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Kanker Bewusmaking 
 
 

Ses dames van die Skildergroep in Murraysbug het hul bydrae gelewer om die gemeenskap bewus te maak van kanker.  
Die skilderye is in Beaufort Wes opgeveil en die geld is aan die Kankervereniging geskenk. Die groep het op Donderdag 
23 Oktober byeengekom en die tema BOOM VAN DIE LEWE geskilder.  Elke boom beeld ‘n emosionele deel van 
kanker uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Rooted in dark red white labyrinth pearl  
of wild trunk and fallen needles or leaves 
uncoiling layers of cells building blocks of 
shortened significance 
clutchingseizing inapocalyptic battles 
to be fought in sacred harbour- 
chemicals 
nonorganics 
pro gamma-  
radiating crown 
 

protects outer bark from fire-insects 
…………..protrusions 
insulates from extreme heat and cold………….rooted 
 
myChlorophyll Chemical 
rejuvenate my valley towards greener pastures 
in thanksgiving: 
My resting place in absorbingWater and Nutrients 
JWHE 

                                                 ~ Daniel ~ 

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                                SMS:  072 388 9284  
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za  
POSADRES:  Voortrekkerstraat 30, Murraysburg, 6995 

 

Skuilname mag gebruik word, maar alle briewe moet vergesel wees van ‘n naam, adres en handtekening. 
Die redaksie behou die reg voor om briewe te verkort of te verwerp.  Die sperdatum vir bydraes is middel van die maand. 

 
 
 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 
Die hoogtepunte van November maand was beslis die jaarlikse Spitskop 4x4 wat hierdie jaar gesorg 
het vir net soveel pret as in die verlede en hier moet ons spesiaal dankie sê vir Peet en Maryn de 
Klerk wat Brandkraal se hart vir ons oopgegooi het maar lees meer daarvan op bladsye 3 en 4, en dan 
was daar die afsluiting van die Tuinbouklub op Badsfontein wat blykbaar in ‘n ware fees ontaard het!!!   
 

 
 

 

My Tree 

Anelia Vorster, Dorees Pienaar, Hantie van Heerden, Janet 
Kingwell, Alna Theron en Sarie Reynolds heel voor 
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Harte en hande oop vir Huis 
Spitskop 

Die 4x4-dag wat op 1 November op Brandkraal ten 
bate van Huis Spitskop aangebied is, het vir baie 
pret en 'n wonderlike opbrengs gesorg.  Weer eens 
'n bewys van die omgee van die Karoo-mense. 

 

Ten spyte van die reën wat voorspel is, het 
ondersteuners van heinde en verre opgedaag.  
Sommiges selfs van Pretoria, Port Elizabeth en 
Uitenhage. Jarelange getroue deelnemers van 
Graaff-Reinet het hulle nie deur die 
weervoorspelling laat afskrik nie en die 
Murraysburgers, op wie altyd gereken kan word, 
het in groot getalle opgedaag.  Nou wel nie almal 
om die hindernisse aan te durf nie, maar as 
toeskouers en goeie ondersteuners van die 
kosstalletjies.  Daar is dan ook 'n hond uit 'n bos 
onder die bome op die rivierwal gekuier en die 
kosstalletjies het fluks sake gedoen.  Die einde-van-
die-jaar tamheid is heeltemal te midde van die 
gesellige saamkuier vergeet. 
 

Die bergfietsrit was nuut op die program en sonder 
uitsondering het die deelnemers dit geniet.  Tyd het 
vir sommiges nie saakgemaak nie omdat hulle die 
natuur geniet het.  Ander het wel hulleself gedryf en 
die wenners in die mans- en vroueafdeling was die 
egpaar Theron, Roelof en Marike, van die plaas 
Loskop in Murraysburg.  Gelukkig het oupa Johan 
intussen na die twee dogtertjies omgesien!  
Aangesien  deelname vir die organiseerders die 
belangrikste was, het ‘n slagskaap en twee 

fietsryhelms deur ‘n gelukkige trekking drie 
deelnemers verras.  Baie geluk aan Hein Grebe vir 
sy puik organisasie! 

 

Die grootste dank moet egter aan Peet de Klerk 
gaan, nie net vir die reuse werk wat hy verrig het 
om 'n hindernisbaan, wat aan alle verwagtinge 
voldoen het, te bou nie, maar om so baie mense op 
sy plaas te ontvang.  Alhoewel die baan baie 
uitdagings gebied het, het De Klerk nooit die 
veiligheidsaspek uit die oog verloor nie en kon die 
deelnemers met vertroue hulle voertuie en hulself 
tot die uiterste toe beproef. 
 

Die deelnemende voertuie het gewissel van 'n 
pypkar tot  H.P.van der Merwe se legendariese 
Unimog met enige denkbare 4 x4 tussenin.  Van die 

bestuurders het die hindernisse met groot bravade 
aangepak, terwyl ander soos Flippie Conradie 
doodluiters met 'n geopereerde hand en 'n sigaret 
hul ding gedoen het.  Oom Oscar Smuts het met sy 
85 jaar stof in menige ander deelnemer se oë 
geskop en was sy voertuig die enigste sonder 
modderspatsels nadat hy die waterhindernis 
gemaklik oorwin het.  Hy het voorwaar sy prys  

Werner Swart en die Pypkar 

HP se legendariese UNIMOG 
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verdien!  Ongelukkig was daar nie 'n prys vir die mees 
entoesiastiese navigator nie, want tannie Elsie Smuts 
(81) sou hom loshande ingepalm het. 
Peppie de Klerk, E.J. van Dyk en Flippie Conradie het 

die beste in die afdeling vir 4x4's sonder "diff  lock" 
gevaar, terwyl Dawie Putter, Darius Stumpke van die 
Aalwynhoek Slagtery, Uitenhage, en Josias Cloete in 

die afdeling met "diff  locks" koning gekraai het.  
Geen passasier was so beangs soos Adrie Conradie 
nie terwyl geen navigator meer as Dirk van 
Schalkwyk, van alle mense,  gebewe het nie!  In die 
gelukkige trekking vir borge het Dawie Putter 'n 
koedoejag by Flippie Conradie losgeslaan.Die 
grootste wenner is egter Huis Spitskop, wie se 

bankrekening 'n goeie hupstootjie gekry het. 

 

Alhoewel die natuurrit, weens veiligheidsoorwegings 
na 'n harde bui reën, afgestel moes word, was dit 'n 
genotvolle dag met die reën boonop as bonus. 

 

Sonder die borge sou die deelnemers en toeskouers 
nie soveel pret beleef het nie en die beheerraad van 
hierdie inrigting wil die borge van harte bedank.  
Sakeondernemings, wat vir ou en gestremde persone 
omgee, verdien groot ondersteuning! 

 

 

Baie dankie aan die borge! 
Aalwynhoek Slagtery, Advertiser, Bluesky, Botha 
Kelder, Bothas Garage, Campnguni, Compuserve, 
Die Echo, Doenit.net, Drostdy Toyota, Engen 
Riverside, Flippie Conradie, Ford Midland, Graaff-
Reinet Hardware, Heroldt, Ian Kleyn Electrical, 
Johan en Petra de Graaff, Jonkersnek, Justine 
Murraysburg, Kay’s Kafee, KVB Murraysburg, 
Landmark, Lazy Blue- Brittaniabaai, 
ThunderMerwe Deli, Merino Apteek, Midlands 
Drugstore, Misthoek Boerdery, Montego, 
Murraysburg Slaghuis, Murraysburg Vulstasie, 
Omnico, Omnisolar George, Papiesfontein Horsre 
Ride, Polka, Spitskop Solar, Supa Quick GRT, Swan 
Craft Paneelkloppers, Charl Theron, Vastrap 
Grondverskuiwing, Van Wyk Theron en Dwayne 
Warner 

Flippie Conradie was goed toegerus! 

Bestuurder HP en navigator Dirk van 
Schalkwyk 

Die herwinningsvoertuig het self 
herwinning nodig gehad !!! – tot 
Archie se groot verleentheid 
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Alet van Zyl wen harte 

Alet van Zyl van Ouplaas in die distrik Richmond en 
een van die vyf finaliste van 
Landbouweekblad/SANLAM se vroue-
entrepreneurskompetise was die tweede spreker by die 
tuinbouklub se funksie op Badsfontein. 

 

Sy het so onopgesmuk en uit die hart oor haar 
onderneming se ontstaan en groei vertel dat sy 
ongemerk diep in baie harte gekruip het. 
Hartsgoed het in 2010 met 'n groot droom en 'n baie 
klein stalletjie by Upington se Landbouskou begin. Al 
haar voorraad kon destryds in 'n Bantam-bakkie pas 
terwyl haar man se beeswa vandag met die vervoer 
moet help.  Haar Hartsgoedreeks bestaan hoofsaaklik 
uit kussings met verse (uit haar eie pen) gedruk, 
kinderbeddegoed en –dekor, tafellinne, voorskote en 
enige denkbare mooi lapding.  Sy ondersteun graag 
Suid-Afrikaanse produkte van goeie kwaliteit en poog 
om die room van ons land se skeppingstalent onder 
een dak saam te vang. 
 

Na die skou in 2010 het sy haar produkte aan twee 
winkels in Upington en Olifantshoek gelewer en 
begin met stalletjies by feeste soos Aardklop en 
KKNK.  Vandag het sy self twee winkels en voorsien 
voorraad aan meer as 15 winkels in Suid-Afrika.  Sy 
lewer ook groothandel aan drie winkels in Namibië en 
een winkel in Botswana. 

Van Zyl se personeel bestaan uit 'n bestuurder en 
skoonmaker by elke winkel asook die drie vrouens, 
wat by haar op die plaas die vervaardiging doen.  
Aanvanklik het sy slegs haar huishulp gehad om in 
ekstra tyd te help stik.  Vandag is sy voltyds aan die 
stik en moet Van Zyl haar knip ken om voor te bly.  
Sy is tans besig om haar nuwe huishulp op te lei om 
die skermdrukwerk op die kussings te doen. 

 

Die bestuurders van die winkels is verantwoordelik 
vir die groothandelbestellings, navrae vanaf die 
onderneming se Facebookblad, verkope en 
voorraadkontrole.  Hulle behartig ook aankope 
namens Van Zyl, terwyl die produksie van die 
Hartsgoedreeks alles op Ouplaas geskied. 

 

Aangesien haar een winkel op Swellendam en die 
ander een op Upington is, bied die logistiek 
uitdagings, maar hierdie 27-jarige boer- en sakevrou 
het die geloof en wil om hard te werk en leef haar 
passie uit.  Sy ervaar dit as seën om hier in die wye en 
mooi Karoo haar droom te kan werklikheid maak en 
haar entoesiasme is aansteeklik. 

 

Ter afsluiting van die 
program by "Tuine vol 
geskenke“ het Erika 
Grebe gedemonstreer 
hoe maklik dit is om 
interessante southappies 
te maak.  Met filo- en 
blaardeeg en die nodige 
kreatiwiteit kan 'n groot 
verskeidenheid 
prentjiemooi en 
smullekker happies in 'n 
japtrap gemaak word.  
Grebe het ook die 
uitsonderlik lekker 
sjokoladekoek (nie minder as tien nie!), wat by die tee 
bedien is, gebak en beslis bygedra tot die sukses van 
die oggend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alet van Zyl 

KANSA 
Die KANSA  funksie waarvan berig is in die 
Oktober-uitgawe, het nie net gesorg vir ‘n 
fantastiese musiek-belewenis nie, maar het 
ook ten doel gehad om fondse in te samel vir 
KANSA.  ‘n Groot deel van hierdie fondse is 

aangewend om kankerpasiënte in Murraysburg 
by te staan en daarvoor wil ons ons plaaslike 

VLV hartlik bedank vir hulle inisiatief en dryf 
om hierdie geleentheid te kon gereël het. 
Namens ons almal, baie baie dankie !!!! 
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Die Hobsons verryk die Karoo 
Cuisine kookklas 

Saam met ander egpare het Derick en Sheila Hobson 
die laaste Karoo Cuisine kookklas van 2014 van 6-9 
Oktober by die Badsfontein Country House 
bygewoon. 
 

Die gashere, Izak en Susanna van der Merwe, en 
hoogswanger sjef, Erika Grebe, het van hierdie 
bekende egpaar meer ontvang as wat hulle self kon 
gee.  Hulle het die hele groep 'n vars uitkyk op die 
lewe gegee en ouderdom nuut gedefinieer.  Solank 'n 
mens so jonk van hart bly dat jy nie net geleenthede in 
elke nuwe dag raaksien nie, maar hulle ook aangryp, 
kry die jare moeiliker vatkans aan jou. 
 

Die Hobson-egpaar het besluit om die Karoo Cuisine 
kookklas by te woon omdat Derick graag wou leer om 
brood te knie.  Sheila het op haar eggenoot se 
aandrang saamgekom omdat hulle dit geniet om nuwe 
belewenisse te deel en sy was soos altyd bereid om 
dié ervaring saam met hom te geniet. 
 

Omdat die Hobson-egpaar alles, selfs die bakkierit na 
die Badsfonteindam, met oorgawe geniet het, het die 
hele groep, sjef en gashere inkluis, weer eens besef 
waaroor die lewe werklik gaan.  Die liefde verander 
alles en verdiep net met die jare indien reg gekoester. 
Die kookklas was soos al die voriges hierdie jaar 'n 
groot sukses en sjef Erika het haarself oortref.  Nie net 
hanteer sy kos met respek nie, maar terwyl haar 
vaardige hande werk, verduidelik sy wat met die 
proteïne tydens die gaarmaakproses gebeur en verskaf 
wenke oor hoe geregte gaargemaak moet word sodat 
die smaak van elke produk die beste na vore kom en 
'n onontbeerlike bydrae tot die finale smaaksensasie 
lewer. 
 

Dis nie duidelik wie die kursus die meeste geniet het , 
die Hobsons, die ander kursusgangers, die gashere of 
sjef Erika nie, maar dit was 'n fees – letterlik met 
heerlike maaltye deur die gaste self voorberei. 
Dit was 'n plesier om Derick en Sheila in die span te 
kon hê!  Hulle het almal verryk! 

Tuine vol geskenke 'n 
wenresep 

Die afsluitingsfunksie van Murraysburg se 
tuinbouklub op Badsfontein,  in Izak en Susanna van 
der Merwe se pragtige plaastuin,  was 'n droom van 
die jong bestuur onder Susanna van der Merwe se 
bekwame leiding,  wat waar geword het.  

  
Ten spyte van skielike winterkoue, stormwind en 
voorspelde reën het 90 dames, lede van die 
tuinbouklubs van Murraysburg en omliggende dorpe, 
gewapen teen die snerpende koue op Badsfontein 
opgedaag.  Die groot bome om die mooi versorgde, 
yslike grasperk het die ergste wind afgekeer en die 
vrolike stalletjies tot boordens toe vol kreatiewe 
Karoo-geskenke het almal van die koue laat vergeet.  
Selfs die son kon laatoggend nie die versoeking 
weerstaan om deel van die vrolikheid te word nie. 

 

Izak het gesorg dat die gaste onder 'n netjiese dak en 
sypanele beskut teen die elemente die sprekers se 
aanbiedings kon geniet.  Eerste aan die woord was dr. 
Arno Moore, wat in 1997 'n beskeie 
groentesaailingkwekerye buite Jeffreysbaai begin het.  
Dit het met die hulp van twee broers, veral sy broer 
Riaan,  so gegroei dat hulle in 2010 as Boer van die 
Jaar in die Oos-Kaap aangewys is. 

 

 

Die Badsfontein Oase 

Erica en die Hobson egpaar 
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Moore het beklemtoon dat daar selfs of juis na 1994 
baie geleenthede is vir wie moontlikhede raaksien en 
bereid is om alles te gee.  Goeie navorsing oor veral 'n 
mark vir jou produk en 'n omgeeverhouding met jou 
werknemers is 'n voorvereiste vir sukses.  Daar moet 
vanselfsprekend goed na die klante omgesien word en 
probleme van so 10% is in enige onderneming 
normaal.  Die drie broers aanvaar ook dat van die 
werknemers soms sal foute maak aangesien hulleself 
ook nie volmaak is nie.  Dit dra baie by tot 'n goeie 
verhouding tussen werkgewer en werknemers, wat die 
sukses van die onderneming bevorder. 

 

Danksy die tegnologie kon die gehoor sien hoe die 
ingevoerde saad in die selfgemengde groeimedium 
outomaties in die siektevrye saadlaaie geplant word. 
Vanaf die ontkiemingskamer, waar die temperatuur 
gereguleer word, gaan die jong plantjies na 
kweekhuise, waar hulle onder plastiek en veral 
skadunet van bo besproei word.  'n 
Besproeiingsrekenaar reguleer die watertoediening.  
Alhoewel water uit die Loeriedam gebruik word, help 
'n eie boorgat waterkrisisse oorbrug soos wat 'n groot 
kragopwekker ingespan word wanneer die plaaslike 
voorsiening problematies is. 
 

Hierdie saailingkwekery het 'n kapasitit van 20 
miljoen plantjies.   Pragtige, gesonde plantjies word 
aan goenteboere verkoop, wat die groente aan 
bekende kettingwinkels voorsien.  Die verpakking en 

versending van die saailinge is 'n groot werk op sy 
eie. 
 

Die rugbyvelde vol welige, gesonde saailinge onder 
plastiek- en skadunette was nie net 'n lus vir die oog 
nie, maar Moore het drie saadlaaie met 'n 
verskeidenheid van saailinge aan die dames geskenk.  
Vandag spog verskeie Karoo-groentetuine met 
Moorland-saailinge! 

 

Die stalletjies het van vars groente, boerseep, 
vrugtekoek, koekversierings, kleurryke en stewige 
speelgoed, verskeie naaldwerkartikels, juwele, 
skilderye, houtrame en nog veel meer te koop 
aangebied en so tussen die teedrinkery deur is daar 
fluks sake gedoen.  Menige kersgeskenkkopseer is so 
te midde van al die geselligheid opgelos! 
Daar word gehoop dat Tuine van geskenke 'n jaarlikse 
instelling sal word! 
 

VLV fokus op die ware rede 
om Kersfees te vier 

 
 

Tydens die afsluitingsvergadering van die VLV op 19 
November is deur middel van 'n kersspel op die ware 
rede om Kersfees te vier, gefokus. 
Die kerksaal was versier met 'n eenvoudige droë tak, 
wit geverf, met enkele versierings as kersboom en die 
kriptoneel met drie engele en herders.  Met visuele 
stimulering dring die ouditiewe beter deur en het alle 
teenwoordiges met volgehoue aandag na die twee 
voorlesers se boodskap geluister.  Juis die eenvoud 
was besonder treffend. 
Danksy die samesang van bekende kersliedere met 
kitaarbegeleiding van Sarie Reynolds en Neville van 
Rooy is alle teenwoordiges betrek en hulle denke oor 
kersfees geprikkel. 
Soos gebruiklik is die gemeenskap se lief en leed 
gedeel en tydens 'n oomblik van stilte is meegevoel 
met Louw en Grada Retief met die tragiese verlies 
van hulle kleindogter betuig.  Die hoogtepunt aan die  
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liefkant was Booi Blom se sukses in die 
plaaswerkerskompetisie en Frans en Louw Retief se 
puik prestasie van hulle sybokboerdery. 
As afgevaardigdes vir die 2015 konferensie te 
Colesberg word Wilna Pienaar en Rialene van der 
Merwe gekies terwyl Kay Dalgety en Theresa Troskie 
as waarnemers sal saamgaan.  Elana Grobler (20 jaar) 
en Adrie Conradie ( 40 jaar) word vir hulle lang en 
diensbare lidmaatskap vereer terwyl Mette Kromhout 
met 'n pragtige bos Badsfontein-rose vir haar gereelde 
beriggewing bedank word. 
Die voorsitter vir 2015, Renée Swanepoel, bedank die 
uittredende voorsitter, Theresa Troskie, vir drie jaar se 
dinamiese voorsitterskap.  Sy het werklik tydens haar 
termyn 'n groot verskil gemaak en geleenthede vir die 
VLV om in die gemeenskap diensbaar te wees, 
geskep. 
Die jaar se aktiwiteite is afgesluit met heerlike 
verversings deur die bestuur voorsien. 

 
 

Landsigdans weer eens ‘n 
wenner 

 
Op Vrydag 29 November het die Laer-Buffelsrivier 
Boerevereniging, onder leiding van Theronnie van der 
Merwe, die nou al tradisionele dans op Landsig as 
afsluiting van die jaar se bedrywighede aangebied. 
 

Soos elke jaar doen Rikus en Alna Theron groot 
moeite om oud en jonk gasvry te ontvang.  'n 
Eenvoudige , maar treffende droë boom, witgeverf, 
met liggies en Alna se pragtige hartjies versier, was 
die fokuspunt.  Dit het dan ook alle teenwoordiges 
daaraan herinner dat alles, wat die afgelope jaar 
bereik is, 'n genadegawe is.  Selfs om 'n jaar se 
aktiwiteite so plesierig te mag afsluit, is 'n geskenk. 

 
Die Landsigdans sluit nie net die aktiwiteite van die 
boerevereniging af nie, maar lui ook die 
vakansieseisoen is.  Dit is 'n geleentheid vir 
gesinsvermaak en die baie dansers van onder 
skoolgaande ouderdom weerspieël 'n jonger wordende 
gemeenskap.  Tog is daar elke jaar ook verskeie ouer 
partytjiegangers, soos Ben en Wilna van der Merwe, 
beide aan die verkeerde kant van tagtig, wat gesellig 
saamkuier. 
 

Die ete, gebraaide snoek, patatgereg, slaaie en brode 
het baie aftrek gekry. Liz van der Merwe met haar 
helpers, Maretta -en Alna Theron, het dit maklik laat 
lyk om vir baie persone geurige en aantreklike kos 
voor te sit. 

 

Natuurlik is die dansvloer met oorgawe benut, maar 
uiteindelik is dit die gesellige samesyn, wat hierdie 
geleentheid so gewild maak.  Baie dankie aan Rikus 
en Alna Theron en natuurlik aan die voorsitter, 
Theronnie van der Merwe, en sy raakvatvrou, Liz! 
 
 

Murraysburg se 
Kerssangdiens iets anders 

 
Hierdie jaar se Kerssangdiens, wat die adventstyd 
inlui, en in die NG-kerk aangebied is, was vanjaar 'n 
gemeenskapspoging, wat onderlinge bande hegter 
gesmee het. 

 

Aangesien die gemeente nie meer oor die dienste van 
'n orrelis beskik nie het Morné Serfontein van 
Beaufort-Wes op uitnodiging die pragtige, ou orrel tot 
sy reg laat kom.  Sy orrelspel is 'n belewenis op sy eie, 
maar het ook uitmuntend daarin geslaag om 
verskillende items tot eenheid om die tema " 
Beskikbaar vir God" saam te bind. 

 

Danksy die VGK-koor se passievolle optrede is die 
teenwoordiges weer eens aan die grootsheid van Sy 
liefde herinner, terwyl die onbeskroomde 
verwondering en spontaniëteit van Elsje Kruger se 
koortjie van voorskoolse en gr.1-kindertjies almal se 
harte gesteel het.  Vir die deelnemers seer sekerlik 'n 
onvergeetlike ervaring! 
 

Afwisselend met gemeentesang is Maria se 
beskikbaarheid vir God met 'n voorlesing uit Lukas 
belig, terwyl voorlesings uit Markus, Johannes en 
Lukas van Jesus se beskikbaarheid vir God vertel het.  
Die laaste voorlesing uit Romeine 12 het die 
teenwoordiges opgeroep om vir God beskikbaar te 
wees deur hulle denke so deur Hom te laat verander 
dat elkeen sal kan onderskei wat Sy wil is. 

VLV Bestuur 2015 
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Die voorsanggroep met Sarie Reynolds, Erika Grebe, 
Linda van den Berg en Kalie van Heerden asook 
Werner Swart se mooi tenoorstem het verdere luister 
aan die program verleen.  Veral Werner Swart se sang 
van Lied 182 (Dona nobis pacem), kundig en sensitief 
begelei deur Morné Serfontein, was 'n hoogtepunt 
voordat die program met die gesamentlike sing van 
die Onse Vader afgesluit is. 

 

Gelukkig was daar vir die sang onfikse kele 'n koppie 
tee in die kerksaal beskikbaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Agtien energieke gemeenskapslede van Murraysburg het in Oktober 2014 die 
geleentheid gehad om ‘n kursus in die Thosong Dienssentrum by te woon.  Die 
drie-dag-lange kursus is aangebied deur FARR (Foundation for Alcohol 
Related Research) en geborg deur die Departement van Landbou.  Me Deona 
Strydom het die kursus namens die Departement Landbou bygewoon.  FARR is 
verteenwoordig deur Leana Olivier (Hoof Uitvoerende Beampte) en die 
kursusfasiliteerder was Laetitia Pool, sy is ook die sameroeper van FARR se 

FAS Ondersteuningsgroepe.    
Die fokus van die kursus was die voorkoming van fetale alkoholsindroom, maar ander lewensvaardighede soos 
goeie ouerskap, dissipline, kindersorg en selfbeeld is ook bespreek. 

Die oorhandiging van die sertifikate sal plaasvind 10h00 op die 8ste Desember by die Kweperlaning 
Koffiewinkel.   

FARR kan gekontak word op info@farrsa.org.za of 021-6862646 of besoek ons webblad www.farr-sa.co.za of 
ons sluit aan by ons facebook bladsy. 

 

 

 

Agter links na regs: Johanna Arries, Amanda Baadjies, Nico Hermanus, Antolene Verwey, Adam Wagenaar, 
Conroy Hector  

Tweede ry links na regs: Leana Olivier (CEO van FARR) Woudry-Ann Tebes, Ronel Adams, Ronel, Petro 
Fortuin, Ronel Snyders, Ronel Witbooi, Heidi Pierce, Laetitia Pool(FARR Fasiliteerder), Maricka Katchu 

Voor links na regs:  Lucia Wagenaar, Sophie Adams, Maria Alberts 
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 GeseëndeFeestyd 2014 vir al 
ons lesers  


