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Biblioteek baken van hoop in grendeltyd
Die grendeltyd, wat in Maart 2020 as deel van die
Rampmaatreëls afgekondig is, is steeds met ons en
nog is dit het einde niet. Gedurende die afgelope 16
maande moes die meeste aktiwiteite in die Oord
ingekort of heeltemal laat vaar word. In hierdie
moeilike tyd was die biblioteek ‘n baken van hoop,
soos een inwoner dit gestel het: “It has been an
absolute lifeline to me during this lockdown, how
would I have survived without a book!”
Inwoners het op ‘n groot skaal gebruik gemaak van die voordeel dat die biblioteek deurentyd oop was. Meer
as 700 boeke is per maand uitgeneem! En al hierdie boeke het deur die hande van die vrywilligers in die
biblioteekspan gegaan (name op bladsy 4).
Bougainvilla se biblioteek het ‘n nederige begin gehad toe van die eerste inwoners na September 2013 begin
het om items uit hul eie boekery aan die biblioteek te skenk. Alet Lemmer, een van die eerste inwoners, is
deur die destydse algemene bestuurder versoek om die leiding te neem. Nadat sy vir baie jare ‘n
onderwyseres was, was sy ook verbonde aan twee biblioteke. Sy vertel:
“Ons is letterlik toegegooi met alles wat na ‘n boek gelyk het. Daar is gou besef dat inwoners
ontspanningslektuur soos storieboeke verkies en dat die talle ensiklopedieë en vaktydskrifte nie in aanvraag
was nie. Mettertyd moes daar ekstra rakke in die biblioteekvertrek en in die sitkamer en saal geïnstalleer
word. Die bedryf van die biblioteek verg ‘n spanpoging. Deur die jare was ons baie gelukkig om toegewyde
vrywilligers te kry wat steeds met die dag-tot-dag take behulpsaam is.”
( Vervolg op bladsy 4)

Sosiale distansiëring in die
Krugerwildtuin
Ada Fowler (eenheid 184) was so tussen die
Covid-inperkings op ’n toer deur ‘OosTransvaal’, toe hulle op hierdie trop
bobbejane afkom. (Berig op bl. 2.).Die drie
kleintjies, regs onder, het hulle nie veel
gesteur aan sosiale afstand nie – net soos
ons kleinkinders ook maar doen.
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ADA FOWLER VERTEL VAN HAAR KRUGERPARK EN PANORAMA TOER
Dit was onlangs my voorreg om deel te wees van ’n Elzette Minnaar bustoer.
Ek glo meeste van ons het die
Panorama-roete se
besienswaardighede al menigmaal
gesien. Baie keer het ons sommer
net vinnig verby gery om by die
eindbestemming te kom. Plekke
soos God’s Window, Blyderivier
Canyon, Sabie se houtmuseum is
oorbekend. Noudat ‘n ervare en
kundige toergids vir jou die
Aanstap bus toe vir nog ’n avontuur
fynere puntjies uitwys en die
storie agter die storie vertel, het baie van hierdie landmerke egter ‘n heel
ander betekenis gekry.
Soos ons almal weet is die verkeer tussen Pretoria en die Wildtuin tans iets
ysliks. Vanweë slaggate, taxi’s, voetgangers en loslopende diere.

Bybel met hout buiteblaaie in die
houtmuseum op Sabie

Ons sit egter heerlik agteroor in die bus, gesels of knip ‘n uiltjie terwyl die
baie bekwame busbestuurder oorgeneem het.
Die verblyf by ‘n Lodge in Hazyview vir vier aande was puik. Dit is op die
walle van die Sabierivier en die aanmekaar geruis van die water maak op
vir die naggeluide wat mens moontlik in die Park sou kon hoor.
Die groot bonus van om op een plek te bly is om nie elke dag tas te pak
en dan vanaand jou slaapklere te soek waar jy dit vanoggend inderhaas
ingeprop het nie.

Drie rondawels naby Graskop

Ontbyt en aandete was ingesluit en dis tog so gesellig vir ons ouens
wat tans in afsondering leef. Meeste van die toergroep was vanuit
verskillende Aftree-oorde en ons het geklets, grappies gemaak, gelag
of sommer net by die venster sit en uitstaar in diepe mymering.
Die dagritte, in by verskillende hekke, asook om diere te sien vanuit die
hoogte van die bus se sitplek is ‘n groot plus punt. Jy sit hoog, sien baie
meer as vanuit ‘n normale voertuig, en dan is daar soveel meer pare
oë, 20 mensekykers wat niks miskyk nie. Die kundige toerleiers het
Hiëna voed welpies sommer in die
dan ook terselfdertyd vir ons ietsie meer vertel van spesifieke diere se
middel van die pad
habitat en gewoontes.
Ons almal het gesmag na so ‘n wegbreek van virusse, verkeer, politiek en frustrasies.
Ons het met mekaar en vir mekaar gelag, soms goedig met mekaar gespot, mekaar gehelp. Saam ou volkspele- en
FAK-liedjies gesing. Dit was ‘n wonderlike wegbreek!!
Dis net wat ons nodig gehad het om weer die Inperking te kan aandurf.
Groete, Ada Fowler (Eenheid 184)
Bougainvilla Informant

Nr. 57. Aug. - Sep 2021

2

LEEF! ’n Rubriek deur Petrus Moolman
Op
die
pad
van
ouerword, kry mens te
make met ‘n verskynsel
wat as ouderdomisme
(ageism) bekend staan.
Dit is daardie gesindheid
en optrede teenoor ouerwordende mense wat
dikwels
diskriminerend,
bevooroordeeld,
degraderend en veral stereotiperend van aard
is.
Ouerdomisme spruit uit algemene, misplaaste
denke oor en verstaan van veroudering.
Prakties kom dié denke op verskillende
maniere tot uitdrukking. Luister byvoorbeeld
hoe dikwels daar na persone in hulle later jare,
as “oumensies” verwys word. Of, wanneer
daar veral met verswakte persone in babataal
gepraat word. Dit is nogal pynlik, veral as die
persoon in versorging, iemand is wat in hulle
lewe baie diep spore getrap het en
hoogpresterend was. Ek lees op ‘n keer op
sosiale
media,
hoe
‘n
bekende
motiveringspreker haar klaarblyklike simpatie
teenoor ouerwordende mense probeer
verwoord. Sy verwys na pensioendag en die
rye “oumensies met hulle hergebruikte
plastieksakke, terwyl hulle by die betaalpunte
staan”. Toe ek haar verwys na die neerhalende
trant, was sy nogal onthuts en het dit verdedig
as baie liefdevol. Ook my voorstel dat ons
almal gerus plastieksakke kan hergebruik, het
skynbaar nie indruk gemaak nie. Vir my was
dit ontnugterend toe ouerwordende persone in
hulle reaksie, self haar optrede goedpraat! Ek
kom ‘n bietjie later hierop terug.

hierdie optrede skuldig maak, vrees ten
diepste hulle eie veroudering. Om dit te
verberg, help grappies oor veroudering - veral
oor verouderingskenmerke soos vergeet.
Natuurlik is vergeetgrappies onder ons, as
ouer mense, self baie algemeen. Maar, so sê
die slim mense, humor tussen ouerwordende
mense, het ‘n terapeutiese rol. Ons hoef
immers nie meer ouerword te vrees nie!
‘n Ernstige vorm van ouderdomisme is
wanneer ouerwordende mense as homogene
groep getipeer word – gewoonlik gebaseer op
‘n kronologiese getal, soos 65. Die enorme
diversiteit tussen ouerwordendes word
blindelings misgekyk. Ons diverse funksionele
en fisiese vermoëns, diverse persoonlike
historiese ontwikkelingsprosesse, en ongelykheid van geleenthede word volledig
geïgnoreer. Probleem is, dat wanneer mense
se selfbeeld, selfwaarde en hulle funksionering
geringskat en ondermyn word, neig hulle om
uiteindelik na dié vlak van verwagte funksionering te daal. As mense jou lank genoeg
as nutteloos, onverantwoordelik beskou, word
jy dit!
Ten slotte ‘n opmerking: Ongelukkig is
stereotipering en ouderdomisme ook dikwels
ouerwordende persone se eie skuld. Ons tree
soms versukkeld en bejammerenswaardig op,
terwyl ons nog heel goed kan funksioneer.
Die antwoord?

Lééf terwyl jy kan lewe, kwale en al –
lewe is ‘n Godgegewe voorreg!

Daar bestaan baie belangrike waarnemings
oor ouderdomisme. Persone wat hulle aan
(Dankie vir ‘n pragtige kennis-verykende boodskap. – Red.)
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Biblioteek baken van hoop in grendeltyd (Vervolg vanaf bl. 1)
EERSTE BIBLIOTEKE
DIE eerste biblioteke is deur priesters en konings geïnisieer. Die praktyk van die bewaring
van die geskrewe woord het in tempels begin met die versameling van geskrifte wat as
heilig beskou is, asook in paleise waar die opgetekende inligting omtrent koninkryke
bewaar moes word. Die eerste biblioteke het in Babilonië en Egipte ontstaan.

TOEGEWYDE BIBLIOTEEKSPAN
Tilla Boshoff (#214); Tertia Burger (#4305); Frieda Coetzee (#304);
Bets de Vries (#2108); Amanda Fourie (#3147); Christell Jacobs
(#4307); Alet Lemmer (#86); George en Annamarie Lourens tot
onlangs (#90); Christel Smit
A.g.v. Covid 19 kon ons nie ’n
(#89), Miemie van Niekerk
groepfoto neem nie, maar regs is
(#4210) en Tineke Vorster
‘n foto van Alet Lemmer wat baie
(#1215)
ure aan die biblioteek spandeer.

BOEKSKENKINGS
SKENKINGS van goeie toestand/onlangse/nuwe
storieboeke word verwelkom
Navrae: Alet by eenheid 86

KLAAR GELEESDE BOEKE?
Daar is baie biblioteekboeke uitstaande. Kyk
asseblief of daar klaar geleesde boeke by u is wat
teruggebring kan word. Net vier boeke mag op ‘n
slag uitgeneem word asseblief.

NUWE AANWINSTE

Vir jare was dit al wat daar was. Ons moes
maar daarmee klaarkom. Het die argitek van
die gebou regtig gedink dit is genoeg spasie
vir ’n biblioteek vir 750 mense?

Vir onlangse nuwe biblioteekboeke kyk onder die
volgende aanwysings op die rakke: Klein boekies; Skrywers (Afrikaans) volgens alfabet: B, C,
D, H, J, K, L, N, O, P, R, S, V, W.
English: Lee Child, Frederick Forsyth, James Patterson (4), Lesley Pearse,
Nora Roberts
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Ons wens ons SENIOR INWONERS (80 en ouer) wat in Augustus en September
verjaar ‘n geseënde jaar toe.
SEPTEMBER VERJAARSDAE

AUGUSTUS VERJAARSDAE
DAG NAAM
3
7
9
10
11
11
12
12
12
13
14
15
19
20
21
21
22
23
24
28
28
30
31
31
31

VAN

EENHEID

HETTIE
MARTHA
GEORGE
ESTA
ANDREW
HENNIE

VICTOR
NEL
GREWAR
GREWAR
VAN DER BERGH
GROBLER

2309
41
75
75
3102
158

ANNA
MARIE
KOOS
LOEKIE
ELIZE
MATTY
WILLEM
GERTIA
DINA
KATHY
MIKE

MOSTERT
DE VILLIERS
STRAUSS
VAN ECK
VAN DYK
VAN DEN BERG
VAN DER MERWE
VAN BLOMMESTEIN
VAN JAARSVELDT
DE BRUYN
RAUBENHEIMER

ELIZE
PHILIP
ANNEMARIE
KITTY
PETRUS
BETS
PIET
DAULINA

CAMPHER
VENTER
VAN HEERDEN
VAN ZYL
VAN HEERDEN
VD WESTHUIZEN
LOUW
SMIT

5201
66
179
4001
140
11
5112
1217
160
185
303
4211
161
21
1122
21
3006
129
120

DAG NAAM
2
5
8
8
10
15
15
18
20
20
20
22
23
24
25
27
27
29
29
30

VAN

EENHEID

EMELIA
LOUIS
SUSAN
ANNETJIE
BARBARA
RINA

FOURIE
JACOBS
VAN EEDEN
SCHOEMAN
OELOFSE
BLIGNAUT

126
275
37
3204
178
1005

NANCY
MARIE
MIEMIE
OCKERT
ANNA
HERBY
ANTOINETTE
MICHIEL
MARIA
HAWIE
SPANNIE
HENNIE
NINA
ELSIE

VAN ROOYEN
DUNSTAN
STEYN
GROENEWALD
COMPAAN
WORTLEY
VAN STRYP
HEYSTEK
HYMAN
VILJOEN
ERASMUS
DU TOIT
VAN NIEKERK
STRAUSS

5108
1213
167
1312
22
299
117
78
270
81
162
121
1316
179

INENTING TEEN COVID 19
Mense sê baie keer: “Hoekom in ’n aftree-oord
bly?” Die heffing is baie laer in ander
sekuriteitskomplekse. Ons moet ook betaal word
vir kos wat nie met tuis gekookte kos kan vergelyk
nie.”
Hier is tog ook baie voordele. Ek was vandag bly ek
woon in ’n aftree-oord en het nie nodig gehad om
te gaan toustaan buite een of ander kliniek nie.
Inentings hier in die oord was vinnig en goed
georganiseerd. Dankie, vir almal wat meegehelp
het.
Foto regs: Links word inentings gedoen en regs sit
almal en wag dat die 15 minute wagtyd verbygaan.
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Baie van ons het in ’n stadium ’n draai gaan maak op die plek waar ons
grootgeword het. Dit was meesal nie meer dieselfde plek nie en soms
teleurstellend. In die brief hieronder skryf “Boeta” aan sy ma oor sy ervaring.
Julie 2021
Liewe Ma,
Ai, ons het lanklaas gepraat. Dit gaan goed hier, maar die
bedreiging van die Virus is maar altyd daar. Tot dusver was ek
darem gelukkig om dit vry te spring.
Ek moet darem vir Ma vertel van my onlangse kuier in die Kaap.
Ek het laasweek afgevlieg, om bietjie werk te gaan doen, en toe
sommer besluit om ‘n breek te vat.
Woensdag besluit ek om Clanwilliam toe te ry, Kromland toe.
Ek was laas op die plaas toe ek 17 jaar oud was, en in my kop is dit
nog Oupa en Ouma se plaas, met die baie herinneringe van toe ons
kinders was.
Op die pad soontoe sien ek in my gedagtes die huis met sy rietdak,
en die peperboom voor die agterdeur waar Oupa altyd gesit het . Ek
wil by die houthoop en die dorsvloer verby stap tot op Tweebos.
Daar aangekom, was net Gert se seun Gerrit daar en na ‘n koffie en
beskuit gaan hulle toe voort met aartappels pak, en ek is op my eie.
Vreugde om weer op die plaas te wees, om al hierdie stukke verlede
te gaan soek en beleef.
Maar ai Ma, die huis se rietdak is weg en dis nou ‘n sinkdak. Die
agterdeur is nog daar met sy deurgetrapte drumpel, maar die boen onderdeur is toe. Ma het altyd gesê as daardie deur toe is dan
het Ma geweet Oupa en Ouma is weg.
Die huis is verander in ‘n kerk, maar binne was die voordeur en
Ouma se kamerdeur nog op hulle plek. Die Bloekombalke waarop
die solder was is nog daar. Die houtluike voor die vensters is weg,
nou is daar gewone vensters in. Dit lyk soos leë oogkaste.
Die huis van my gedagtes en my onthou bestaan nie meer nie. Dis
nou net ‘n gebou.
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Ek het omgestap na die vleiskamer en die buitekamers waar die
seuns gebly het, en daar was niks. Geboue is afgebreek.
Die groot koejawelboom staan nog daar, maar die stam is
toegegroei van onkruid. Oupa was altyd so trots op die boom.

Ouma se groentetuin is ook weg. Ek het so baie daar vir Ouma
gehelp, en dit was so lekker.
Die Selonsroosboom by die voordeur dra nog altyd sy pienk blomme
en ruik nog net so lekker, dis darem iets wat ek gevind het!!!
Daar waar die houthoop was is nou groot Rooibostee bane, en
waar die dorsvloer was is groot store.
Ek het deurgestap Tweebos toe, maar langs die pad is duisende
lemoenbome. Tweebos se huis is ook afgebreek.
Ek het nou besef dat my onthou plaas nie meer bestaan nie, en toe
stap ek maar na die begraafplaas.
By die grafte het ek op ‘n klip gaan sit en besef dat soos hulle wat
begrawe is uit ons gedagtes gaan so sal die plaas van my gedagtes
ook nou vergeet word.
Ek het ‘n wit klippie opgetel en dit langs Oupa en Ouma se graf
begrawe, wat vir my die simboliek was dat my herinneringplaas
nou ook begrawe is
Ma, toe ek by die plaashek uitry het ek omgekyk en vaarwel gesê vir
die plaas van my gedagtes, wetende dit sal nooit weer daar wees
nie.
Op pad terug Kaap toe was daar ‘n mengsel van blydskap en
hartseer oor wat ek die dag beleef het, en het die besef net weer
gekom dat alles tot ‘n einde kom, en selfs dat hierdie sentimentele
onthou van my sal verdwyn die dag wat ek weggaan van die
aarde af.
Weg is weg
Met baie liefde en groete
Boeta
(Ingestuur deur Johan Coetzee, Eenheid 3203)
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JY MOET ‘N BUFFER HÊ
’n Buffer kan op verskillende maniere verduidelik word. Dit kan ’n stuk grond wees wat tussen twee plase lê. Soos ’n
“niemandsland.” Soms was hierdie grond gebruik om ’n brandpad te
vorm, m.a.w. ’n ongebruikte stuk grond. Op dieselfde wyse kan tyd ook
’n bufferstrook hê.
Ons vrouebybelstudie het tienuur in die oggend begin. Telkens het ek
op nr. 99 daar ingestorm. Op ’n dag noem ek dit dat ek dikwels laat of
amper laat is vir ’n afspraak.
’n Bufferstrook tussen plantasies om
brande te beheer.

Toe kry ek die slim antwoord: “Begin vyf minute vroeër.” Logies nê? So
gesê, so gedaan.

Die volgende Dinsdag staan ek al vyf minute vroeër as voorheen met my
kar sleutels in my hand. Ek benodig net agt minute na die Bybelstudiebyeenkoms.
Toe ek die voordeur wil toetrek, vang my oog die potplant op die portaaltafel. Sy blare hang en skuldig besef ek dat
ek lanklaas die plant water gegee het. Ek kyk op my horlosie. Ek het vyftien minute. Om ’n beker water in die
kombuis te gaan haal kan beslis nie langer as vier minute neem nie. Dan het ek nog elf minute oor. Elf minus agt is
drie minute. Dis genoeg van ’n buffer.
Ek sit my boeke en sleutels op die tafeltjie neer, drafstap kombuis toe, tap water in die beker, drafstap terug portaal
toe en gee die plant water. Ai tog!! Ek mors water op die tafel. Ek loop nou ’n vinniger drafstap kombuis toe, gryp ’n
lap, vinnig terug portaal toe, droog die tafel af maar ek het meer
water gemors as wat ek gedink het. Dit het onder die plantbak
ingeloop. Ek gooi die lap op die vloer, tel die plantbak af en sit dit op
die vloer neer. Maak die tafel droog. Wat nou gemaak met die nat
lap? Daar is beslis nie tyd om nou terug te gaan kombuis toe nie. Ek
gryp my boeke en sleutels, storm by die deur uit en slinger die nat
lap in ’n hoek van die stoep en hardloop kar toe. Nodeloos om te sê,
ek was laat vir Bybelstudie
Ook nodeloos om te sê dit is nie hoe ’n buffer werk nie. Die vyf
minute wat ek vroeër klaar was, was nie bedoel vir nog ’n ekstra taak
nie. Dit moes ’n “niemandstyd” gewees het. Dis hoe ek geleer het
wat is ’n buffer.
Dis hoekom ek vandag met oortuiging kan sê: “Jy moet ’n buffer hê.”
Hetsy dit in tyd , ’n stuk grond of ’n spaarvarkie is om ons teen rampe
of teenspoed te beskerm moet almal ’n buffer hê.

Ons spaarvarkie. ’n Buffer teen
bankrotskap

NS: Ek werk nog steeds daaraan om in my daaglikse handel “ ’n vyf minute buffer” in te bou. Soos die spreekwoord
sê: “Oefening baar kuns.”
Tina. - Eenheid 25

ONTVANGSKANTOORURE

NB. Saterdae slegs op volgende dae:

07:45 – 15:45

10 Jul.

7 Aug.

Etenstyd:

12:00 – 12:30

11 Sep.

9 Okt.

Saterdae: (Sommige dae)

07:30 – 11:30

6 Nov.

11 Des.

Maandag to Vrydag:
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BELANGRIKE FOONNOMMERS
***************** NB: VIR MEDIESE NOODGEVALLE, DRUK PANIEKKNOPPIE
*************
KOMBUIS – BESTUURDER:
7031
SEKURITEIT:
6363 / 1126
KOMBUIS – ONTVANGS:
7018
Landlyn
012 006 0127
OORDBESTUURDER:
7003
DR. STEPHANIE GOUWS:
012 940 2724
ONTVANGS:
9/7028/7001/7002
SORGSENTRUM:
7022/1130
ONTVANGS BUITELYN:
012 000 4437
Selfoon
060 326 2659
HERSTELWERK: (Frik en Amos)
1128
Landlyn
012 000 4438
WASSERY
7021
OORDSUSTERS
1127/7025
SKOONMAAKDIENS
060 779 4997
MAATSKAPLIKE WERKER:
7026
TUINDIENSTE/KARWAS
060 779 4997
ELEKTRISIËN: (CHARL)
082 086 0397
NOOD HERSTELWERK:
064 812 0093
LOODGIETER: (GERRIE)
071 194 2153
HAARSALON:
7019
ANDER BELANGRIKE NOMMERS:
SKOONHEIDSALON:
7005
AMBULANS
086 011 2911
KIOSK:
7024
BRANDWEER
10177 / 012 310 6300
KOFFIEWINKEL:
7026

Het u al gewonder wat gemaak as u êrens, buite u woning, in die oord val en die
paniekknoppie dan nutteloos is?
Maak seker dat Sekuriteit en Sorgsentrum se landlynnommers op u selfoon is en dra ter
alle tye u selfoon saam as u gaan stap.
Het u die paniekknoppie die afgelope ses maande getoets? In ’n noodgeval is ’n
panniekknoppie met ’n dooie battery is net so nuttig soos ’n motor met ’n dooie battery.

OË VERBLINDERY

Is daar enige parallelle reguit lyne in bostaande
diagram?

Die motors is ewe groot. Waar of onwaar

(Antwoorde op bladsy 12)
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EENHEID

DIE VOLGENDE INWONERS HET
IN DIE AFGELOPE TWEE
MAANDE BY BOUGAINVILLA
INGETREK. ONS VERTROU DAT
U VERBLYF HIER VREUGDEVOL
SAL WEES.
(Is u naam dalk nie op die lysie nie?
Gaan maak gerus ‘n draai by ontvangs.
Hulle sal die probleem uitsorteer.)
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NOEMNAAM

VAN

4002

RIA

COETZER

4104

RINA

BOTHA

166

BEANICE

VAN DYK

166

AT

VAN DYK

PIET

SCHEEPERS

197

SYLVIA

DICICCIO

4207

TILLIE

UYS

5201

DIRK

MOSTERT

5201

ANNA

MOSTERT

1216

BEATRICE

JOUBERT

1216

ANNELIEN

JOUBERT

1209

GERDA

FOUCHE

57

HERRIE

KLEYNHANS

57

ANSIE

KLEYNHANS

262

ANSIE

SPIES

4203

JOE

OPPERMAN

2007

LETTIE

PAPENFUS

3003

NERINE

GROESBEEK

3209

SANNETJIE

PRETORIUS

1211

MARIE

HENN

5210

Nr. 57. Aug. - Sep 2021

11

HULP AAN FILADELFIA ARK - NEDERSETTING
Geagte inwoners
Graag wil ons langs hierdie weg baie dankie sê vir al die inwoners van ons oord wat ons vir die afgelope vier
jaar ondersteun en bydraes gemaak het vir die sorgbehoewendes in die Filadelfia Ark-nedersetting. Sedert ons
ongeveer veertien jaar gelede betrokke geraak het is daar aansienlike vordering gemaak om die omstandighede
van die inwoners te verbeter, iets wat nie kon gebeur het sonder die deurlopende ondersteuning van
welwillende lede van die publiek nie. Die eienaar en sy vrou het hulle plasie en huis beskikbaar gestel vir die
sorgbehoewendes. Met ons eerste kennismaking was daar van die eerste houthuisies opgerig en was daar net
oor die tweehonderd inwoners. Sedertdien het dit aangegroei tot meer as vyfhonderd. Dit sou al baie meer
gewees het as daar net meer ruimte was.
Ons het sedert die beginjare gesien hoe daar onder meer ‘n melkery,
‘n bosvark-, skaap- en hoenderboerderye ontwikkel is asook landerye
onder sprinkelbesproeiing. Voorts is op ‘n aangrensende eiendom in
twee huise ‘n aftree-oord vir ongeveer veertig bejaardes in gebruik
geneem en ‘n skool vir voorskoolse kinders is opgerig.
Wat is die behoeftes nog en waaraan is daar ‘n tekort? Enigiets wat in
die huis, op ‘n kleinhoewe of op ‘n plaas gebruik kan word.
Beddegoed en handdoeke is altyd in aanvraag. Weens die gevaar van
brande word die inwoners nie toegelaat om, benewens ‘n elektriese
’n Nuwe houthuisie word gebou op
lig, ander elektriese toebehore in die houthuisies aan te hou nie. Ons
Filafelfia Ark vir ’n behoeftige
kan self nie groot goed of meubels vervoer nie, maar het egter nou ‘n
persoon/gesin
werklose persoon wat meubels en onbruikbare en oortollige elektriese
toestelle sal kom afhaal indien die plaas se mense dit nie kan kom haal nie.
Indien ons nie tuis is nie, kan enige bydraes voor ons voordeur by huis nommer 7 geplaas word. Ons
behulpsame buurman wat ‘n sleutel vir ons huis het sal maar te gewillig wees om dit in die huis te sit.
Baie dankie weereens vir al die hulp.
Groete
Frank en Hettie Smith van huis nommer 7 in Arendstraat
Tel: 6007

Selnommer: 082 882 5299

Die inwoners van Filadelfia Ark sorg vir hulle eie groente. Indien u meer wil weet van Filadelfia Ark, gaan na
YouTube ‘The Filadelfia Ark – Documentary’
Antwoorde op vrae (bl. 10). Parallelle lyne: Almal is parallel en reguit. Motors: Waar. Almal is ewe groot.
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