deel is van die DROOMfamilie en
geniet die rustigheid wat sy uitstraal – net wat nodig is vir die ontvangstoonbank.
Mej Elize Muller is sedert 28 Maart 2017 die menslike hulpbronbeampte en mnr
Veldsman se sekretaresse. O ja, sy hanteer ook die debiteure. Sy is net ‘n klipgooi
van Riversdal af, op Buffeljagsrivier, as die middelkind van drie kinders, gebore. Haar
oudste broer is oorlede en sy is nou die oudste, met ‘n jonger broer. Met ‘n
ouditeurpa en syself wat in die bank gewerk het, het sy as gevolg van gereelde
verplasings al op heelwat dorpe in Suid-Afrika gewoon en gewerk. Op Riversdal het
sy vir ‘n hele paar jaar in Eerste Nasionale Bank, asook by Theron en Le Roux
Rekenmeesters gewerk voordat sy by DROOMkantoor begin werk het. Elize is ‘n
ernstige vrou, maar sy lag tog maklik – (Sommige mense het al bestellings geplaas
vir wanneer daai lag kleintjies kry). Elize het ‘n sagte plekkie vir ouer mense en
daarom was sy sommer gou deel van die DROOMfamilie.
Mev Tilla van Wyk was vir veertig jaar verbonde aan die Suid-Afrikaanse Weermag.
Sy het uitgetree as adjudant-offisier om saam met haar man, Piet - ook ‘n
weermagman, na Riversdal te verhuis. Piet het eintlik in Vermaaklikheid grootgeword,
en dit was ‘n uitgemaakte saak dat hulle op Riversdal sou kom aftree. Dit was egter
nog nie aftreetyd vir Tilla nie en sy het op 8 Mei 2017 as Dienssentrumkoördineerder
in die DROOMkantoor begin werk. Tilla kry “dinge gedoen” – met so ‘n lang loopbaan
in die weermag kan dit seker nie anders nie. So ‘n klein geheimpie uit die Van Wykhuishouding, Piet is ‘n boeremusiek-man terwyl Tilla meer van klasieke musiek hou –
u kan maar u eie afleiding maak oor dié “musiek-sakie”. Tilla het ‘n innemende
geaardheid en met haar liefde vir ouer mense is sy sommer gou aanvaar as een van
die DROOMfamilie. Sy het onlangs ‘n baie geslaagde turkoois-straatoptog as deel van
die bewusmaking van mishandeling van ouer persone, gereël. Tilla ons salueer
jou!!!!!!!!!!
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DROOM SE JAARLIKSE BASAAR 2017
Elke jaar, aan die begin van Junie, is dit tyd vir dié hoogtepunt op DROOM se jaarlikse
kalender, die basaar!!!! Hierdie jaar moes ons heelwat langer wag vir dié hoogtepunt,
want, sien……. toe onse Magda die munisipaliteit bel om die saal te bespreek vir
DROOM se basaardatum, was dit reeds bespreek vir ‘n ander funksie. Geen probleem
nie, dit is toe maar net weer terug na die Dal se kultuur-almanak en raai wat??????? 30
Junie, die dag waarop die skole sluit, was “oop” en so ook die Burgersentrum-saal.
Magda bespreek en betaal toe sommer dadelik die deposito voordat iemand anders ons
weer kan voorspring.
DROOM het elke jaar ‘n plan “B” vir ingeval die weer nie saamspeel nie, want as dit op
die basaardag reën moet die vure onder die afdak by DROOMkantoor gemaak word,
want by die burgersentrum is daar nie onderdak-fasiliteite vir braai nie. Ons hou nie
eintlik van die plan “B” nie, want mense word gelok deur die vure, asook die geur van
wors en hoender wat gebraai word.
Gelukkig het Vrydag 30 Junie koud, maar met die belofte van heerlike sonskyn wat sou
volg, aangebreek. Die “DROMERS” was van vroeg af soos bye en miere besig om
“alles” voor die opening van die basaar om 10:00 by die Burgersentrum te kry.
Soos in die verlede was dit ‘n DROOM-basaar!!!!
Op hierdie stadium weet ons nog nie of ons meer of minder as verlede jaar ingesamel
het nie, maar dit maak nie regtig saak nie – ons is bly oor elke sent wat ingesamel is.
Ons almal hier by DROOM weet maar al te goed dat ons niks sonder die hulp en
bydraes van Riversdal en omgewing se mense sou kon vermag nie en wil sommer
terselfdertyd BAIE DANKIE sê aan elkeen wat betrokke was. Of u gekoop, geskenk of
gehelp het - DROOM waardeer elkeen van u se bydrae.
Om alles te kroon het ons God van wonders so teen die aand se kant die Dal geseën
met lekker reën – sommer baie seëninge op een dag!!!!!!!
Weereens baie dankie aan elkeen van u!
BESTUURDER EN PERSONEEL
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OEFENING
Word stilletjies fiks
Jy weet dat jy ten minste 30 minute se oefening per dag moet kry. Hulp is
byderhand.
1. Terwyl jy wag Knyp jou agterstewe tien keer. Trek jou maagspiere 10 keer
saam. Strek jou arms agter jou na onder en trek jou driekopspier ("triceps") 10
keer saam. Lig 10 keer op jou tone en trek jou kuitspiere saam
2. Terwyl jy rondsit Ten minste twee keer per dag, neem 'n tennisbal en druk dit
hard. Hou vir vyf sekondes en verslap dan stadig. Herhaal 10 tot 15 keer met
elke hand.
3. By die supermark Los die trollie en dra 'n mandjie. Die bykomende gewig is
soos om met 'n rugsak te stap – dit versnel jou hartslag en verbranding van
kalorieë.
4. Wanneer werk by 'n lessenaar As jou dag baie tyd op 'n stoel insluit, maak
seker dat jy gereeld opstaan en rondbeweeg.
5. Terwyl jy tande borsel Met ouderdom gaan balans agteruit, maar daar is 'n
manier om dit terug te kry. Wanneer jy jou tande borsel, staan op een voet vir
60 sekondes en ruil dan voete.
6. Wanneer jy middagete maak Wanneer jy wag vir die water om te kook, doen
'n paar armsirkels. Hou jou arms na die kante toe uit en doen 15 sirkels
kloksgewys, dan 15 sirkels antikloksgewys.
7. Terwyl jou drankies brou Staan armlengte van die muur af en plaas een voet
agter die ander terwyl jy beide hakke op die vloer en die knieë reguit hou. Leun
na die muur toe en stut met jou arms. Buig die voorste been om die kuit van
die agterste been te strek. Hou vir 30 sekondes. Ruil voete.
8. Wanneer jy van 'n stoel af opstaan Elke keer wanneer jy van 'n stoel af
opstaan of daarop gaan sit, gebruik net jou bene – of gebruik aan die begin een
hand vir ondersteuning. Doen dit 10 keer per dag.
9. Wanneer by 'n stoplig Wanneer jy by 'n stoplig is, werk die effek van
swaartekrag teë deur jou bekkenvloerspiere saam te trek (asof jy 'n piepie het
en dit "inhou"). Hou vir 10 tellings, ontspan dan vir 1 %li Herhaal tot die lig
groen slaan.
10.
Terwyl jy TV kyk Hierdie oefening vir die onderlyf kan gedoen word
terwyl jou gunsteling program aan is: Lê op jou sy en lig jou been 15 keer op;
doen drie stelle, dan drie stelle van 15 beensirkels – lig jou been en roteer dit in
'n sirkelbeweging. Ruil kante.
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Kennisgewings en Tariewe
Kennisgewings en Tariewe
Dienssentrum:
Lidmaatskapfooie: Staatspensioen Program/Kliniek
Tuisbesoek/Medisyne

R45.00pm vir 9 maande
R55.00pm vir 9 maande

Program/Kliniek
Tuisbesoek/Medisyne

R65.00pm vir 9 maande
R75.00pm vir 9 maande

Ander (>R3000) –

Kliniek: Tye:

Woensdag:
Donderdag:

Tuisbesoek by bedlêendes
07:30 – 12:00

Persone wat hul pille/medikasie by die Dienssentrum ontvang, moet elke 6 maande na die hospitaal gaan vir die
hernuwing van hul voorskrif; Die kliniek suster sal u inlig wanneer ‘n nuwe voorskrif benodig word.
Fooie:
Bloeddruk:
Bloedsuiker:
Bloed trek

R11.00
R30.00
R15.00

Tuisversorging:
Dag:
Nag:

R34.00
R318.00

per uur
per nag

Etes:
Lede
Week:
Sondag:

R33.00
R45.00

Nie-Lede
Week:
Sondag:

R45.00
R60.00
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Kontakbesonderhede:
DROOM
Posbus 270
Riversdal
6670
DROOM:
Dienssentrum:
Faks:
E-pos:
Web:

028 7132526
028 7132526
086 594 1793
ontvangs@droomriversdal.co.za
www.droomriversdal.co.za

Uitvoerende Bestuurder:

Mnr CJ Veldsman

Admin Personeel – DROOM
Me M Veldsman
Me C Victor
Me L Veldsman
Me E Muller
Mnr J Esterhuizen
Me M vd Vyver

Finansies/CHBC
Maatskaplike Dienste
Bemarking
Personeel Administrasie
Onderhoud
Ontvangs

Admin Personeel – Dienssentrum
Me C v Wyk
Me M vd Vyver

D/S Koördineerder
Ondersteunings Dienste D/S & Onderhoud

Admin Personeel – Projekte
CHBC
Me M Veldsman
Staf C Malherbe

Projekbestuurder
Koördineerder – Riversdal, Witsand, Heidelberg, Vermaaklikheid &
Slangrivier

Versorging Ou Meule en Jan Lange:
Sr L Botha
Staf Ponto
Staf Abelson
Staf Abrahams
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