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Die DROOMGENOOT
Hallo Almal,
My gunsteling seisoen van alle seisoene is in die lug – HERFS!! Die hitte
is amper iets van die verlede, alles is eintlik besig om te begin dood
gaan, maar ons het mos die vooruitsig dat daar weer later nuwe lewe
gaan wees – ons moet net geduldig wag.
Dit bring my by my gedagte vir hierdie Droomgenoot – GEDULD!! Ai, is
dit nie ‘n nare ding om nie te hê nie. Alles moet vining gebeur, niemand
wil vir niemand en niks wag nie.
Kyk, ek is self ook baie skuldig hieraan – die grootste irritasie in my lewe
(behalwe as iemand hard kou in my ore of agter my in ‘n fliek) is om by
‘n rooi robot te staan en wag. Ongelukkig gee die lewe ook vir ons rooi
robotte om by te staan en wag. Dit voel asof almal om ons kan ry – van
vooraf, links en regs, maar ons moet bly staan. Ons kan seker maar ons
voet van die rem afhaal en ry, maar dit sal ‘n groot gemors veroorsaak Dalk ook baie pyn en lyding.
My ma het altyd ‘n sê-ding gehad wat ek nooit regtig verstaan het toe ek
baie jonger was nie, maar nou maak dit elke dag meer en meer sin:
“Jy moet stadiger, die Here gaan jou maak sit”
Wanneer iets traumaties of hartseer ons families/gesinne/mense naby
ons tref, is dit nie lekker nie en voel ons soms asof dit ons ook terugrem.
Ons moet dalk dan rustig raak, by God se knieë gaan sit en die rooi robot
waardeer wat ons tot stilstand laat kom het.
Touch of Class sing ‘n liedjie met die naam”Val op jou Knieë” – probeer
asb om daarna te luister.
“As jy val, val op jou kniee, As jy breek probeer weer, Al is dit seer, weet
dat jy weet, Hy was gebreek vir jou, Hy sal jou staande hou.
Mooi bly en geniet die Herfs seisoen.
Groete
Lise Veldsman
Tel:
082 776 2595
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
Liewe vriende & inwoners,
Die lang verwagte reën het gekom en ons wêreld het weer sy groen baadjie begin
aantrek. Die tyd waarna almal uitsien. Alles lyk vars en mooi en mens voel sommer
lus om die dag aan te pak.
By Droom staan ons, soos telkemale tevore, weer voor ongelooflike uitdagings wat
ons erf agv die regering en sy dinge asook wêreld ekonomie en verskuiwings. Hulle sê
nie verniet as Amerika hoes, kry Suid Afrika griep nie. En is daar in Amerika nou nie
‘n hoes-storm met Trump en sy trawante nie?
Ek moet eers die Droom 2019 prentjie vir u skilder om te verstaan. Die Dienssentrum
het na jare se oorweging en vasklou aan geskiedenis, aan die einde van ‘n era
gekom, waar dit einde Maart sluit. Dit beteken egter nie dat daar geen sosiale
aktiwiteite aangebied gaan word nie. Nee, nou gaan die dinge eers roer. Die sosiale
programme word nou onder Droom aangebied en daar is reeds geadverteer vir ‘n
Sosiale kreatiwiteitsbestuurder om hierdie program vir ons te dryf. Met die sluiting
verval die bietjie subsidie dan ook nou en moet ons die program ten volle finansiëel
bedryf.
Asof dit nie genoeg is nie, gaan ons Jan Lange ook stadig ontwikkel tot dieselfde vlak
van versorging as Ou Meule wat dan meer personeel tot gevolg gaan hê - Natuurlik ‘n
geweldige uitgawe wat voorlê.
Met al die veranderinge in ag geneem en nog vele meer het Droom-beheerraad dit
tog goed gedink om ‘n losiesverhoging daar te stel wat bekostigbaar is, met inag
geneem die verhoging van munisipaliteite tov elektrisiteit, petrolpryse asook wetlike
vereistes omtrent die verspreiding van medikasie.
Op hierdie trant wil ek onmiddelik dankie sê aan die inwoners wat ons hand gevat het
met ons “projek groen”, ‘n Projek om krag, water en ander besparings-items in te
bring. Die Oosthuizen, de Bruin en Botes inwoners het elk ‘n watertenk geskenk sodat
die opvangwater vir hulle tuine aangewend kan word en munisipale water nie gebruik
word nie. 10 hoera’s vir samewerking!
Vriende ‘n baie moeilike jaar lê voor, maar weereens, dit is vir ons bejaardes en
daarom sien ons uit na elke uitdaging wat na ons kant toe kom.
Ons is dalk weereens grootmond, maar ons weet waar ons HULP vandaan kom.
Groete

Chris Veldsman

Droom: Bestuurder
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DIENSSENTRUM

Dienssentrum deur die Jare
Hulle sê “A picture tells a thousand words”
Aangesien my gemoed oorloop en woorde nie kan beskryf hoe ek voel nie,
het ek dit goed gedink om net fotos te plaas.
Totsiens Dienssentrum – ons gaan jou mis!

Goeie tye
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Bekendes:
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Uitstappies:
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Jongensfontein Uitstappie:
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VONKE UIT DIE VUURKLIP deur Mnr J Oosthuizen
DIE WêRELD IS MOOI.
Ons bevind ons in ‘n woeste storm wat dreig om alles plat te vee. Dit voel soos 'n
verswelgende maalkolk wat ons wil insuig, of soos dryfsand waarin 'n mens ál dieper
insak. Dit is al jarelank so, maar deesdae voel dit of sake na 'n angswekkende punt
toe werk en wat gaan gebeur as dáárdie punt bereik word? Ons hoor wat sê politieke
ontleders, kommentators en ekonome en ons sien hoe die politici hulle eierdanse
uitvoer. Dis chaos! Dis nag en gaan die son óóit weer opkom en hoe gaan hy dit
regkry?
Ons ore tuit van fluitjies wat geblaas word en kanaries wat lustig sing. Onthullings
laat die hare rys en 'n mens wonder hoe dit ooit kon gebeur het en helaas, steeds nog
gebeur. So gaan dit aan en aan en dit bly vasskop in jou kop en so maklik kan 'n
gevoel van wanhoop die oorhand oor jou kry. Die vuur van hoop het uitgebrand tot
dowwe as en die geloofsoog verdof agter 'n benouende wasigheid. Geknelde land - So
baie het moed verloor, maar néé, dit moenie, dit mág nie!
Tans is daar in ons gedagtes twee honde: Die swart hond van wanhoop en woede en
die wit hond van hoop en vrede in ons binneste. Hierdie honde veg in ons gedagtes
verbete teen mekaar en die hond wat ons voer gaan wen. Die wit hond moet gevoer
word! Ons moenie toelaat dat die benarde posisie waarin ons ons bevind, ons
innerlike vrede en lewensvreugde steel nie.
Al die goed het my begin knak en gedreig om my onder te kry, totdat ek pas 'n
kopskuif gemaak het, wat my help om die wit hond te voer. Dit was onverwags. Nie
terwyl ek desperaat antwoorde op knellende vraagstukke gesoek het nie, maar terwyl
ek rustig agteroorgesit en luister het na 'n man wat storietjies vertel en dan begin
sing het.
Stef Bos het op sy unieke manier vertel van die lied wat hy geskryf het nadat 'n
vriend van hom vertel het van sy seuntjie wat nie aan die slaap kon raak nie. Die pa
het gehoor hoe die seuntjie rondrol en hy het vir hom gaan vra waarom hy nie aan
die slaap kon raak nie en toe kom die besonderse antwoord: “Pappa, ek kan nie slaap
nie. Die wêreld is só mooi!” Dit het my in my hart gegryp!
Ná die konsert is ons huis toe en het laat-aand gaan lê. Ek het rondgerol en kon nie
aan die slaap raak nie, en naderhand het my ou lepellêertjie, wat toe al 'n slag
wakker geword het, vir my gevra waarom ek nie slaap nie. Ek het geantwoord: “Ek
kan nie slaap nie. Die wêreld is so mooi.
Ek kon dié nag 'n kopskuif maak - Ek het my rug op die swart hond gedraai en my wit
hond begin voer. Dit was 'n bevryding, want ek kon ontslae raak van 'n
neerdrukkende las, wat my instaat gestel het om ligvoets voort te beweeg terwyl ek
my verlustig in die mooi van ons wêreld en die LEWE!
Dis soos om 'n reuse legkaart stukkie vir stukkie uit te pak en hoe langer jy besig is,
hoe mooier word dit. Dit word 'n malse kleurespel en 'n mens wil nie ophou bou nie!
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Dit wit hond se nekhare rys en die swart hond kry stert tussen die bene sy
wegholkoers.
Dit was 'n verfrissende, helende ervaring toe ek verby chaos, skandes en skades na 'n
wêreld, wat so mooi is, kon kyk. Dit was soos om in 'n kaleidoskoop in te kyk – om
hom te skud, weer te skud, te kyk en wéér te kyk want die mooiheid wil net nie
ophou nie. Elke nuwe kleurespel herinner aan die mooi van die wêreld en die mooi
van die lewe. Sorgelose kinderjare. Soms ontstuimige grootwordjare. Jeugliefdesjare.
Vormingsjare. Ja, alles hartsgoed wat ons, dalk al uit die vergetelheid, moet opdiep
om ons daaraan te herinner hoe mooi ons wêreld was.
Nog hartsgoed is herinneringe aan mense – rolmodelle wat koers aangedui het om
uiteindelik ons wêreld en die lewe mooi te maak. Grootouers, ouers, geestelike leiers,
onderwysers en so baie ander wat groot spore getrap het waarin ons kon volg om
koers te hou. Om diep te delf in die verlede en dan in die hede te fokus op mense wat
positiewe verskille maak, vul die hart en verstand met positiewe denke – die lig wat
duisternis verjaag.
Die natuur maak ons wêreld onbeskryflik mooi. Om 'n mens daarin te verlustig, stel
jou in staat om te fokus op die skeppingsmag en -vernuf van ons Skeppergod wat die
heelal in Sy bak hande hou. Ek weet nie of dit nog so is nie, maar donkiejare terug
was ek op 'n SAL-vlug en vir 'n uur voor landing was die film “'n Wêreld in één Land”
op die skerms vertoon. Dit was 'n verruklike ervaring en verstommend om te sien hoe
mooi ons land, ons wêreld is. Om 'n mens se gedagtes met die wonder van God se
skepping te vul, verdryf woede, vrees, onmag en wanhoop.
“Uit die blou van onse hemel, uit die dieptes van ons see. Oor ons ewige gebergtes
waar die kranse antwoord gee. Oor ons ver verlate vlaktes ...”, het Langenhoven dit
so raak beskryf. 'n Ander liedskrywer kyk om hom rond en skryf dan: “Op berge en in
dale, en oral is my God!” Dawid sê: “Die Here is my Herder, Hy lei my na groen
weivelde en na waters waar rus is, lei Hy my heen.”
Teen die blou hemellug is die wolke op hulle witste. Dis daar waar die donderwolke
saampak, waarvandaan Sy reëngenade in vet druppels op 'n dorre aarde neerplons.
Dis op die blou horison waar die son vuurrooi sak in aanloop tot die nag se donker. En
as die nag op sy donkerste is, sak die melkweg al laer totdat jy wil uitstrek na die
naaste ster asof jy hom kan pluk. Die wêreld is sá mooi!
Ons gebergtes is stille, maar majestieuse pronkwerke, geskep deur die Bouheer van
die berge, soos die digter na ons Skeppergod verwys het. Iemand anders sê dit só
mooi, as hy hom in die skepping verlustig: “'n Mens kan sien dat die Skepper nie
haastig was toe Hy die berge gebou het nie.” En as die groot reën kom, blink die
stroompies in die klofies af. Water bruis oor die kranse en onder in die droë rivierlope
loop die kuile vol en die rivier begin weer loop. Daar is weer lewe! Die wêreld is só
mooi!
So dor en hartverskeurend die ververlate vlaktes kan wees, so mooi is hy op sy
mooiste, as dit 'n reënjaar is. Die digter stel dit by wyse van spreke so treffend: “So
wyd as die Heer se genade, lê die velde in sterlig en skade.” Dis op die vlaktes tussen
die berge en see waar Namakwaland se welige blommeprag pryk. Dis op die vlaktes
waar veetroppe tot by hulle pense in die gras staan en wei nadat God die aarde
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geseën het. As die reën gekom het, brul trekkers en planters saai die saad. Saad
ontkiem en mielies groei blougroen, die graan grasgroen en die Kanola kleur die
wêreld goudgeel in. En as die stropers en balers hulle werk gedoen het, is vol
graansilo's en derduisende tonne gebaalde voer 'n heenwysing na God se genade. Die
wêreld is só mooi.
Dis op die vlaktes waar kuddes aan't wei is, die ooie begin lam en die koeie kalf.
Lammers en kalwers suip rondemaag en as hulle daarna aan die speel raak, word dit
'n skouspel van onverskrokke baldadigheid. Die wêreld is só mooi!
As 'n mens na die droogtes op die verlate vlaktes kyk, kan jy tereg vir my vra: “Waar
sien jy nou die mooi?” Dis juis dáár waar die diepste mooi na vore kom: 'n Boer krap
met die punt van sy skoen in die dorre stof, staar in die niks in en dan is dit asof hy
prewel: “Dit raak nou baie lelik. Dit was nog nooit so nie, maar dit gaan weer reën en
dan begin ons oor.” Ek sien boeregesinne wat knak, maar weier om te breek. En dis
op die vlaktes waar dié wat het, mildelik deel met die wat niks het nie. Die wêreld
gáán weer mooi word.
Onder die blou hemel, onder sterbelaaide nagdonkerte en tussen die gebergtes, op
die vlaktes, woon daar mense – mense wat 'n verskil maak: Die vrolike gemoedelikes
en dié wie se helpende hande ver uitgestrek word. Die bittereinders, die entoesiaste
wat hoop laat opvlam en aan die brand hou. Mense wat iemand aan die hand vat en
nie laat los voordat die wenpaal oorgesteek word nie. Jou kinders wat trou, jou
kleinkinders wat speel tot die sweet aftap en dan saans op jou skoot aan die slaap
raak terwyl jy stories vertel. 'n Hekwag by 'n hospitaal wat vriendelik groet met die
wyse raad: “Onthou om vanaand vir jou kinders en kleinkinders te bid.” Die mense
om my, maak die wêreld só mooi.
Die mooi in ons leefwêreld kan die chaos en realiteite nie maar net in 'n ommesientjie
uitwis en in die niet laat verdwyn nie. Die boosheid is té groot, maar die mooi in ons
wêreld kan ons help om in ons denke vernuwe te word. Swartgalligheid, vrese en
wanhoop beroof ons van ons vrede. Die mooi in ons wêreld is soos die ligstraal deur
die dak van 'n pikdonker vertrek – die pikdonker van vrees en wanhoop. Die ligstraal
verlig nie die hele vertrek nie, maar g'n duisternis kan die ligstraal uitwis nie!
Ons sit met die wit en die swart honde. Hulle draai om ons bene, kom sit op ons
skote, en ja, kruip saam met ons in ons beddens in. Dis jou en my keuse wat ons met
die honde doen – watter een verjaag en watter een kos gegee word. As ek reg kies,
kan ek nie slaap nie, want my wêreld is só mooi!
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HCBC Projek (Home Community Base Care)
Die 2018/2019 projekjaar eindig 31 Maart 2019. Die nuwe kontrak, soos deur
Departement Gesondheid aangebied, is hierdie keer volgens hul “COPC-geografiese
gebied” toegeken.
Die jaar was gekenmerk deur gereelde uitreike na die gemeenskap met “screening”
van huishoudings, voorligtingsessies, opedae, jamboree’s en kroniese-medikasie
afsetpunte. Gedurende Maart, wat ook TB-bewusmakingsmaand is, het die
gesondheidswerkers gefokus op voorligting rakende TB en het ook op Wêreld TB-dag
(24 Maart) ‘n spesiale uitreik in die gemeenskap geloots.
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Tuberkulose (TB) -Terreur van die piepklein monsterkiem
.... die dodelike, piepklein bakterie wat slegs drie duisendstes van ’n millimeter lank
is...

Dié siekte staan bekend as tuberkulose, dikwels afgekort as TB. Dit word ook tering
genoem omdat dit in die reël deur liggaamlike uittering gekenmerk word.
Byna een en ’n derde eeu nadat Robert Koch in 1882 in Duitsland die teringkiem
onder die mikroskoop uitgeken het, duur die stryd teen die gevreesde tuberkulose
voort. GEMIDDELD elke vyftien sekondes sterf iemand êrens op aarde as gevolg
daarvan. TB is ook een van die grootste doodsoorsake van mense wat MIV-positief is.
Boonop is TB ’n veel groter mensemoordenaar as malaria.
Omdat dele van hul longe in die meeste gevalle vernietig is, kwyn die lyers tragies
weg. Hulle hoes bloed en worstel koorsig om asem te haal. Ná soveel lyding is die
dood dikwels eintlik ’n welkome uitkoms.
Waar die siektekieme die brein binnedring, volg weer ’n verskriklike stryd weens
harsingkoors. Of as die kieme ’n slagoffer se beendere of ander liggaamsdele
infekteer, kan ’n ewe ontstellende einde op die lyer wag.
Maar die groot hartseer by die ellende, is dat dit alles gebeur weens ’n siekte wat
voorkombaar is. In verreweg die meeste gevalle is hierdie potensieel dodelike
beproewing ook heeltemal geneeslik.
Nege miljoen nuwe gevalle kom jaarliks voor en wat dit des te skrikwekkender
maak, is dat die persentasie tuberkulose-infeksies in Suid-Afrika onder die hoogste
ter wêreld is.
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Hoe versprei TB?
WAAR TB primêr ’n siekte van die asemhalingstelsel is, word dit gewoonlik deur hoese
en niese versprei en, glo dit, selfs deur te skreeu of te sing. Die piepklein bakterieë
sweef in die lug in die lyers se uitgewerpte vogdruppels en só word die siekte
uitgedra.
Mense wat naby ’n lyer is, kan die TB-kieme inasem, miskien selfs kieme wat in stof
aanwesig nadat ’n lyer op die grond gespoeg en die speeksel droog geword het. Die
grootste gevaar is egter om ’n bed of woonruimte met ’n teringlyer te deel.
Verspreiding kan ook deur die spysverteringskanaal opgedoen word, met ander
woorde deur kos of drank in te neem wat deur ’n lyer besmet is.
Elke mens wat tuberkulose opdoen, het dus beslis mediese hulp nodig. As hy dit nie
kry nie, kan hy sterf.
Die goeie nuus by die slegte is dat, hoewel TB deur die lug versprei soos hierbo
beskryf, ’n mens darem gewoonlik lank die besmette lug moet inasem voordat jy
tuberkulose sal kry. Daarteenoor is al bereken dat elke TB-lyer wat nie behandeling
ontvang nie, waarskynlik elke jaar tien tot vyftien ander mense sal besmet.
Oorsake
ONDER die vernaamste faktore wat tot die verspreiding van TB bydra, is swak
maatskaplike omstandighede, oorbevolking, groot gesinne, swak behuising en
armoede. Dokters en gesondheidswerkers wat dikwels aan teringpasiënte blootgestel
word, loop ook ’n groter gevaar om die siekte te kry.
Eintlik kan niemand egter seker wees dat hy of sy nooit TB sal opdoen nie. Mense van
alle ouderdomme, nasionaliteite en sosio-ekonomiese groepe kan op die een of ander
manier geïnfekteer raak.
Simptome
AS jy tuberkulose het, kan jy:






swak voel,
jou eetlus verloor,
gewig verloor,
’n koors hê of
snags baie sweet.

Hierdie tekens kan etlike weke lank voortduur. As jy nie behandeling ontvang nie,
word hulle gewoonlik erger.
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Indien die TB in jou longe is, kan jy:





baie hoes,
baie slym uithoes,
bloed hoes of
pyn in jou bors hê wanneer jy hoes.

As jy TB in ’n ander deel van jou liggaam het, sal die simptome vanselfsprekend
anders wees. Slegs ’n dokter of opgeleide gesondheidswerker kan vasstel of jy
inderdaad tuberkulose het.
TB kan genees word as medikasie korrek geneem word, jy moet die medikasie 7dae
per week neem totdat die kursus voltooi is.
“Mieliestronk.com”
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Gedurende die jaar is verskeie kleuterskole in Riversdal, Heidelberg, Slangrivier, en
Vermaaklikheid besoek waar die versorgers demonstrasies en voorligting gegee het
i.v.m. algemene higiëne, diarree en dehidrasie. Die CHW’s help ook met die
ontwurming en Vit A veldtogte by die kleuterskole. Op die 1ste foto is die
gesondheidswerkers, Ruyonde en Marlisia, besig om Vit A en ontwurming toe te dien
aan kleuters by Hansie en Grietjie-skool. Op die 2de foto gee hul demonstrasies vir
korrekte handewas en hoe om sonskerm aan te smeer om hul te beskerm teen ons
Afrika-son.
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Mediese kalender 2019 (April -Junie)
Belangrike dae om in gedagte te hou:
ARPIL:
 Algemene gesondheids- bewusmakingsmaand
2 April: Wêreld Outisme bewusmakingsdag

7 April: Wêreld Gesondheidsdag
25 April: Wêreld Malaria-dag
MEI:
 Teen-rook bewusmakingsmaand
5 Mei: Wêreld Handewasdag
6-13 Mei: Hospice week
8 Mei: Wêreld Rooikruisdag
12 Mei: Internasionale verpleegstersdag
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15 Mei – 15 Junie: Tooi Turkoois vir Bejaardes
17 Mei: Wêreld Hipertensiedag
31 Mei: Geen-rookdag
JUNIE:
 Manne Gesondheidsmaand
‘n Man moet die volgende gesondheidstoetse laat doen: ‘n prostaatondersoek,
elke jaar oor die ouderdom van 40 jaar en ‘n bloeddruk- en diabetestoets elke
jaar. Laat ook gereel jou cholesterol toets. Soos mans ouer word, is hulle meer
bekommerd oor siek raak, so dis belangrik om aan tehou met
gesondheidsondersoeke. Dis belangrik om verstandelik aktief te wees deur
betrokke te wees by ander mense, te lees en te gesels om op hoogte te bly. Dis
ook belangrik om fisiek aktief te wees – stap gereeld en doen stoeloefeninge.
Dit sal met fiksheid help, jou balans handhaaf en jou bene sterk hou.
“Pamflet Wes-Kaapse Regering Gesondheid”
 Wêreld Bloedskenkdag
 Nasionale Jeugmaand
3 Junie: Nasionale Kanker-oorlewingsdag
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14 Junie: Wêreld Bloedskenkdag

15 Junie: Wêreld bewusmakingsdag teen Mishandeling van die bejaarde
16 Junie: Jeugdag

Herfsgroete
Melody Veldsman (HCBC Projek)
27

OUMENS LIEFDESKAPPERJOLLE.
As ou liefde weer vlamvat, is daar nogal heelwat te siene en te hore. Dit lyk vir my
die ideale plekke om die vlamvattery dop te hou, is tehuise vir bejaardes op klein
dorpies. Ek wou sê ouetehuise, maar bejaardes wil dikwels nié oud wees nie – al ís
ons inderwaarheid oud. Of staan dan ten minste ou kant toe, want jy voel dit aan jou
heupe en knieë en nog ander plekke en goed. Maar glo my, as die liefde weer begin
blom, is daar nie sprake van oud nie. Of is daar dalk … ?
Daar is die mooiste stories oor ou bokke wat ou blare soek omdat jong blare net 'n
droom bly. Maar dit wil tóg vir my lyk of dit andersom ook werk. Dis nou wanneer 'n
ou blaar 'n ou bok soek en ook maar omdat 'n jong bok net 'n droom bly. Een ding is
seker: Romanse laat hom nie deur oudword beperk nie!
Die spreekwoord sê dat ou liefde nooit roes nie. So gebeur dit toe dat 'n bejaarde
egpaar, na 'n leeftyd saam op 'n plaas, hulle intrek in 'n veiligheidskompleks neem.
Ná 'n klompie jare het mevrou te sterwe gekom en die wewenaar was verwese alleen.
Tot eendag - Hy het 'n op-en-wakker dame opgemerk en toe hy mooi kyk, sien hy dat
dit sy heel eerste jeugliefde was, toe hulle saam op skool was. Die feit dat albei al
aan die verkeerde kant van tagtig was, het nie gekeer dat die liefdesvonkies begin
spat het nie. Of daar opsitkerse gebrand het, sal ek nie kan sê nie, maar hulle is
getroud en het vir 'n klompie jare mekaar gelukkig gemaak totdat die dood weereens
skeiding gebring het.
Hier in onse dorp loop daar 'n klompie mooi stories – liefdestories van ou mense wat
liefde op hulle oudag weer laat blom, selfs nadat hulle al vergeet het dat liefde kán
blom. Ou mense kán dolverlief raak! As ek nou verder vertel, sal ek om verstaanbare
redes liefs skuilname gebruik.
In onse tehuis het Kerneels en Annie mekaar raakgesien en begin om mekaar van
nader te leer ken. Stadig maar seker het die liefde opsigtiglik begin blom. Daar was
uiteraard nie vuurwerke nie, maar dit was duidelik dat dit vir hulle baie lekker was om
in mekaar se geselskap te verkeer. Daar is nie juis veel gepraat nie, maar net om by
mekaar te wees, was genoeg.
Hy gaan kuier toe hier op die dorp by ou vriende, Frans en Hermien, om te vertel van
sy nuutgevonde liefde. Hermien, 'n platjie sonder weerga, het vonkel in die oog, haar
vraag gevra: “Kerneels, sê jy nou vir my. Wat doen julle as julle nou alleen is en die
kans kry?” Sonder om te skroom, was Kerneels se antwoord: “Ag jong, ons hou nou
maar handjies vas en gee soentjies, jy weet mos hoe maak mens.” Hermien, wel
bekend vir haar humorsin en ondeundheid se reaksie was: “Nee, o wee Kerneels,
handjies kan julle hou maar jy sal nog so soen en dan is jy jou tande kwyt. Op jou
ouderdom kan jy beheer verloor!” Nouja, hoé soen 'n mens dan nou hier rondom
taggentag jaar oud … wonder ek.
Oe, en dan kom die wantroue en vermoedelike ontrou! So kom hy weer een aand by
dié vriende, maar dié keer hartroerend beswaard. Dalk was dit die ondenkbare
moontlikheid van 'n ontroue Annie … maar néé, toe wéét hy dis sy buurmanne wat
die swerkaters is. Hy wat Kerneels is, is 'n beginselvaste man. Hy kuier net tot negeuur en gaan dan terug kamer toe. Maar dís juis waar die lollery begin. Hy vertel hy's
skaars in sy kamer en dan sien hy hoe die buurmanne verby sluip in die rigting van sy
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kuierplek. Hy besluit toe hy deel nie en o wee, hy breek toe die kys. Kort voor sy
skielike afsterwe het hy egter, tot Annie se vreugde, weer by haar begin kuier en alles
het weer glad verloop. Hulle was heeldag saam. Annie het sit en brei of inkleur en
Kerneels het tevrede langs haar gesit. Wat nou tussen sononder en nege-uur gebeur
het kan 'n mens net raai. Seker maar handjies gehou en soentjies gegee. Nou's hy
nie meer daar nie en Annie sit, steeds in haar hartseer en verlies verlore, en brei of
kleur in soos toe hy nog daar was.
Geheueverlies kan nogal sorg vir interessante verwikkelinge. So neem 'n op-enwakker weduwee onlangs haar intrek hier in Ou Meule. Sy's 'n dierbare, opgewekte
kuiermens, maar ai tog, van korttermyngeheue is daar nie 'n krieseltjie oor nie. Kort
op haar hakke het 'n hubare wewenaar sy intrek geneem, maar, ai tog, van
langtermyngeheue is daar nie sprake nie. Daar was egter nie fout met hulle oë nie en
dit was liefde met die eerste oogopslag, maar nie sonder 'n unieke struikelblok nie …
Vir ons wat die spulletjie van 'n kant af bekyk het, het dit nogal 'n amusante
verwikkeling geraak. Jy sien, dié twee, dis nou Hansie en Grietjie, sit toe met 'n
ouderdomsverwante struikelblok: Sy kan net haar jeug se kapperjolle onthou, terwyl
hy totaal van sy jeugkapperjolle vergeet het. Dis nou met hom soos dit met die ou
manne op die strand gegaan het. Hulle het op strandstoele gesit, toe jong bokkies
met hulle wilgerlatlyfies by hulle verby getrippel het. Nols en Doors het opgebeur, na
mekaar gekyk en toe vra Nols: “Doors, wat dink jy?” en toe kom die antwoord: “Jong,
Nols, as ek haar maar net so 'n bietjie nader kon trek … en wat dink jy?” Doors se oë
het skrefies getrek. “Ja, ek dink 'n bietjie. Jong, wat was dit nou weer wat ons so baie
gedoen het toe ons jonk was?”
Nou, so is dit met arme ou Hansie. Dis amper soos 'n hond wat sy stert jaag en as hy
hom vang, weet hy nie wat om met die stert (vangs) te doen nie. Dis duidelik dat die
twee baie gelukkig in mekaar se geselskap is en hulle het belangstellendes
(nuuskieriges) aan die raai. Hansie het vergeet wat hy moes onthou het en Grietjie
kan nie vergeet wat sy nog onthou nie. Kan Hansie se verroeste geheue weer
blinkgevryf word? En as die liggies weer begin brand, gaan die opsitkers óók
aangesteek word? En hoe lank gaan die kers wees … ? Intussen is daar geen twyfel
dat die liefde blom nie!
Nouja, party sal dink dis pure oumensverspottigheid, maar ander sal tong in die kies
glimlag oor twee mense wat gelukkig is. So was dit met Dolf en Sarie. Hier in onse
dorp het 'n wewenaar en 'n weduwee, albei hier rondom die taggentag, so 'n straat of
wat van mekaar af gebly. Hoe dit presies gebeur het sal ek nou nie kan sê nie. Na
wat ek verneem, het Sarie met Dolf gaan simpatiseer nadat hy sy vrou aan die dood
afgestaan het. Net om vir hom te sê dat sy wéét hoe dit voel. Opvolgkuiers het
gevolg en toe ons weer hoor, toe's daar 'n troue aan die kom. Die wat weet, vertel
van die spoggerige voorafgaande kuiertee waar g'n woord oor ooievaars gerep is nie.
Die weduwee het dit ook pertinent gestel dat hulle nié oor die tou getrap het nie. Na
verneem word het die voornemende bruid tóg 'n bedenkinkie gehad. Sy was baie
opgewonde oor die troue, maar daar was so 'n effense, of dalk ondeunde: “Ek weet
net nie wat gaan gebeur as die lig daai eerste aand afgeskakel word nie.” Haai en ek
dag dis net kinders wat vir die donker bang is! Dit was 'n roerende
huweliksbevestiging tydens die oggenddiens. Die dominee het oor die liefde gepreek,
maar wat hier teen die einde gebeur het, was 'n groot verrassing.
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Voor in die kerk het die bruidegom sy staan gekry, netjies uitgevat met die regte
bypassende kleur das, terwyl die bruid, op haar allermooiste, deur haar seun die
paadjie af preekstoel toe gelei is. Daar het hy trots sy liewe ma afgegee om in die
huwelik bevestig te word. Dit was 'n perfekte illustrasie nadat Dominee so mooi oor
liefde gepreek het. En nou's dit soos die Ingelse sê: “They are living happily ever
after!”
Die volgende mooi storie kom hier uit Jan Lange Tehuis. Joey was al vir tien jaar 'n
inwoner toe Ron sy intrek geneem het. Hy was 'n hubare wewenaar en sy 'n weduwee
met 'n goeie oog. Sy vertel self. Toe hy die eerste dag by die hek ingestap kom, het
sy vir haarself gesê: “Hierdie man gaan ek vang!” En sy hét hom gevang! Maande
later, op sy verjaardag, het sy aan sy deur geklop, sy geskenk oorhandig, hom 'n
klapsoen gegee en vinnig verdwyn. In die eetsaal het hy die dames deurgekyk en toe
hy haar opmerk, het hy by haar gaan aansit en die liefdesvonke het gespat! Kort voor
lank het hulle vir ds. Jasper gevra om hulle te trou – sommer so in die pastorie. Ron
het sy enkelbed met 'n dubbelbed vervang en die kamertjie is nou klein genoeg dat
hulle vir altyd naby mekaar kan wees!
Daar's ook 'n ander soort van liefdesverhouding wat goed en mooi is. Dis amper soos
jeugdige kalwerliefde. Twee mense raak bewus van mekaar, hou van mekaar en is
dolgelukkig in mekaar se geselskap. Geen liefdesvonke wat spat nie. Net 'n
diepgewortelde omgee vir mekaar en om dit wat saak maak met mekaar te deel.
Sonder pretensie of verwagting, maar tóg soms met permanensie. Bloot net
sielsgenote. Net 'n “Ons is daar vir mekaar.” En die een wat die ander aan die dood
afstaan bly hartseer, verslae en bedroef, alleen agter.
Oudagliefde is soos 'n liefdeskosbaarheid wat om verskeie redes verlore geraak het
en weer gevind word. Dis nie vir almal beskore nie. Vir sommiges bly dit, met goeie
rede, vir altyd verlore en vir ander breek daar 'n dag aan dat nuwe en soms ou liefde
weer opvlam. Nie die vlamme van jeugliefde wat so maklik 'n wegholvuur kon word
nie, maar 'n liefdes-hardekoolvuurtjie met vlammetjies wat ronddans totdat 'n mens
later met skrefiesoë jou verlustig in die warmte van smeulende liefdeskole.
Vonke uit die vuurklip – J Oosthuizen
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VANUIT DIE VERPLEEG-AFDELING
So het Desember 2018 vinnig nader gesluip en die jaar het einde se kant toe
gestaan! Almal het so uitgesien na einde November om hulle bonusse te ontvang en
dan natuurlik Kersfees. Daar is niks lekkerder as om geskenke vir iemand spesiaals te
koop en dan ook ‘n geskenkie of twee te ontvang. Ja ek het ook so uitgesien na my
“trippie” Australië toe, maar dit het ook in ‘n oogwink verby gevlieg. 2019 het so
vinnig begin dat ons al in Maart is…..waar het die tyd gevlieg. Ek dink soms die
minute in ‘n uur het verminder, so ook die ure per dag.
Welkom terug en kom ons loer bietjie terug oor die laaste paar maande vandat julle
laas ‘n nuusbrief gekry het……….

Personeel
Ongelukkig groet ons twee van ons personeellede einde Maart: Sr Eleanor Amsterdam
gaan terug Mosselbaai toe, Assistentverpleegster Soekie Hoffman het ook kennis
gegee. Graag wil DROOM, die Bestuur en die Beheerraad, beide personeel bedank vir
hulle harde werk en toewyding. Dit word opreg waardeer. Ons wens hulle alles van
die beste toe vir die toekoms. Die personeel hou ‘n afskeidsontbyt vir die twee dames
op die 26ste Maart 2019. Meer fotos in die volgende uitgawe.
Ons verwelkom Verpleegsters Anna van der Spuy (Assistent) en Sanet Steyn
(Hulpverpleegster). Hulle het vanaf Januarie 2019 by ons DROOMspan aangesluit.
Ons hoop julle gaan nog baie jare by ons wees.
Contessa Mpeni gaan vanaf 1 April met kraamverlof. Sterkte met die bevalling en ons
vertrou dat alles sal goed verloop.
Laastens moes ons van Katrina Smit afskeid neem na 20 jaar se diens by DROOM.
Die personeel het vir haar ‘n pragtige afskeid gereël en geskenkies is oorhandig aan
haar. Katrina baie dankie vir al jou harde werk en toewyding die afgelope 20 jaar, dit
word opreg waardeer en die inwoners en personeel gaan jou definitief mis. Sterkte vir
die toekoms. Baie dankie aan Staf Ponto, A/v Elna Saayman en Verpleegster Damons
vir die reël van die afskeid asook die opmaak van die sitkamer.
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Ukuphela studente:
Die Ukuphela studente vaar goed met hulle studies. Hulle is leergierig en doen
waardevolle ondervinding by Ou Meule op. Hulle ondersteuning aan die permanente
personeel word baie waardeer.
Proppie Projek
Die personeel is besig om plastiekproppies in te samel vir die proppieprojek. Die doel
agter die proppies is dat ons 450kg proppies moet bymekaar maak, voor ons in
aanmerking kan kom om ‘n rolstoel te bekom. Ek wil graag aan almal wat die berig
lees, vra om ons te help om plastiekproppies bymekaar te maak. U kan die proppies
by Ou Meule aflaai. Sodoende help ons ook om die omgewing skoon en te plastiekvry
te hou.
Strategiese Beplanning
Die Bestuurspan het vroeg in Februarie 2019 hulle strategiesebeplanning sessie by
Kweekkraal gehou. Daar was hard gedink, gelag en gepraat. Mev Coreen Victor het
die geluk getref en moes haar verjaarsdag saam met haar kollegas vier. Daar was
darem gereël vir ‘n kersie op die poeding!! Natuurlik was daar ‘n paar komiese
oomblikke ook. ‘n Groot vyeboom is in die agterplaas en ons kon gaan vye pluk…… Sr
Unita van Niekerk was ook nie links of regs of sy klim boom om die lekkerste vye te
pluk. Sy is gewaarsku om nie uit die boom te val nie!!!! die woorde was nog nie koud,
of sekere mense val letterlik uit die boom! Gelukkig is sy nie beseer nie.
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Skou
Die bejaardes was getrakteer met ‘n heerlike onbyt by die skou. Die inwoners van Ou
Meule en die woonstelle was omtrent opgetooi en het gewag dat die bussies hulle
moet kom oplaai. Huis Wallace Anderson se bus is gereël om die bejaardes in
rolstoele te vervoer.

Grieta se Groepie
Daar is verskeie aktiwiteite met die bejaardes deur die loop van die kwartaal gedoen.
15 Januarie 2019 -Die jaar het afgeskop met ‘n heerlike waatlemoenfees.
22 Januarie 2019 - Kegelbal speletjies is aangebied, asemhalings oefeinge is gedoen
en daar was ‘n voorlesing gedoen.
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29 Januarie 2019 - Fred Conradie het musiek in die sitkamer gemaak terwyl daaar
heerlike spanspek aan almal bedien is.
5 Februarie 2019 - Legkaarte is gebou en prentjies is ingekleur om die sensoriese
stimulasie te bevorder.
19 Februarie 2019 - Stories is deur Mev Blanche van Wyk en Mev Hugo van die
Biblioteek vertel.
26 Februarie 2019 - Passiewe oefeninge van arms en bene, asook
asemhalingsoefeninge is gedoen. Daarna is daar heerlik aan koek gesmul en
tee/koffie gedrink uit bekers deur Mnr Lourens Swart van die woonstel, se dogter
geskenk. Mev Mariette van Vuuren (mnr Lourens se dogter) het heerlike koek en tert
gebring om die inwyding van die bekers te vier. Die inwoners het die bederfie omtrent
geniet. Die bekers word in die kombuis gebêre onder die wakende oog van Tolla.
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5 Maart 2019 - Heerlike pannekoek is gebak deur Grieta en haar helpers. Die
inwoners het heerlik daaraan geëet. Die Dienssentrum se groupie lede het ons besoek
en hulle het dit geniet om prente in te kleur.

7 Maart 2019 - Die DVD “Kwela Funnies 2” is vertoon.
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11 Maart 2019 - Legkaarte is weer gebou en stories vertel deur Mev Hugo van die
Biblioteek.

Verjaarsdag
Ou Meule se “tweeling”, naamlik Mev Naomie Stander en Mev Nancy de Jager het
hulle 95ste verjaarsdag op die 27ste Februarie 2019 gevier. Mag die Here julle ryklik
seën in hierdie goue jare. Julle bly vir ons almal ‘n voorbeeld.

Skenkings
Ons is baie dankbaar vir al die skenkings wat ons kry – van klere, eetgoedjies,
toiletware, ensovoorts.
Baie dankie aan al ons skenkers. Mag die Here julle seën.

Basaar
Droom se basaar vind DV 14 Junie 2019 in die Burgersentrum plaas. Dit is ons
jaarlikse fondsinsamelingprojek. Daar gaan vleis, groente, kerrie en rys, wit olifant
tafel, pannekoek, gebak, handwerk en middagete (spitbraai) wees. Kom geniet die
dag saam met ons. Daar is verskeie maniere waarop die lesers betrokke kan raak –
hetsy finansiële bydrae, goedere, (vleis, gebak, handwerk) of bestanddele of selfs
hulp by die basaar.
Enige navrae kan gerig word aan my, Sr Linda Botha by 028-713 1783.

GLOUKOOM
Wêreld Gloukoom Week 10 – 16 Maart 2019

Gloukoom: vroeë opsporing kan blindheid keer
Gloukoom is ‘n siekte wat jou ongesiens kan bekruip en tot blindheid kan lei. Met
gloukoom verhoog die drukking binne-in jou oogbol en veroorsaak drukking op die
oogsenuwee en dan skade aan die senuwee, wat tot blindheid kan lei. As dit betyds
opgespoor word, dikwels sonder dat jy enige simptome het, kan dit met druppels of
chirurgie behandel word en oogartse kan selfs ‘n piepklein stent in die oog plaas om
die dreinering van die vog uit die oogbal te verbeter.
Die gesonde oog en die vog binne-in die oogbol
Die oog het vog in die voorste (kleiner) en in die agterste (groter) kamers van die
oog.
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Waar kom die vog in die oog vandaan?
Die siliêre liggaam by die iris vervaardig die oogvog.
Die vog dreineer deur die pupil na die voorste kamer en dreineer dan uit die oog deur
die filtreersisteem wat die trabekulêre netwerk genoem en dan deur Schlemm se
kanaal dreineer word.
Dieselfde hoeveelheid vog wat vervaardig word, moet weer wegdreineer, anders hoop
die vog op.

Daar is twee soorte gloukoom:
Akute gloukoom (ook genoem oophoek-gloukoom) en chroniese gloukoom (toe-hoek
gloukoom)
Wie het ‘n verhoogde risiko?
As een van ouers gloukoom het, het jy ‘n verhoogde kans om gloukoom te ontwikkel.
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Mense met diabetes en ook mense met kleiner oë (dus mense wat versiende is) het
ook groter kans op gloukoom.
Die simptome kom eers na vore as die oogsenuwee beskadig is
Die eerste tekens van senuwee-skade is stadige afname van visie aan die buiterande
van jou visie, dus tonnelvisie.
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Hoe word dit behandel?
Die eerste linie van behandeling, wat vir 90% van mense voldoende is, is druppels.
Daar is twee tipes druppels: een wat die produksie van oogvog verminder en een
(prostaglandiene) wat die dreinering van die vog verbeter.
As dit nie voldoende is nie, moet chirurgie oorweeg word. Die doel hiervan is om ‘n
nuwe skoon kanaaltjie vir dreinering te skep. Eerstens kan ‘n piepklein stent (i-stent)
so groot soos ‘n ryskorrel, in die trabekulêre netwerk geplaas word om die dreinering
te verbeter of die trabekulêre network kan ‘skoongemaak’ word om die dreinering te
verbeter.
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Everyday happiness
“Try to make at least one person happy every day,
And then in ten years you may have made three thousand, six hundred
and fifty persons happy,
Or brightened a small town by your contribution to the fund of general
enjoyment”
Sydney Smith
‘In our daily lives, we must see that it is not happiness that makes us
grateful, but the gratefulness that makes us happy”
Albert Clarke

Tot ‘n volgende DROOMgenoot…..
Groetnis
Linda Botha

Liewe Droomgenoot leser,
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April - die middelmaand van Herfs 2019 is hier!!!
Herfs is blare afgooi-tyd – dalk vir mens en plant??????
Die afgelope tyd het ek weer meer as een keer ondervind hoe moeilik dit vir sommige
inwoners en hul geliefdes is om die realiteit van veroudering en die skuif na ‘n tehuis,
te maak.
Nou ja, hier gaan ons weer met …………

‘n Vervolgverhaal sonder einde:
Hoofstuk 19: Jou hele lewe in ‘n tas, met ‘n huppel in die stap ……. of nie????
U het u hele lewe in ‘n tas gepak, die tas is uitgepak en u bevind uself alleen, of as u
gelukkig is, nog saam met ‘n lewensmaat in ‘n woonstel of in ‘n kamer onder DROOM
se dak. WAT NOU?????
Ons hoor so baie dat die lewe net is wat jy daarvan maak. Ja, dit is waar, maar wat
doen jy as jy net eenvoudig nie kans sien vir die situasie waarin jy jou nou bevind nie
– ons is mos nie almal dieselfde bedraad nie – party van ons kom makliker deur
moeilike situasies as ander.
Nou een oggend toe ek by die werk kom, sê ‘n kollega sy het die boek, “Hans steek
die Rubicon oor”, gelees. Dit is ‘n humoristiese verhaal. Sy het die boek geniet en tog
te lekker gelag – iets wat ons soms só nodig het.
Vir die van u wat nog nie genoemde boek onder oë gehad het nie, dit handel kortliks
oor die neëntigjarige oom Hans, wie se kinders oorsee woon en voel dat hulle pa, hier
in Suid-Afrika, nie langer alleen in sy huis kan bly nie. Een Desember daag hul op met
net een agenda en dit is om hul gryse vader te hervestig in ‘n “plek van veiligheid”.
Elkeen van oom Hans se goed geformuleerde argumente oor waarom hy in sy huis
kan aanbly het op dowe ore geval. Hulle verkoop sy huis en reël vir hom verblyf in ‘n
tehuis, maar ten spyte van oom Hans se neëntig jaar is hy nog hups en skop vas teen
die ouetehuis toe ganery.
Die aand voordat oom Hans ouetehuis toe moet gaan, dwaal hy soos ‘n gees deur sy
leë huis, met nog net die meubels wat saam met hom na die beknopte kamertjie in
die ouetehuis moet gaan. Oom Hans het gedurende die dag die ouetehuis se brosjure
gelees, maar in plaas daarvan dat dit hom gerus gestel het, het dit hom in koue sweet
laat uitslaan. “In sy hele volwasse lewe het niemand nog vir hom voorgeskryf hoe laat
hy moet bad, eet, ontspan of slaap nie”.
Oom Hans voel sy eie vlees en bloed, wie se doeke hy kleintyd omgeruil het en vir wie
hy later ‘n oortrokke rekening moes aangaan om hulle ‘n geleerdheid te gee, het hom
verraai. Toe oom Hans later dié aand in sy bed klim, ontstig die twee tasse langs sy
bed hom. Vir hom is dit die laaste bevestiging dat hy nou op die afdraand is – en dit
met die brieke los.
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Oom Hans dink terug aan alles wat sy kinders gesê het om hom kammakastig voor te
berei vir sy verblyf in die tehuis. Dinge soos: “Daar is gemeenskaplike badkamers,
maar dis silwerskoon, jy kan letterlik van die vloer af eet”. Oom Hans weet voor sy
siel dit kan nie waar wees nie, hy sal nottendêm iets van daai vloer af eet, hy weet
“ou mans wat pie, korrel almal skeef”. “Die inwoners hou weekliks vergadering,
Pappie”. Asof hy nie gedurende sy loopbaan genoeg gehad het van daai
tydverkwistende martelsessies nie.
Die lank en die kort van die storie is dat oom Hans ernstig teen die prikkels geskop
het en vir groot konsternasie in die ouetehuis gesorg het, maar dat hy, nadat sy
kinders uit moedeloosheid vir hom ander verblyf gekry het, tog besluit het om te bly
waar hy is, omdat hy uiteindelik gelukkig is.
‘n Laaang storie om uit te kom waarby ek eintlik wil uitkom. Dit is soms vir kinders
net so ‘n emosionele en moeilike besluit om hul ouer of ouers in ‘n tehuis te laat
opneem. Onthou net, u as ouer het altyd die besluite oor u kinders se doen en late
geneem en, kom ons erken nou maar eerlik, ons het ook nie altyd die regte besluite
geneem nie. Nou is die rolle omgeruil en word kinders genoodsaak om oor hul ouers
se toekoms te besluit.
Dit help nie om teen die prikkels te skop nie – veroudering is ‘n gegewe. Hoe gouer
ons, ons omstandighede aanvaar en die beste daarvan maak, hoe beter vir onsself.
Maak nie saak hoe ons bedraad is nie, dit is vir ons eie beswil. Ons kla dikwels met
die witbrood onder die arm. As ons gesond is, is ons skatryk!! Om nog self uit die bed
te kan opstaan en nog te kan loop, is ‘n bonus en dit alleen behoort ‘n huppel in ons
stap te sit. Deur ons te ontferm oor ons mede-inwoners wat nie so gelukkig is soos
ons om nog self te kan beweeg nie, verryk ons ons eie lewens.
Nie een van ons weet wat die toekoms vir ons inhou nie, maar ons almal wéét dat ons
nooit alleen is nie. Weereens maak dit nie saak hoe ons bedraad is nie, daar is
Iemand wat ons deur-en-deur ken en heeltyd oor ons waak!!!
Groete tot ‘n volgende DROOMgenoot.
Coreen
Net so ‘n lusmakertjie vir: Hans steek die Rubicon oor, deur Rudie van Rensburg (dit
is by die biblioteek as u dit dalk wil gaan uitneem – sommer net vir lekkerlag).
Die tehuis stuur ‘n werknemer om oom Hans by sy huis op te laai en na Huis
Madeliefie te neem. Dit verloop soos volg:
‘n Bussie kom aangery en hou in die straat stil. “Huis Madeliefie” staan in goue
sierletters oor die lengte van die onooglike turkoois bakwerk geskryf. ‘n Skraal kêrel
met ‘n diklensbril en wippende bokbaard spring flink uit en kom glimlaggend nader.
“Ek’s hier om my oompie na Madies toe te vat”.
Hy frons. “Madies?”
Die man lag: “Dit is sommer ons noemnaampie vir ons tehuis.”
Gee my krag, dink hy.
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“Wag laat ek my oompie se tassie dra.”
“Ek sal self regkom.”
Die man maak die skuifdeur van die bussie vir hom oop. Hy ignoreer die aangebode
hand en klim op eie stoom in.
Die bussie trek weg. Hy kyk nie om na sy huis nie.
“My oompie sien seker uit om na ons ou nessie toe te trek.”
Hy antwoord nie. Kan die skepsel net in verkleinwoordjies praat?
Nessie! Net die gedagte gee hom engtevrees. ………………….
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KOMBUIS
Dit is wonderlik om te weet dat ons 2019 kon afskop, nie net op ‘n positiewe noot nie,
maar ook met die wete dat die Hemelse Vader ons deur die jaar sal dra.
Alhoewel ons bedrywig bly reg deur die jaar om te verseker dat elke inwoner
smaaklike etes ontvang, die wasgoed skoon en netjies is en dat die geboue binne
silwerskoon is, kry ons so nou en dan ‘n tydjie om rustig ook te wees en mekaar se
geselskap te geniet – ons as die Feedem-personeel het besluit om met ons
Jaareindfunksie bietjie Spur toe te gaan en ek moet sê, dit was hope pret. Dit was vir
my verskriklik lekker om my personeel te sien hulle self geniet! Dit is ook hier waar
ek van die geleentheid gebruik moes maak om van een van my personeellede, Alida
Saayman, totsiens te sê. Alida het ‘n verplasing gekry Sedgefield toe, waar sy by ‘n
nuwe Afree-oord gaan werk. Ek wens haar alle voorspoed toe vir haar nuwe
uitdagings wat voorlê en dat sy die spontane persoon wat sy is, sal bly!
In Februarie het ons die maand van liefde behoorlik gevier met ‘n heerlike
inwonerstee wat ons gehou het op 14 Februarie. Ons het behoorlik uitgehang – van
die tafels wat met rooi getooi was tot uithaler eetgoedjies wat ons berei het. En
natuurlik moes die personeel ook deelwees.

Op 27 Februarie was dit Nasionale Melktert Dag en moes ons dit ook behoorlik vier,
dit is mos eg Suid-Afrikaans? Ons het heerlike Melkterte gemaak en die inwoners kon
heerlik smul aan die gebak.
Op 1 Maart het ons Nasionale Werknemerwaarderings-dag gevier, waar ek my
personeel so bietjie bederf het met Blou en Geel Kolwyntjies, net as ‘n blykie van
waardering.
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Hiermee sluit ek af deur vir my personeel baie dankie te sê vir julle uitmuntende werk
wat julle regdeur die jaar verrig, baie dankie dat julle altyd so positief is, nie net met
mekaar nie, maar ook met elke inwoner.

Die ooievaar kom kuier …….
Sedert Sondag 3 Februarie 2019 stap Frans Blaauw breëbors rond – ja, dit is die dag
waarop hy en Liezel die trotse ouers van baba Joshua geword het.
Joshua moes eers heelwat later in Februarie sy opwagting maak, maar dit wil lyk asof
hy na pappa-Frans gaan aard, want hy het sommer ‘n hele week of twee voor die tyd
sy opwagting gemaak.
Frans het baie name hier by DROOM. Party noem hom Frans, soms is hy Fransie,
ander noem hom Klein Fransie en vir ander is hy Plankies. Dit lyk asof ons maar
moet ophou om hom Fransie of Klein Fransie te noem, want hy het “groot geword”
vandat Joshua in hulle lewe is. Hy besef dat Joshua se koms ‘n groot
verantwoordelikheid op hom kom plaas het.
Teen hierdie tyd weet Frans ook al wat die woord “pajamadril” beteken - die ou kom
party oggend maar met leepogies hier by die werk aan.
Frans, jy mag maar breëbors rondloop – Joshua is pragtig en ons almal hier by
DROOM sê weer baie geluk en hoop dat hy vir julle nog baie plesier sal gee.
Sterkte vir die pajamadril – dit gaan ook verby – hou net moed.

Gastekamer inligting
Die gastekamer op die tweede vloer in Tehuis Jan Lange is beskikbaar vir familie of
vriende van inwoners van Tehuis Ou Meule, Tehuis Jan Lange en DROOM se
woonstelle.
Die gastekamer verskaf slaapplek vir twee persone en is toegerus met ‘n ingeboude
klerekas, klein yskassie, televisie en ketel. Daar is ‘n wasbak in die kamer, maar
gaste moet gebruik maak van die gesamentlike stort- en toiletgeriewe van die tehuis.
Handdoeke en beddegoed word voorsien.
Die koste is: R200,00 vir een persoon per nag en R300,00 vir twee persone (m.a.w.
R150,00 elk per persoon per nag).
Besprekings moet ten minste 5 weeksdae/werksdae voor die tyd gedoen word.
DROOMkantoor 028 713 2526 (Coreen)
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Kennisgewings en Tariewe
Dienssentrum:
Lidmaatskapfooie: Staatspensioen Program/Kliniek
Tuisbesoek/Medisyne

R60.00pm vir 9 maande
R70.00pm vir 9 maande

Program/Kliniek
Tuisbesoek/Medisyne

R80.00pm vir 9 maande
R100.00pm vir 9 maande

Ander (>R3500) –

Kliniek: Tye:

Woensdag:
Donderdag:

Tuisbesoek by bedlêendes
14:00 – 16:30

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

R12.00
R30.00
R15.00

Tuisversorging:
Dag:
Nag:

R37.00
per uur
GEEN (Respytsorg)

Etes:
Lede
Week:
Sondag:
Spesiale Etes:

R33.00
R45.00
R70.00 (Kersfees, ens)

Nie-Lede
Week:
Sondag:

R45.00
R60.00

46

Kontakbesonderhede
DROOM
Posbus 270
Riversdal
6670

DROOM:

028 7132526

Dienssentrum:

028 7132526

Faks:

028-7132526

E-Pos:

ontvangs@droomriversdal.co.za

Web:

www.droomriversdal.co.za

Uitvoerende Bestuurder:

Mnr CJ Veldsman

Admin Personeel – DROOM
Me M Veldsman

Finansies/HCBC

Me C Victor

Maatskaplike Dienste

Me L Veldsman

Bemarking

Me E Muller

Personeel Administrasie/Persoonlike Assistent

Mnr J Esterhuizen

Onderhoud

Me M van der Vyver

Ontvangs

Admin Personeel – Dienssentrum
Me C van Wyk

D/S Sekretaresse

Me T van Wyk

D/S Koördineerder

Staf C Malherbe

D/S Kliniek

Admin Personeel – Projekte CHBC
Me M Veldsman

Projekbestuurder

Staf C Malherbe

Koördineerder – Riversdal, Witsand, Heidelberg,
Vermaaklikheid & Slangrivier

Versorging Ou Meule en Jan Lange
Sr L Botha

Hoofverpleegkundige

Sr E Amsterdam

Verpleegkundige

Sr U van Niekerk

Verpleegkundige

Staf H Ponto
Staf B Wessels
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