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My Storie tydens die inperkingsperiode 

 

Ek woon in ‘n woonstel in Elandshaven Aftree Oord in Klerksdorp, Noordwes. 

Ons oord is deel van die Methodist Homes of the Aged groep. 

Nou ja, in die begin van die inperkingstyd was dit nie so swaar nie, maar soos die 

tyd aangegaan het, het ons almal swaarder begin kry. 

Dankie tog vir TV en radio – veral RSG. Bo alles die boekvoorlesings op RSG. Die 

wenner is beslis “Hans steek die Rubicon oor” ons lag te lekker vir alles wat Hans 

aanvang in Huis Madeliefie.  

Die verlange na ons kinders is die ergste. Gelukkig het ek geleer hoe om ‘n “video 

call” te maak. Die personeel het ook al hulle krag nodig om ons kalm en tevrede 

te hou. Gelukkig kan ons nog by ons eie biblioteek boeke uitneem – ek lees baie 

mooi boeke! 

Uit die kombuis kry ons die lekkerste geregte, wat ons koop teen baie 

bekostigbare pryse, want ons snoepie is mos ook toe.  

Almal kla oor hulle hare!! Almal kort dringend ‘n haarsny, myne lyk die ergste – 

ek lyk skoon anders vir myself. Ek het gehoor hier is darem iemand wat help hare 

indraai, maar dit word nie rugbaar gemaak nie, anders sal die kantoorwerk 

ophoop! Hare indraai kan ‘n voltydse werk word.  

Ons lag maar baie, stuur komiese WhatsApps heen en weer. Dankie dat ons nog 

kan lag, al huil ons ook soms. 

My buurvrou se dogter stuur vir haar 4 sakke brooddeeg, in plaas van 4 pakkies 

kitsgis…….. Nadat ons lank gewik en geweeg het, besluit ons toe ons moet maar 

‘n plan sien met hierdie deeg. Ek vat een sak en verwerk dit met rosyne en neute. 

Ek bak broodbolletjies. Twee bak vetkoek met 2 sakke deeg en van die laaste sak 

word toe gewone rolletjies gebak. Met die gebak klaar deel ons dit uit, almal in 

die woonstelle het gedeel in die gebak!! Dit was laat middag, en ek is kapot! Nie 

meer gewoond om te bak en te brou nie. Kyk hoe lyk die kombuis!!! Deeg sit 

oral vas – op die stoof handvatsel, op die vloer! Ek is nie meer so handig nie, die 

hande voel maar dom. Ek kyk so na die kombuis en besluit die kan maar wag. Ek 



het nie krag om nou skoon te maak nie. Ek tap toe net water in alles en skuif ‘n 

denkbeeldige deur voor die kombuis toe.  

Die aand luister ek na my sepies en radio tot slaaptyd. Maar o wee, die volgende 

oggend lyk die kombuis slegter as ooit! Toe pak ek maak die skoonmaak taak 

aan.  

Nog ‘n gelukkie is dat een van die ander inwoners se seuns vir ons twee 

tydskrifte bring elke week. Nou kan ek darem blokkiesraaisels doen. Elke keer as 

sy aanklop met die tydskrif gee ek ‘n skreeu van blydskap. Nog ‘n les – alles kan 

nie vanselfsprekend aangeneem word nie.  

Talente onder die inwoners kom meer en meer na vore. Hier word gebrei, 

gehekel, naaldwerk gedoen. Die mooiste sakkies vir selfone, inkopiesakke en 

baie waarvan ek nie eers weet nie. Ons werk fluks aan ons Madiba-projek vir 

Julie – die mooiste Teddie-bere word gebrei!!!  

Sommige inwoners stap in die middae, natuurlik 2 meter uitmekaar en met hulle 

maskers in plek. Die een wat die meeste oefening kry is ongetwyfeld Suster 

Frieda, ons Oord Suster. Sy loer elke oggend by al die inwoners in, om seker te 

maak ons is okay.  

Ons kyk na die tuine – blare, lang gras. Dit lyk aardig. Ons sien ook dat die miere 

en duiwe fees vier, omdat daar baie min beweging op die terrein is. Nou 

waardeer ons die personeel en tuindienste soveel meer! Niks kan meer as 

vanselfsprekend aangeneem word nie. So word lesse geleer en kry ons opnuut 

waardering vir alles.  

Terwyl die inperking nog aan die gang is – weet ek meer as ooit dat ek nie alleen 

is nie. Almal voel dieselfde. Bo alles weet ons dat ons Hemelse Vader by ons is 

en ons nooit sal verlaat nie. HY is nogsteeds in beheer.  

Daarom is dit uithou en aanhou! Die grootste les wat ek geleer het is waardeer 

mekaar. Bid vir mekaar. Wonderlikste is dat ek voel dat ek gegroei het in soveel 

diepte omdat ek nog soveel seën en genade ontvang.  
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