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Kersfees: Onthou jy?
Ek hou verlede jaar net voor Kersfees ‘n groepsbyeenkoms in die
sorgeenheid. Ek vra die groep om vir my te vertel van die Kersfees wat hulle
die beste onthou. Een inwoner vertel: Ek het dié jaar ‘n geskenk gekry. ‘n
Karretjie met ‘n opwenmasjientjie in. Toe ek daarmee wil speel is die masjien
stukkend en my pa moet dit gaan teruggee by die winkel. Toe wéét ek daar
is nie so ding soos Kersvader nie!
Watter Kersfees onthou jy die beste? Uit my kleintyd onthou ek wat nou nog
in die groter familie bekendstaan as die “Groot Krismis”. Die hele familie was
op Moolmansberg bymekaar. Ons kyk nog steeds na die foto’s en verlang
na mense van wie die meeste lankal nie meer leef nie. Nostalgies. Nogal
tranerig. Die Here is goed vir my dat ek darem nog foto’s kan kyk.
Miskien moet ons dié jaar heel eerste dié Een onthou wat nie uit Kersfees
kan verdwyn nie. Hy is elke Kersfees daar. Trouens, Hy is die volgende dag
ook daar. Kersfees gaan oor Hom. Jesus, die Here!
‘n Wonderlike Kersfees vir jou – saam met dalk jou enigste besoeker: Jesus Christus!.
Petrus Moolman

WIE IS PETRUS MOOLMAN? (Eenheid 4213)
Informant het met Petrus gaan gesels. Hy sê aftree is nie in sy woordeskat nie.
Hy bespeel die tjello en glo dat musiek een van die dinge is wat
veroudering in die bek kan ruk. Op 76-jarige ouderdom behaal hy sy
doktorsgraad en is steeds besig met navorsing en behartig tans ‘n
pastoraat in gerontologie (seniorvolwasse-bediening). Van aftree wil hy
niks weet nie en glo dat ‘n mens betekenisvol moet ouer word.
Petrus Moolman skuif reg in sy stoel. Hy is ontspanne en pas klaar met
‘n beradingsessie. Ons gesels in sy spreekkamer.
Hy matrikuleer aan die Hoërskool Langenhoven en na 12 jaar in die SuidAfrikaanse Weermag, gee hy gehoor aan ‘n langgekoesterde ideaal om
in die teologie te studeer. As voltydse student aan die Universteit van
Stellenbosch moet hy en sy gesin die rieme dun sny. Op karige bystand
deur die kerk en die genade van die bank, voltooi hy sy studies en
aanvaar ‘n beroep na Graaff-Reinet.
Daarna maak ‘n draai in Middelburg (Transvaal) en Nelspruit. Sy volgende stop is Pretoria waar hy ‘n sinodale pos
beklee. Hy neem vroeë pensioen en bekwaam homself in fasette van entrepreneurskap. Sy volgende werk is by FEBARadio SA waar hy as eerste SA Nasionale Direkteur, dié internasionale instansie se sosiale bemarking behartig.
(Vervolg op bladsy 3)
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KEN ONS DIREKTEURE: RIA ANDREWS
Ria was in die Laerskool Hennie Basson. Sy het gereeld in Graad 1
weggeloop het om kamstig water te gaan drink by haar ma se
vriendin wat in die blok langs die skool gebly het. Sy het aan
konserte deelgeneem, in die koor gesing en volkspele gedoen. Ria
sê sy is gladnie ‘n sportmens nie en het die gesingery tydens
atletiekseisoen in die warm klaskamers gehaat. Sy matrikuleer
aan die Hoër Handelskool, Boksburg (nou bekend as Oosterlig).
Ria en Derick is twee jaar later (1979) getroud en hulle het nie
kinders nie. Hulle het verskeie winkels bedryf, waar sy die handel
leer ken het. Kort na hul aankoms in Bougainvilla, is haar eggenoot
oorlede en woon haar ma tans by haar.
Sy het waardering vir mense wat nog omgee en
dinge vir mekaar doen sonder om iets terug te
verwag. Op ‘n vraag oor wat haar grief reageer
sy soos volg: “Mense wat blatant vir jou leuens
vertel of vir jou ‘n spesifieke datum of tyd gee
vir

iets,

aflewering,

werkstuk,

afspraak,

terugvoering en dit gebeur nie op tyd of dis laat
sonder om te laat weet en jy moet self opvolg!
Ook mense wat nie kan dankie sê met ‘n kopknik
of net ‘n glimlag
in erkenning vir
iets wat jy gedoen het nie.
“Ek weet ek gaan ook oud word, maar kry iets om jou besig te
hou. As jou hande en kop nie besig is nie, dan soek jy net iets om
oor te kla. Ons almal is maar vol pyne en skete en elke dag kom
daar nog een by, maar ons moet probeer om positief te bly, die
goeie in almal raak te sien en dankbaar te wees vir dit wat ons
het.”
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(Vervolg vanaf bladsy 1. Petrus Moolman)
Na 10 jaar loop sy paadjie terug na Middelburg. Hieroor sê hy: “My meeste kennis en ervaring het ek opgedoen in die
Universiteit van die Lewe – veral in die tyd na my vrou se vroeë diagnose met Alzheimer-demensie en haar dood in
Middelburg.”
Petrus het intussen eiendom in Bougainvilla gekoop wat hy aanvanklik verhuur totdat hy en Rina hulle hier vestig. Hy
skryf in as doktorale student aan die Noord-Wes Universiteit en na vyf jaar hardepad trek hy die rooi toga aan en voeg
die PhD-graad by sy ander akademiese kwalifikasies.
Sy werk in die gemeente Overkruin hou hom deesdae baie besig maar hy ruim tyd in om onder andere sy tjellovaardighede te verbeter.
Dr Petrus Lafras Moolman leef sy oortuiging uit dat ‘n mens voluit en sinvol moet lewe tot aan die einde van sy aardse
bestaan. Dis daarom dat hy nog baie dinge op sy emmerskoplysie het wat afgemerk moet word.
Artikel: Johann Lemmer

DIE INFORMANT HET DIESELFDE BAADJIE MAAR BAIE MEER INHOUD
Die redaksie poog om die INFORMANT vir u as leser en inwoner meer interessant te maak. Hierdie maand is dit ons
eerste poging om die blaadjie te vergroot vanaf agt na twaalf bladsye. Om die koste binne perke te hou is net 4
bladsye in kleur en agt swart-wit. Die papier is ook effens dunner. Die e-posweergawe wat aan alle eienaars gestuur
word sal steeds volkleur wees.
Ons sal dit slegs kan volhou indien daar genoeg artikels beskikbaar is. Hier het ons almal se hulp nodig.
Ons dink aan die volgende:










Soek-, ruil- of weggeehoekie: Soek u ’n spesifieke boek, of ’n CD-speler? Wil u ’n ou fiets weggee? Hierdie is net
die plek.
Interessante stories: Almal het iets interessant om te vertel wat in hulle lewens gebeur het. Ook gedigte,
poësie, humor, grappies, en spotprente is welkom.

Brokkies oor ons diensverskaffers vir tuine, sorgsentrum, sekuriteit, skoonmakers, vullisverwydering.
Hier gaan ons op bestuur se knoppie druk.
Brieweblad: Vertel vir ons wat jou na aan die hart lê. Ook denkbeeldige briewe. Antwoord op die
briewe.
Vertel ons van gebeurtenisse soos speletjies, konserte, groepies wat een of ander kuns beoefen ens.
Lief en leed: Brokkies oor verjaardae huweliksherdenkings, prestasies, nuwe inwoners, vertrekke,
sterftes, siekes ens. Persoonlikhede of huwelikspare.
Inwoners wat dienste of hulp kan aanbied: Koekies, krane, ligte, verf, karwas.
Finansiële raad of inligting: Boedels, stadsraad, landsake, pensoenarisse se afslaggeleenthede is wat
orals in ons omgewing beskikbaar is. Stuur vir ons inligting of vrae. Dan kan ons iewers vir antwoorde
gaan soek.

Het u iets het wat nie hierbo inpas nie? Stuur dit ook maar asseblief.
Indien almal saamwerk mag die blaadjie selfs maandeliks verskyn. Die volgende uitgawe van die INFORMANT is
Februarie 2021 met afsnydatum vir bydraes is 17 Januarie 2021.

Bydraes kan by die kantoor ingehandig word of e-pos dit na henribraak@gmail.com.
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TOT BO TOE VOL
(‘n Italiaanse volksverhaal)
“Leermeester,” sê ‘n soldaat eendag vir ‘n wyse ou man.
“Ek het nou elke moontlike kursus bemeester en al moet
ek dit self sê, ek was in elke opsig die heel beste. Nou het
ek tyd om iets van God te leer. Kan u my help asseblief?”
Die wyse ou man het stilweg geglimlag oor soveel
selfvoldaanheid en die soldaat genooi om eers saam
met hom tee te drink. Toe die soldaat sy koppie aangee
begin die leermeester tee skink. Toe die koppie vol is hou
hy aan met skink totdat dit oor die piering en tafel stort
tot op die grond. Die soldaat kon nie verder stilbly nie en
skreeu “Hou op, die koppie is mos vol daar kan niks meer
ingaan nie. Die leermeester sit die teepot kalm neer. “Ek
merk op dat jy so vol is van jouself, dat daar geen plek is
vir God nie. Dit is nie moontlik om jou iets van Hom te
leer voor jy leeg word van jouself nie.”
( Ingestuur deur Jossie van Eeden, Eehneid. 37)

Ons ken hom as die posman wat al jare lank die
pos insorteer het in die poshokkies. Vir hom is
daar nie iets soos sit en oudword nie. Toe trek die
virus hom plat. Hy is daar oor, weliswaar ’n bietjie
maerder, en het onlangs sy 90ste verjaarsdag
gevier.
Veels geluk Hein! Op die foto regs is Petro en Hein
met sy verjaarsdag op die eerste Oktober 2020.
(Eenheid. 27)

NB – NB – NB – NB – NB – NB
Die ontvangskantoor sluit
24 Desember om 11:30
en open weer
op 4 Januarie 2021 om 08:00

ONTHOU OM BETYDS KRAG TE KOOP
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’n Uitsonderlike jaar snel ten einde
Johan Coetzee (HEV-voorsitter) skryf:
Wat ‘n uitsonderlike jaar was 2020 nie. In Januarie het ons nog herkou aan
die afgelope feestyd, en in Februarie het ons die gerugte gehoor van ‘n
virus in China. Dit was die aanloop tot groot ontwrigting en persoonlike
opofferings.
Op 16 Maart het die Staatspresident die inperkingsmaatreëls afgekondig.
Ons het nie besef wat ons getref het nie. Die Bestuur het onmiddellik
gefokus op die welstand van ons inwoners, en het die regulasies, wat
ingevolge die ramptoestand afgekondig is, streng toegepas. Ons beweging
is totaal ingeperk en, afgesien van die ongerief, het dit by baie inwoners
emosionele probleme tot gevolg gehad. Suster Ina en haar span het
ongelooflik baie tyd spandeer om na ons mense om te sien.
Die inwoners het mekaar egter in alle opsigte daadwerklik ondersteun.
Dankie dat julle in tyd van nood bymekaar gestaan het.
Ons dank ons Hemelse Vader dat al 13 mense in die oord wat Covid-19 opgedoen het, herstel het. Die
voorsorgmaatreëls en die navolging van die vereiste protokols het sekerlik hierin ‘n rol gespeel. Ons bedank
almal vir hulle samewerking. ‘n Woord van dank ook aan ons Bestuur en diensverskaffers wat die wiele aan
die rol gehou het.
Noudat ons op Vlak 1 is, is die gevaar nie verby nie. Pas asseblief maatreëls toe om jouself te beskerm. Die
Staatspresident het juis onlangs ‘n ernstige beroep op almal gedoen om die basiese dinge reg te doen anders
staar ons nog ‘n vlaag ellende in die gesig.

Desember is vakansiemaand en die Kerstyd is op hande. Geniet die vakansie en ons wens almal ‘n geseënde
feesgety toe. Pas jouself asseblief mooi op want sodoende beskerm ons mekaar.
Ons praat weer, DV, in 2021.
Johan Coetzee

DATUMS VAN KERKDIENSTE GEDURENDE VAKANSIETYD
6 Desember en 13 Desember sal daar nog in die oggende om 10 vm eredienste wees.
Daarna hou almal vakansie en hervat die eredienste weer op 17 Januarie.
Vrydag se Bybelstudie byeenkomste sluit af 11 Desember en hervat weer op 22 Januarie.
Sondagmiddae erediens om 5nm (Bougainvilla Pinkster Gemeente) het reeds afgesluit en
begin weer op 10 Januarie.
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IMPORTANT PHONE NUMBERS
NB: For medical emergencies or fire: Use panic button.
Security:
6363 / 1126
Dr. Stephanie Gouws:
012 940 2724
Frail care (Sr. Lea):
7022/7017/1130
Clinic: (Sr. Ina)
1127/7025
Electrician: (Charl)
082 086 0397
Plumber: (Gerrie)
071 194 2153
Kitchen:
7031/7018/7030
Hair salon:
7019
Beauty salon:
7005
Laundry:
7021
Village Manager:
7003
Reception:
9/7028 or 012 000 4437
Bougainvilla emergency maintenance: 064 812 0093
Other important numbers:
Ambulance
086 011 2911
Fire brigade
10177 / 012 310 6300

Die menings en kommentaar wat in hierdie
blad verskyn is nie noodwendig diè van die
redaksie, direksie of bestuursagent van
Bougainvilla Aftree-oord nie. Die redaksie
behou die reg voor om bydraes te korrigeer of
te verkort. Nie alle berigte of foto’s wat
ontvang word sal noodwendig geplaas word
nie. Sommige mag oorstaan na ‘n volgende
uitgawe. Indien die redaksie van mening is dat
‘n bydrae onvanpas is sal die berig nie geplaas
word nie en die outeur sal sodanig in kennis
gestel word. Geen produkte wat in
INFORMANT geadverteer word, word
onderskryf nie. Berigte en artikels kan gestuur
word na Henri Braak eenheid 25 (E-pos:
henribraak@gmail.com) of aan, Didi of Dana
by ontvangs.

BAIE DANKIE
Aan almal wat saam met my ’n komitee gevorm het om die oord se sosiale
aktiwiteite te beplan, my opregte dank. Julle is ’n formidabele span om
mee saam te werk.
2020 Was ’n uitdagende jaar maar met handevat en ondersteuning het ons
dit saam-saamgedoen.
Aan al die markuitstallers ’n groot dankie. Ek waardeer julle
samewerking en aangename gees wat julle aan die mark verleen.
Daarmee saam aan al ons inwoners wat die markdae ondersteun en wat
saam na straatmusiek geluister het, groot dankie.
Ek wens graag elkeen ’n baie Geseënde Kerstyd toe en mag 2021 ’n jaar
van voorspoed, geluk en vreugde wees. Mag ons Hemelse Vader sy hand
van liefde oor almal hou.
Almal wat met vakansie vertrek, reis veilig en voorspoedig en en ek bid vir
julle ’n veilige tuiskoms.
Susan van Zyl.
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June Kruger maak maskers vir liefdadigheid
“Aardse goed is nie vir my belangrik nie, ek leef elke dag in
dankbaarheid en gebruik die talente wat Hy vir my gegee het om iets
te doen waarby my medemens kan baat.”
So sê June Kruger waar sy voor haar naaimasjien besig is om die
soveelste masker te maak.
Sy gee om vir die wat in die tye waarin ons leef maskers nodig het
beklemtoon sy.
Haar werkskamer is besaai met verskillende kleure materiaal wat sy
lank terug ingevoer het maar nie gebruik het nie. Asof die lap gewag
het vir hierdie oomblik – die Covid-19-oomblik. Nou is dit soos klei in
die kundige hande van June wat dit omtower in tientalle maskers. Sy
doen dit vir liefdadigheid, ook om haar deel te doen om mense te beskerm in die tyd van die Virus. Van die
lede van die sekuriteitspan dra ook van June se maskers. Sy hou nie op nie. Hierdie aanhaling inspireer haar
verder: “Maak nog en neem dit na mense wat dit nodig het. Hang dit op straathoeke en aan boomtakke.
Maak gesigmaskers tot jy nie meer gare, materiaal of energie oor het nie.”
Naaldwerk was maar altyd haar passie. In so ’n mate dat sy ‘n lappiesmens geword het wat laslapwerk, en
in die besonder kwiltwerk, haar forte gemaak het. Sy was jarelank lid van die ‘n gilde, Protea Kwiltwerkers,
wat deur uitstallings die waardering vir handkuns gekweek het. Sy het saam gewerk aan ‘n muurkwilt wat
heel moontlik nog in die Vatikaanstad is. Dis in die jare tagtig deur die Universiteitskoor van Stellenbosch
tydens ‘n internasionale koorfees in Italië aan die Pous oorhandig.
Die dogtertjie wat op ‘n plaas naby Tshipise grootgeword het en in Pietersburg (nou Polokwane)
gematrikuleer het, was getroud met ‘n spesialis apteker-akademikus en het twee seuns en twee dogters.
Toe die skool waar van haar kleinkinders skoolgaan elk vyf maskers skooltoe moes neem, het ouma
ingespring en begin maskers uitrol. Vandag loop baie mense met June se maskers rond. Dit word met groot
sorg volgens internasionale standaarde gemaak. Baie liefdadigheidsorganisasies het al by haar stokperdjie
gebaat.
June bly al vyf jaar in ons oord en is ook lid van ‘n groep wat wolmusse vir die Christelike Seemansorganisasie
brei. So vind die handewerk van Bougainvilla hulle weg na baie skepe wat om die suidpunt van Afrika vaar.
Elke mus bevat ‘n Bybelboodskap wat saam met ‘n Bybel in hulle eie taal tientalle seemanne bereik.
Sy gaan voortwoeker. Voor haar naaimasjien. En brei. “Dit is waarvoor my hande daar is”, sê June.
Artikel en foto: Johann Lemmer
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SUSAN DRYF DIE MARKDAG EN SOSIALE AANGELEENTHEDE
Ons ken haar as die jarelange ondervoorsitter van die DSTV-klub, maar sy het veel
meer hooi op haar vurk. Toe mense haar vra wanneer kan daar weer ‘n bietjie
gedans word, laat sy nie gras onder haar voete groei nie, maar reël dit vir die einde
van November 2019. Die saal is vol, 150 mense geniet elke oomblik daarvan. Sy word
gevra om die Mark te organiseer. Dit verloop klopdisselboom. Die Kerssangdiens is
‘n besondere ervaring wat nog lank onthou sal word. Vroeër hierdie jaar organiseer
sy die Valentynsaand waar 140 mense die liefde gedenk.
Toe oorval Covid-19 ons en alles knars tot stilstand. Sy vat toe haar musiekboks en
vaar Bougainvilla se strate in om musiek te maak vir almal wat wou luister. Agter die
wolke skyn die son!

Susan van Zyl

Susan van Zyl skuif reg op ‘n rusbank in die oord se sitkamer. Langsaan is die gedruis van die markdag. Sy
was al vroegoggend hier om alles in gereedheid te bring. Daar was ‘n onverwagse waterlek en van die
stalletjies moes dringend verskuif word. Vanoggend was daar ook uitstallers wat nie by die Covidprotokol
gehou het nie en dit moes uitgesorteer word. Nou is die uitstallers besig om op te pak en sy kan ontspan. Ek
gesels verder met haar.
Sy is ‘n produk van die Hoërskool Wonderboom. Daarna studeer sy aan ‘n aantal inrigtings. Haar
beroepsloopbaan neem haar na verskeie instansies waar sy ‘n verskil maak. Sy trou met Henk (in 2014
oorlede) en hulle het drie kinders, ses kleinkinders (waaronder ‘n drieling) en vier agterkleinkinders. Henk
was ‘n offisier in die SAP (speurdiens) en saam was hulle by baie sosiale aangeleenthede betrokke.
Susan was ook tot 1994 ‘n speurder. Sy was lid van ‘n groot kontingent vroue in die SAP-diens wat, op ‘n
uitgebreide studietoer, nege Europese lande besoek het. Hulle het die hele spektrum van polisiëring
bestudeer en ook opleiding ondergaan. Sy sonder die Spanjaarde uit wat ‘n besondere indruk op haar
gemaak het maar vind die Engelse se Scotland Yard ‘n bietjie “stiff upper lip”.
Na Henk se oorlye trek sy vanaf Klerksdorp na Bougainvilla. “Hy was my steunpilaar en ek moes opnuut hier
probeer rigting vind. Mettertyd het ek tuis gevoel en betrokke geraak en ek woon lekker in die Villa”.
Jy is tuis, Susan, en baie dankie vir die bydrae wat jy in belang van Bougainvilla se inwoners maak, dit word
waardeer.
(Onderhoud en artikel deur Johann Lemmer )

Foto bo: Inwoners staan tou om by die weeklikse groente- en vrugtemark hulle weeklikse inkopies te doen.
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Ons wens ons SENIOR INWONERS (80 en ouer) wat in Desember en Januarie
verjaar ‘n geseënde jaar toe.
JANUARIE VERJAARSDAE

DESEMBER VERJAARSDAE
DAG NAAM
1 HELENA
2 SALIE
3 DRINA
4 HECKIE
4 JAN
4 PIET
5 IRENE
6 YVONNE
7
8
8
8
12
13
14
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
28
30
31
31

TINA
EMMIE
JAN
THYS
HESTER
MARIE
JEANNE
MARIE
FRIKKIE
FRED
WILLEM
JANEKE
GORDON
WILMA
WILLIE
RENEE
ENGELA
SERAH
LOUW
THYS
RIA

VAN
BRANDT
BEUKES
BEUKES
HOSKING
SCHEEPERS
RAPPARA
KOEKEMOER
LE ROUX
LLOYD
PARSONS
BURGER
VENTER
DU PLESSIS
VAN STADEN
VAN ROOYEN
DU TOIT
STRIJDOM
NEL
WISSING
VD STEENHOVEN
CARVER
VENTER
POLEY
RAPPARA
SCHENK
VAN HEERDEN
VAN BILJON
STRYDOM
MEYER

EENHEID
263
2
2
143
267
205
3104
259
1212
53
256
2007
201
1317
45
125
133
41
2001
5004
4108
1315
252
205
4006
2103
298
5205
2003

DAG
11
14
16
16
17
20
20
21
23
23
24
24
28
31
31
31

NAAM
INA
WATJIE
HETTA
HENRI
TRUDIE
KOOS
MARTIE
TIENIE
WILLIE
MICKY
KOBIE
PULANIE
WILLIE
JANNIE
ESME
TINA

VAN
VD MERWE
BOTHA
VENTER
BRAAK
VENTER
HAUPTFLEISCH
VAN ROOYEN
LIEBENBERG
HATTING
NIEBERDING
JOUBERT
RICHTER
MILLAR
GREYLING
ALLISON
STRYDOM

EENHEID
1117
15
119
25
2002
293
2008
262
5003
2301
2102
2106
3107
59
29
5205

Foto links: Dries en
Dalene Fourie van
eenheid 213. Op 23
Desember is hulle 53
jaar getroud.
Foto regs: Henri en
Tina Braak van eenheid
25. Op 22 Januarie is
hulle 55 jaar getroud.
Veels geluk julle!
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DIE JONGSTE FINANSIËLE NUUS EN BEGROTING VIR JAAR TOT FEBRUARIE 2022.

Die huidige boekjaar

Die nuwe begroting (tot einde Februarie 2022)

Die huidige jaar staan in die teken van Covid19. Ons het
baie ekstra uitgawes gehad vanweë die pandemie self,
soos byvoorbeeld veiligeidskerms, saniteerders, ekstra
houers vir voedselaflewerings, ‘n deeltydse sosiale
werker, sowel as ’n ekstra oordsuster (slegs gedeeltelik
deur HEV betaal) om moeilike situasies te hanteer.
Boonop het die verkope van eenhede vir ongeveer ses
maande tot stilstand gekom, wat die bydrae tot ons
3,5% reserwefonds dramaties beïnvloed het. Dit bewys
maar weer dat mens nie behoort staat te maak op so
’n onvoorspelbare inkomstebron om lopende
bedryfsuitgawes mee te finansier nie.

Danksy ons rente-inkomste op ons beleggings en die
3,5% herverkoopsheffing word geen bydrae vanuit
heffings benodig om ons reserwes aan te vul nie. Die
fondse groei nou sonder enige bydraes vanuit heffings.
Daar sal ook geen onttrekkings uit die fondse gedoen
word vir die operasionele begroting nie.

Daar is tans gelukkig weer ’n oplewing in die verkope
van eenhede en ons is vol vertroue dat ons 3,5%
reserwefonds met ’n stewige bedrag versterk sal kan
word. Die renteinkomste vir die jaar tot 28 Februarie
2021 op ons vaste beleggings word oorgedra na ons
algemene reserwefonds. Geen enkele deel van ons
heffings sal of hoef aangewend te word om ons
reserwefondse te versterk nie.
Verder het ons groot onkostes gehad met die
verouderde PABX interkomstelsel (tegnologie verander
vinnig) en ook steeds met die koperkabels deur die
oord. Daar word tans gesoek na beter en meer
standhoudende bekostigbare oplossings.
Die verf van fassieborde, windvere (bargeboards) en
“flashings” by die huise is uitgestel vanweë Covid-19.
Daar is nou besluit dat ons nog in hierdie finansiële jaar
daarmee sal voortgaan en dit kan moontlik oorgaan tot
in die nuwe begrotingsjaar. Die fassieborde sal ook
terselfdertyd beter vasgesit word.
Daar sal ’n nuwe wassery
kontrak van krag wees vanaf
Januarie 2021 en die direksie
het besluit dat ons die wassery
volledig sal toerus en dat daar
voortgegaan word om die
wassery te vergroot deur die
aangrensende stoep toe te
maak. Dit sal alles uit die
huidige jaar se operasionele
begroting gefinansier word.

Die verhoging van ons heffings kon gevolglik tot 5,9%
beperk word en sal vanaf 1 Maart 2021 van krag wees
en toegepas word. (R21,39 tot R22,66 per per vierkante
meter). Ons is ook dankbaar dat heffingbetalings goed
is en ons geen ernstige probleme ervaar nie. Die
kontantvloei is goed.
Vir die algemene administratiewe kostes voorsien ons
’n effense daling in uitgawes van 1.39% vir volgende
jaar.
Vir al ons kontrakte word begroot vir ’n gemiddelde
styging van 7% .
Vir salarisse, bonusse en oortyd word ook begroot vir
‘n 7%-aanpassing. Alle salarisse in die begroting is
saamgegroepeer en sluit nou die sosiale werker en die
addisionele
(gesubsidieerde)
oordsuster
en
voorsiening vir moontlike jaarlikse bonusse en oortyd
in. Dit was vantevore of nie voor begroot nie (sosiale
werker, gedeelte van ekstra oordsuster) of apart voor
begroot (bonusse en oortyd). Die samevoeging
veroorsaak dat die persentasie styging hoër as 7%
vertoon.
Vir munisipale kostes het ons vir ‘n 15% styging
voorsiening gemaak, water vir
meer as 13%,
elektrisiteit en rioolkoste met ongeveer 12% en
afvalbestuur se styging word voorsien as 32%. Ons
waterverbruik is baie hoog teen 260 liter per persoon
per dag. Die koste van water verteenwoordig 10% van
die heffing wat ons betaal.
Daar is R1,3 miljoen begroot vir alle projekte en alle
normale onderhoud wat effens minder sal wees as vir
die huidige jaar. Ons maak voorsiening vir ekstra
kleppe en watermeters per area. Op die langer termyn
lyk watermeters per eenheid al meer waarskynlik.
Die volledige goedgekeurde operasionele begroting sal
binnekort aan alle eienaars deurgestuur word.
Jan Buter (Finansiële Direkteur)
.
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Foto bo: Tydens die storm op 20 November het die
kanaal so sterk geloop dat dit tesame met al die
gepaardgaande gemors die veiligheidsheining oor
die kanaal uitmekaargeskeur het. Die kanaal het sy
walle oorstroom.
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MARKDAG
Na ’n lang inperking mag ons weer
mark hou. Hierbo is foto’s van ’n paar
stalletjies. Hoe oplettend is u? Daar is
10 verskille tussen die twee foto’s. Kan
u dit vind?

KINDERS GROOTMAAK
Vir ons as mense is ouerskap soms ’n groot vreugde maar soms ook baie traumaties,
van die kind se geboorte tot by skool, huis verlaat, trou en langer. Tog het ons
ondersteuning in moeilike tye. Hospitale, vriende, familie omgeegroepe ens. Dit is
nie altyd waar in die natuur nie.
Op ’n dag, in die winter, op ’n vleklose staal plantrakkie langs ons huis, het ’n jong
duifie nes gemaak met ’n paar takkies en twee eiertjies gelê. Nie lank nie of die
eiertjies was weg. Dalk ’n roofvoël? Kort daarna was sy terug en het nog 2 eiertjies
gelê. Hulle het uitgebroei maar na ’n paar dae is die twee donsige voëltjies dood. Ek
wonder hoe het die ma-duifie dit beleef
Vir ’n derde keer was sy terug en het weer twee eiertjies gelê. Wonder-bo-wonder het sy die twee groot gemaak. Die
enetjie het al begin vlieg maar boetie het nog vir ’n paar dae op die rakkie gesit. In die tyd het ouboet elke nag langs
kleinboet kom sit. Na nog twee dae het kleinboet begin vlieg en is hulle saam die wye wêreld in.
Ek glo ma-duifie gaan binnekort van hulle vergeet. Ons as mense vergeet nie die soet en suur van kinders grootmaak
nie. Dit bly ons by as mooi herinneringe vir die jare wat ons alleen en eensaam is.
( Henri, Eenheid 25)
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