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Vo o rwo o r d d e u r d i e u i tg e w e r
In 2008 het Alan Knott-Craig die eerste Don’t Panic saamgestel
as ’n antwoord op die oorweldigende reaksie wat hy ontvang
het nadat hy ’n e-pos aan sy personeel by iBurst gestuur het,
waar hy destyds hoof uitvoerende bestuurder was. Die e-pos
is wyd en syd versprei, omdat sy woorde ’n hartsnaar by SuidAfrikaners geraak het. Ons het van die oorspronklike bydraes
uit Don’t Panic bygevoeg om jou te herinner hoe Suid-Afrika
tydens 2008 was. Hy het die boek afgesluit met die woorde
“Kom ons hoop ons sien nie oor vyf jaar nog ’n uitgawe met
die titel Stres! nie.” Dit is nou ses jaar later en baie SuidAfrikaners is weer op hol. Alan dink egter nie dis nodig nie,
so hy is vasbeslote om ons te herinner waarom ons positief
kan voel. Hierdie boek, Moenie Stres Nie! is die resultaat van
Alan se blog www.alanknottcraig.co.za en die Don’t Panic
Facebook-blad – deel jou gedagtes en wie weet, dalk stel ons
nog ’n versameling saam!
Louise Grantham
U i tg e w e r
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inleiding
Don’t Panic (weer)
Onthou julle die beurtkrag in 2008? Die koerante het gesê dat
dit vyf jaar sou duur voordat Eskom weer genoeg krag het om
in die aanvraag te voorsien …
Ons het almal kerse en kragopwekkers gekoop en ons
navorsing oor eiendom in Perth gedoen.
Maar wat het sedertdien gebeur? Nie weer beurtkrag
nie. Lehman Brothers is egter bankrot en die wêreld is in ’n
massiewe resessie gedompel, met Suid-Afrika meestal beskerm
hierteen weens ons bankregulasies en die Wêreldbekersokkertoernooi.
Dankie Here ons is nie hier weg nie.
Wel, dis nou vyf jaar later en dieselfde paniekgevoel hang
in die lug. ’n Dalende rand, dramatiese politieke toertjies – dit
lyk of die einde naby is en Australië wink weer eens.
Persoonlik is ek nog steeds dapper. Ek was al in heelwat
lande regoor die wêreld en ek sien steeds nie hoe enige van
hulle bied wat Suid-Afrika bied nie. Elke land het probleme,
maar nie elke land het geleenthede nie.
Suid-Afrika is die land van geleenthede. Afrika is op die
rand van ’n dekade lange ekonomiese ontploffing, en ons sal
voordeel trek, of ons nou wil of nie. Hoeveel ander lande kan
hiermee spog?
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Die Indië-storie is nou ’n ongemaklike voetnoot. Sjina is
ou nuus. Brasilië lyk koel, maar ek praat nie Portugees nie.
Finansiële ontleders praat deesdae van die MINT-lande:
Meksiko, Indonesië, Nigerië en Turkye.
Ek wil nie in Meksiko, Djakarta, Lagos of Istanboel bly nie.
Wys vir my ’n land sonder ellendige politiek en ek wys vir
jou ’n liegbek. Die enigste ouens wat polities stabiel blyk te
wees is Rusland, Azerbaidjan, Kazakstan en Tadjikistan. Wil jy
regtig in Tadjikistan bly?
En werk? Die laaste motormaatskappy het hom so pas van
Australië onttrek … dit beteken geen meer vakante poste
in die voertuigindustrie op die hele kontinent nie. ’n Sterk
wisselkoers klink goed, maar voorspel verdoemenis vir uitvoer
en plaaslike werk.
Die rand het weer gedaal. Natuurlik het dit ’n groot
stormloop tot gevolg gehad. In 2005 was die rand R11,58
teenoor die dollar. Onthou julle dit? Vandag is die rand R11
teenoor die dollar. Dit beteken dat ons in die afgelope agt jaar
5% in waarde gestyg het.
Ons land het sy probleme, maar ek wil nie my kinders
êrens anders grootmaak nie. Emigrasie is nie die oplossing vir
ons probleme nie. Aksie is.
Maar dis my perspektief en dalk is ek verkeerd. Wat dink jy?
Ek het weer eens mense gevra om te deel waarom SuidAfrika ’n wonderlike plek is en miskien is dit nog nie die tyd om
paniekerig te raak nie.
Alan Knott-Craig
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INLEIDING v i r d i e 2 0 0 8 - u i t g a w e
Alan se inleiding vir die 2008-uitgawe (vertaal
uit oorspronklike Engels)

Stel jou voor: dis ’n bewolkte somersdag in 2008 in
Johannesburg. Ek is besig om my eie gang te gaan
toe my kantoor skielik vol koffie is en ek toegegooi
word met briewe en oproepe! ’n Onskuldige memo
aan die iBurst-personeel het nogal ’n merkwaardige
reaksie uitgelok en my laat besef dat baie mense net ’n
hupstoot nodig het om te midde van 2008 se skielike
negatiwiteit perspektief te kry.
Daarom dié boek.
Ons het ’n uitgesoekte aantal opinies van ’n wye
groep mense, beide bekend en onbekend saamgestel,
met die doel om ander se perspektief te deel.
Die doel is nie om ’n perfekte prentjie van ons
land te skets en die werklike, ernstige probleme wat
ons het onder die mat in te vee nie. Dit is nie lekker
om 8-uur soggens deur Johannesburg se verkeer te
sukkel terwyl daar boonop nog beurtkrag ook is nie.
Splintervaste vensters dien nie net as beskerming
teen kapers nie, maar ook teen padwoede!
Die reaksie op my berugte e-pos het my tot die
gevolgtrekking laat kom dat nie almal noodwendig
dinge in perspektief kan beskou nie en dat baie mense
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deur ’n tsoenami van negatiwiteit meegesleur gaan
word.
Sal ons steeds in 2020 ’n volwaardige land wees?
Ek dink ons het meer as ’n 50/50-kans, anders sou
ek nie nog hier gewees het nie. Is dit ’n uitgemaakte
saak? Hel, nee. Misdaad, dienslewering en opvoeding
is maar net enkele van die probleme wat aangespreek
moet word; anders is ons nutteloos. Maar dit is nog
steeds ’n absoluut wonderlike land waarin ons woon,
veral as jy graag vooruitgang in die lewe wil maak.
So, ek dink die doel van die boek is om jou te help om
agteroor te sit, na die positiewe en negatiewe kenmerke
van sonnige Suid-Afrika te kyk en jou rigting te kies,
ongeag van wat ander doen.

Alan Knott-Craig
i Bu r s t BD, Joha n n esbu r g
A pr i l 2 0 0 8
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d i e e - p o s wa a r a l l e s b e g i n h e t …
Besturende direkteur se boodskap – wat ’n begin
van 2008 …

2008 het beslis met ’n slag begin! Op 31 Desember
2007 was die toekoms rooskleurig, maar skielik
koop almal kerse en doen navorsing oor eiendom in
Perth! ’n Kombinasie van die resessie in die Verenigde
State,
hoë

negatiwiteit
rentekoerse,

op
die

die

wêreld-aandelemark,

Nasionale

Kredietwet

en

kragonderbrekings het saamgewerk om ’n storm te
laat uitbars.
Maar moenie panic nie!
Dit is nie die eerste keer dat daar verdoemenis en
donkerte heers nie. Dieselfde ding gebeur maar elke
paar jaar. Ons ervaar massiewe ekonomiese groei,
almal is optimisties en koop Nescafé Gold, strandhuise
en Mercs. Die positiwiteit loop homself vooruit en die
ekonomie oorverhit, dan skop paniek in omdat die
ekonomie blyk om in duie te stort wanneer dit eintlik
bloot ’n aanpassing terug na ’n redelike vlak maak.
Dit het in 1989 gebeur, toe Suid-Afrika sy
internasionale

lenings

wanbetaal

het

en

die

aandelemark en die rand geval het, dit het in 1994
gebeur toe die ANC aan bewind gekom het en almal
gedink het dat daar oorlog sou uitbreek, dit het in 1998
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gebeur toe die rentekoerse 25% geslaan het en jy nie
van jou huis kon ontslae raak nie en dit het in 2001
gebeur toe ’n ietwat onstabiele ou genaamd Osama
gereël het dat twee Boeings in die hoogste geboue in
New York vasvlieg!
En elke keer het almal gedink dat dit die einde van
die wêreld is en dat daar geen lig aan die einde van
die tonnel gaan wees nie. En tog, glo dit of nie, het die
wêreld nooit tot ’n einde gekom nie, maar herstel en
dinge het as’t ware beter begin raak.
Ek dink 2008 sal ’n moeilike jaar vir almal wees,
maar ek sien dit ook as ’n wonderlike geleentheid
om die dag aan te pak terwyl almal kla en ’n voorste
sitplek sal gryp wanneer dinge weer voorspoedig in
2009, 2010 en daarna sal gaan.
Maak seker dat jy ’n nota van alles wat nou gebeur
in jou gedagtes maak, want dit sal oor en oor gebeur
en as jy nie die simptome herken nie, sal jy net oor en
oor deur dieselfde negatiwiteit meegesleur word en
vergeet om na geleenthede te soek.
Dis maklik om negatief te wees. Jy WIL eintlik
onbewustelik negatief wees! Wanneer jy die koerant
oopmaak, lees jy van die aakligste kaping en die mees
korrupte politici. Hoekom kan hulle nie eerder meer
bladsye afstaan aan die feit dat Johannesburg die
wêreld se grootste betonoerwoud is, of die korrupsie-
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vrye prestasies van die oorgrote meerderheid openbare
amptenare nie? Want slegte nuus verkoop. Goeie nuus
is vervelig.
Suid-Afrika het steeds die beste klimaat in die
wêreld! Ons is gelukkig genoeg om ’n groot aantal
van die wêreld se hulpbronne soos goud, platinum,
steenkool en yster te besit. Die groei in Indië en
Sjina sal aanhou (Indië en Sjina kry 10 miljoen nuwe
selfoonkliënte per maand), en so ook hul aanvraag
na ons hulpbronne. Die regering het reeds massiewe
infrastruktuurprojekte begin aanpak (party van hulle
is wel ’n bietjie laat, soos elektrisiteit) en dit sal weldra
geld in ons ekonomie inpomp.
Ons is almal gelukkig genoeg om deel te wees van die
geboorte van ’n massiewe en alomvattende industrie.
Die Internet het, en sal aanhou om die wêreld te
verander. Die grootheid van sy impak is gelykstaande
aan dié van die wiel, elektrisiteit, TV, telefone en
moontlik die mensdom se wonderlikste uitvindsel,
koffie. Nie net ontsluit dit ’n hele onaangeraakte
handelswêreld nie, maar is dit ook die allergrootste
verspreider van inligting en nuus. Apartheid sou nie
40 jaar lank bestaan het as die Internet reeds bestaan
het nie! En jy is deel daarvan!
Ek sien uit na nog ’n jaar van ASA-klagtes,
IR-kwessies,

Plug

&

Wireless-partytjies,

BTS-
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bekendstellings, rekeninge en fakture, woedende
kliënte, gelukkige kliënte, oranje borrels, stukkende
hysbakke, ens. Die lekker goed laat my goed voel en die
uitdagings herinner my waarom ons die kompetisie
kan klop. Maar belangriker – ek sien uit na pret en
goeie herinneringe.
Ignoreer dus die doemprofete, installeer ’n tydtoestel
op jou geiser, en koop vir ’n paar maande lank Ricoffy.

Alan
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B Y DRAE UIT SUID - AFRIKA
AfriKANers
Dit is moeilik om te glo dat ’n tranerige gesprek op kantoor vyf
jaar gelede tot ’n e-pos gelei het wat ’n boek voortgebring het!
In 2008 het ons ’n nuwe verskynsel genaamd “Beurtkrag” in
die gesig gestaar. Toe het dit voorgekom asof elke brokkie nuus
donker was en dat dit miskien tyd was om pad te gee.
Alan se boodskap was eenvoudig. Sit, haal asem en moenie
stres nie. Dit het sy werknemers aangemoedig om op die goeie
dinge in die land te fokus.
Die boodskap, asook die honderde stories wat as bydrae vir
die boek gestuur is, het miljoene mense se hartsnare geraak en
ons geïnspireer om werklik te dink.
Vyf jaar later, weens die boodskap, is ek steeds hier. Ek gaan
nêrens heen nie.
Ek bekyk nie ons land deur rooskleurige lense nie. As ek na
die nuus in 2014 luister, is daar baie dinge wat my bekommer.
e-Tol, Nkandla, Eskom, die Inligtingswet, Oscar – dit is slegs
’n paar kwessies wat die bloeddruk van baie Suid-Afrikaners
laat styg en ons na ons paspoorte laat gryp.
Maar dit is steeds my tuiste.
Suid-Afrika is ’n wonderlike land. Ry kuslangs met die
Tuinroete, na die Nasionale Krugerwildtuin of klim een van ons
bergreekse en jy sal sien dat skoonheid voor jou neus is.
Maar waarvan ek die meeste hou, is die Suid-AfriKANers.
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Suid-Afrikaners is vriendelik, goedhartig, hardwerkend
en vol hoop. Ons is slim en vol selfvertroue. Ons druk deur
moeilike omstandighede en ons skep geleenthede vir sukses.
Die grootste voorbeeld van waartoe ons nasie in staat is, is
verlede Desember aan my gewys.
Op die oggend van 6 Desember 2013 onthou ek die
internasionale nuusberig oor Madiba se afsterwe; ek was geskok
waaroor die joernaliste gepraat het. Daar was ’n debat oor hoe
vinnig ons land in duie sou stort.
En het ons hulle nie verkeerd bewys nie.
Regoor die land, in elke dorp en huis, het ons ’n eenheid
gevorm en ons verlies gedeel.
Daar was nie betogings nie. Daar was nie landbesetting nie.
Daar was nie geweld nie.
Pleks daarvan het ons twee weke lank die lewe van
’n wonderlike man gevier – die man wat van ons nasie ’n
moontlikheid gemaak het.
Dit is net een voorbeeld en daar is soveel ander stories wat
ons kan vertel.
Ek bedank jou, Alan, vir die nuwe boek. Ek hoop dit inspireer
nog talle nuwe positiewe stories en as dit slegs een persoon
oortuig om nie te pak vir Perth nie, het jy reeds briljant gedoen.
Zoe Munsie
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Waarom ek in Suid-Afrika bly
Ek is nie in Suid-Afrika gebore nie, maar het as kleuter hier
opgedaag. ’n Geografiese toeval. Nie ’n rede om ’n meer
toeganklike reisdokument te kry nie.
Die liefdesverhouding met my land het diep wortels.
Soos almal wat tydens apartheid grootgemaak is, het ek
mense op hul beste gesien. Ook op hul ergste. Ek was getuie
vir medeburgers wat hul waardigheid onder die ergste
omstandighede behou. Het gesien hoe mense gebreinspoel
word deur vertrouelinge. Gesien hoe menslikheid vinniger as
’n slangvel afgewerp kan word.
Dit is ons mense, van alle rasse, ouderdomme, wat my
passie vir Suid-Afrika aanwakker. Mense wat tesame hoop vir
die toekoms het. Miskien spruit dit uit ’n jeuglike demokrasie.
Of kennis dat individue dikwels ’n verskil maak in ons land.
Op ’n globale skaal is Suid-Afrika klein. Ons hele bevolking
sal deur twee middelslag Sjinese stede verswelg word. As ons
’n VS-staat was, sou ons ekonomie 17de, net ná Indiana wees.
Tog veg ons nie as ’n liggewig nie. Die nasie herinner
daagliks dat wonderwerke steeds gebeur. Dat noodlot getroef
kan word. Dat ons werklik ’n volle lid van die G20, een van
die vyf BRICS-lande is – nie nog ’n Sirië, Zimbabwe of Somalië
nie.
Party glo dat ons maar net aankarring. Dis ’n belediging.
Ons nasie is altyd gereed om te glimlag. Ons vier die goeie
tye en rou passievol oor die swaar tye – meer as ander. Ons
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oë blink want ons glo in ’n beter toekoms. Daarom weet ons
dat dit wel sal gebeur.
Alec Hogg, Stigter en uitgewer van Biznews.com

Ek kan op enige ander plek wees …
Ten tyde van globalisering kan ek op enige ander plek in die
wêreld wees … Australië, Nieu-Seeland, Engeland … oral.
Maar ek kies om hier, in Suid-Afrika, te wees. My land, my
tuiste, my eerste en enigste liefde.
Elke dag hoor ek mense wat kwaai en bitter kla oor die
toestand van ons nasie. My hart glimlag net – ek wens ek kon
vir hulle die daaglikse skoonheid wys wat ek ervaar wanneer
ek elke dag wakker word en weet ek is ’n Suid-Afrikaner. Ek is
geseënd dat ek die lig gesien het in ’n tydperk toe helde soos
Sisulu, Thambo, Mandela, ens. geveg en party gesterf het om
seker te maak dat die wêreld my speelplek kan wees. Mense
wat ek nog nie ontmoet het nie en nie eens weet van my
bestaan nie, MAAR wat lief genoeg was vir my om oor my
toekoms besorg te wees.
Die geleenthede wat nou dalk skaars mag lyk, bestaan nog
steeds – hulle is myne en hulle wag vir my. Die diversiteit van
’n land vol ritme klink altyd bekend wanneer ’n vreemdeling
“dumela” sê.
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Natuurlik het ons uitdagings, maar soos enige jong
volwassene sal ons demokrasie sy voete vind en uit sy foute
leer. Maar jy moet wel ’n goeie landsburger wees, dit koester,
en jou land liefhê.
Anele Mkuzo

Waar my hart is
Ek is mal oor my land en sy mense en ek wil nie êrens anders
bly nie. Dit is waar my hart is en dit is waar ek hoop en bid dat
my kinders ’n goeie toekoms sal vind. Ek het steeds hoop dat
môre beter as vandag sal wees. Duisende Afrikaners doen elke
dag hul bes om ’n beter toekoms te verseker deur te doen wat
hulle kan, waar hulle kan en wanneer hulle kan. Hulle, saam
met my geloof, is die bronne van hoop en inspirasie. Waar
anders behalwe in Suid-Afrika kan ek so ’n uitdagende, dog
vervullende lewe hê? Ons land maak beloftes aan ons vanuit
elke perspektief – nimmereindigende verandering, ’n magdom
geleenthede en oorweldigende behoeftes. Dit is ’n plek waar
ons altyd die kern van menslikheid kan vervul – ons kan ’n
verskil maak!
Brand Pretorius
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Nuwe roetes
Mens moet iets eers verloor om te besef hoe waardevol dit
was. ’n Goue armband, ’n geliefde, ’n land.
Die geluk is dat die land altyd daar gaan wees vir jou om
van voor af te ontdek, maar dit hang af of jy bereid is om soos
ek, nuwe roetes te toets.
Soos byvoorbeeld op ’n fiets.
Dis ’n splinternuwe Kaapstad wat my elke oggend
verwelkom met elke dag ’n ander kleed en ’n goue kroon aan
as ek voor sonsopkoms die stad verken.
Die douvoordag stil ruim paaie sonder gate; die wenteling
van draaie om Kampsbaai tot Chapman’s Peak, Kommetjie
en Kaappunt. Die verkleuring van die landskap van growwe
grys tot kobaltblou. Die uitspansel in spatsels pienk en vege
appelkoos.
Om hier en nou te kan wees, en ook soms alleen te kan
wees in ’n maalkolk van stad en mense in die mooiste SuidAfrika is om die goue armband, die geliefde en die land elke
dag van voor af te ontdek, te waardeer en lief te hê.
Anet Vosloo

Moeg vir negatiwiteit
Vroeg in 2008 het die wêreldekonomie in duie gestort en
Suid-Afrika se ligte het afgegaan. Alan Knott-Craig het aan sy
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personeel geskryf om raad te gee dat hulle op die positiewe
aspekte van Suid-Afrika moet fokus en die doemprofete moet
ignoreer.
Ek het verontwaardig geproes en gelag. Ek het hom ’n
“Pollyanna” genoem en geskryf dat sy praatjie van bemoediging
soos ’n fluit in ’n begraafplaas was. Hy het na die positiewe
kant gekyk en sy e-pos in ’n topverkoper-boek omskep. Dis
nou 2014 en ons moet weer na Don’t Panic! gaan kyk. En asof
die noodlot hom verder wil spot, is die kragonderbrekings
weer met ons.
In Knott-Craig se verdediging – hy erken wel dat SuidAfrika probleme het, maar vra dat ons ook oorweeg wat ons
wel het. Hy het ’n punt. Naïewe optimisme gaan nie probleme
oplos nie, maar hopeloosheid en moedeloosheid sal ook nie.
Ek het ook moeg geraak vir die alewige negatiwiteit. Dit
vervreem ons en ontmoedig ons. Ek het geskryf dat ons die
nodige erkenning aan die regering moet gee. Dinge is glad
nie perfekte nie, maar baie mense se lewensomstandighede
is beter, wat gesondheid, voorspoedigheid, oorlog en geweld,
armoede en selfs geluk betref.
Enige iemand wat deur die oorgang na ’n demokrasie
geleef het, weet dat ons mense tot wonderwerke in staat
is. As hierdie boek ons geloof in ons mede-Suid-Afrikaners,
en in Suid-Afrika as ’n wonderlike land kan herstel, sal dit ’n
waardige doelwit bereik.
Ralph Waldo Emerson het geskryf: “Life is a train of moods
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like a string of beads, and, as we pass through them, they prove to
be many-colored lenses which paint the world their own hue, and
each shows only what lies in its focus”.
Partykeer moet ons deur rooskleurige lense kyk, al is dit
net om ons perspektief tydens die slegte tye te behou.
Ivo Vegter

I n 2 0 0 8 h e t m e n s e g e s k ry f …
Dankie, jy’t my dag gemaak
Aan die besturende direkteur van iBurst … dit is hoog
tyd dat mense verstaan dat goeie nuus net om die draai
is en jou e-pos was werklik opbeurend. Dankie dat jy
my dag gemaak het.

Zahir, Kinshasha

Die verskynsel van die vierrigtingstop
Twee maal verkeerd is nie reg nie, behalwe in plekke
waar reg en verkeerd so verweef is dat hulle nie
onderskei kan word nie. Johannesburg is so. Twee
van die stad se minder erge probleme is die verkeer
en kragonderbrekings. Aangesien ek reeds gedreig is

24

moenie stress book.indd 24

08/04/2014 16:22

met die verlies van lewe (skielike dood) en ’n verlies
aan teks (skielike rekenaarprobleme), het hierdie twee
probleme my geloof in die mensdom herstel.
“Hoe?” vra jy miskien.
Die vierrigtingstop, antwoord ek. Volgens my
kennis is dit ’n eg Suid-Afrikaanse verskynsel, wat
sy sukses te danke het aan ’n diep gevoel van sosiale
verantwoordelikheid en om ons universele behoefte
aan regverdigheid en gelykheid te vier, asook die
menslike en logiese beginsel: “Eerste by die meul maal
eerste”. Ná ’n kragonderbreking was die verkeersligte
buite werking by ’n besige kruising. Ek was verbaas
om te sien hoe al die metaal-psigopate op ons paaie
– taxi’s, nutsvoertuie, enorme voertuie, bakkies,
en middelklassedans – spoed verminder en hul
medemotoriste voorrang gee, sonder ’n nare getoet
of rondswaai van vingers. Almal het hul beurte kalm
afgewag, oogkontak gemaak, vir mekaar gewaai en ’n
eenheid gevorm deur hul gedeelde lot. Dink daaraan
as jy volgende keer hierdie eenvoudige gebaar van
menslikheid by ’n vierrigting-stop beleef.

Richard de Nooy
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So baie waarop ons trots kan wees
Ons vergelyk onsself gedurig met lande soos Australië,
Kanada, die Verenigde Koninkryk en die Verenigde
State. Almal van hulle is ontwikkelde lande. Ons is ’n
ontwikkelende land en dit is onmoontlik om onsself te
meet aan die vooruitgang wat die ontwikkelde wêreld
bied. Ons het so baie waarop ons kan trots wees in
die kort tydjie waarin ons ’n demokrasie is. Die feit is
dat daar wel ’n mate van bloedvergieting tydens ons
groot politiese oorgang plaasgevind het. Tog kry meer
mense as ooit tevore goeie behuising en dienste, ons
grondwet is die mees gevorderde in die wêreld en ons
ekonomie het, ten spyte van alles, vooruitgang getoon.
Dit is tyd om erkenning te gee aan die groot prestasies
wat elke liewe dag in ons land bereik word. Daar is
’n rede waarom die res van die wêreld mal oor SuidAfrika is – en dit is nie net oor die sonskyn nie.

Martine Schaffer, Homecoming Revolution

Rowwe tye
Ek stem saam, dinge raak rof. ’n Reeks storms woed
in die suide en dit is onmoontlik om nie hierdeur
beïnvloed te word nie. Die doemprofete verkondig dat
die land uiteindelik die prys betaal vir eeue lange
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wanbestuur en politieke “blindheid”. Miskien sal
die duurste prys die verlies aan hoop “dat dinge sal
verbeter” wees. Daardie hoop is verseker besig om ons
te verlaat.
Tydens hierdie tye kan dit maklik wees om op te
gee en om oor te gee aan die entropie. Dit is tog so
gemaklik om soms net die handdoek in te gooi. Daar is
die perverse behoefte om op te hou groei soos wat die
teenspoed wat ons in die gesig staar groter en groter
raak – om jou waardes, jou drome en hoop, jou idee
van ’n beter wêreld prys te gee; om op te hou veg om
daagliks, vir die res van jou lewe, beter te wees.
Die teenspoed wat jy in die gesig staar, floreer op
sotlikheid en lelikheid; dit is tot die kern toe korrup en
sal nie rus totdat jy nie heeltemal op jou knieë is nie – tot
jy deel van die proses en oorwin op elke fundamentele
vlak is. Teenspoed wil jou verneder en verarm sien, wil
hê dat jy sy verdraaide morele en pseudo-intellektuele
konstrukte as vanselfsprekend aanvaar.
Ja, die gemiddelde burger van die problematiese
Suid-Afrika is geneig om op te gee, of nog erger, die
land te verlaat wanneer sulke groot uitdagings dreig.
Maar ek verwys hier na die gemiddelde burger. Nie
jy nie. Jy is ’n individualis. Opgee is nie ’n opsie nie, nie
hier of daar of enige tyd nie. Jy weet wie jy is en jy weet
wat jou waarde in die lewe is. Jy verstaan dat die opgee
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van jou beginsels ’n offer is wat vir die res van jou lewe
sy letsels sal laat. Die prys is te duur om te betaal vir
iemand met jou intellek en denke.
Dink daaroor wanneer entropie aan die deur van
jou wese begin klop. Jou individualiteit is ’n belediging
daarvoor. Jou helder gedagtes is ondraaglik vir
chaos, jou waardesisteem is ’n teenmiddel teen die
verwoesting. Diep binne jou is jou grootste skat: jou
rusteloosheid, jou dwalende siel. Maak nie saak hoe
moeilik dinge raak nie, die siel van die ware individualis
is nie te koop nie – nie teen enige bedrag nie.

Branko Brkic, Maverick-tydskrif (artikel, Maart 2008)

Wysheid van my seun
Een van die ongelooflikste kenmerke van vrouwees
– maak nie saak wat jou geboorteland is nie – is
moederskap. Dit is nie ’n loopbaan nie, maar tog is dit.
Jy kry dalk nie aan die einde van die maand ’n salaris
nie, maar jy word steeds ryklik beloon. Een van die
vele belonings van moederskap is die feit dat jy geduld,
verdraagsaamheid, en – in my geval, baie onlangs –
perspektief aanleer.
Hier is ek, ’n 40-jarige Suid-Afrikaanse vrou,
en ek is bekommerd oor my land. Ek sou darem
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maar ongelooflik simpel en naïef moes wees om nie
bekommerd te wees nie. Geweld, misdaad. Almal
ken iemand wat deurgeloop het. Armoede. Kyk maar
in die groot stede, kleiner dorpe, die platteland.
Suid-Afrikaners is honger. Die nimmereindigende
styging van die petrolprys, die rand teenoor groot
wisselkoerse, die stygende inflasiekoers. Alles is
deurmekaar. Dit is verwarrend en ontstellend.
Wanneer dinge dus sleg gaan, is jy geneig om dit te
verwoord. Jy hamer op die probleme. Dit is menslik om
op te gee wanneer dinge sleg gaan.
Totdat my 13-jarige seun ’n opmerking gemaak het,
of eerder ’n vraag gevra het, tipies vir ’n 13-jarige seun
op pad na sy 20’s. Hy het gevra waarom ek elke keer as
ek op OR Tambo Internasionale Lughawe land, sê: “Dit
is lekker om by die huis te wees, daar is geen plek soos
Suid-Afrika nie”.
Dit is waar. Dit is wat ek sê. Hy vra my toe waarom
ek nie self doen wat ek sê nie. Hy herinner my toe
daaraan dat ek elke keer sê: “moenie vir my vertel
van die probleem nie – gee vir my die oplossings”.
Wat hy wou sê is dat ek steeds lief is vir Suid-Afrika,
maak nie saak hoe moeilik of hoe rof dit hier gaan nie.
Hierdie 13-jarige seun het my herinner dat jy nie net
iets verwerp as jy werklik lief is daarvoor nie. “Vind
oplossings”, is wat hy wou sê.
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Ek kan nie die rand stabiliseer of die olieprys
verminder nie. Daar is egter dinge wat ek wel kan
doen. Ek kan help deur nie my hande in die lug te gooi
nie. Ek kan help deur werkskepping. Ek kan help deur
my leefstyl te verander. Ek kan elektrisiteit spaar. Daar
is so baie maniere waarop ek kan help. As ons almal
net begin deur iets kleins te doen, net ’n helpende hand
aan ’n persoon verleen, ons houdings oor baie dinge
verander, dink ek ons kan nog ver kom.

Noeleen Maholwana-Sangqu, 3Talk-aanbieder

Die Suid-Afrikaanse droom!
… ons kan beslis ’n verskil in ons en diegene naaste
aan ons se lewens maak. Daar is geen twyfel dat
Suid-Afrika propvol geleenthede is nie! Maar dit is
slegs beskore vir dié met positiewe houdings wat in
die posisie sal wees om hierdie geleenthede aan te
gryp en uit te styg! Kom, julle! Ons het die beste ITinfrastruktuur,

paaie,

wêreldklas-besigheidskole,

maatskappe en leiers – dis die droom waarvan ek praat!
Waarom moet dit altyd beter klink as “Suid-Afrikaans”
deur “Amerikaans” vervang word? Waarom moet
ons dan nog Perth oorweeg? Daar is so baie wat ons
kollektief in Suid-Afrika kan bereik, ons kan almal
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betekenisvolle bydrae maak om ons nasie te bou (met
kollektief bedoel ek wittes, swartes, Indiërs, ens.)
Ten slotte wil ek graag ’n baanbreker in swart
besigheid, hoof uitvoerende beampte van Pamodzi
Investment Holdings en beste wêreldentrepreneur in
Suid-Afrika deur Ernst & Young, Ndaba Ntsele, aanhaal:
“Harde werk gaan hand aan hand met ’n positiewe
houding. Dit is ’n vooruitwyser vir goeie dinge in die
lewe om te gebeur. Jy skep dit omdat jy daarvan droom.
Jy skep jou lewe deur positiwiteit en integriteit. As daar
swaarkry en negatiwiteit is, dink aan positiewe idees
om dit te verlig. Positiwiteit skep rykdom, daarom moet
ons ’n kultuur van positiwiteit in Suid-Afrika skep.”

Mbuyiselo Xaba

Om in ’n paradys te woon
Terwyl ek in die Verenigde Koninkryk gebly het, het ek SuidAfrika en sy mense leer ken deur my lewensmaat wat op
daardie stadium in Suid-Afrika was. In Londen was ons omring
deur Suid-Afrikaners en ek het eerlikwaar gedink hulle is ’n
spul klakouse. My mening het verander toe ek Suid-Afrikaners
in hul tuiste ontmoet het toe ons in 2002 in Kaapstad was met
vakansie. Ons was eers bang, maar dinge het vinnig verander
nadat ons in ’n huisie in Clifton – die paradys – gebly het.
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Tydens hierdie besoek is ek blootgestel aan die warm
gasvryheid waarvoor die plaaslike mense bekend is en toe
my verhouding geëindig het, het ek besluit om weer na SuidAfrika te kom om my volgende stap in my loopbaan te bepaal.
Ek het ’n aanbod in Australië en een in New York gehad en
was reg vir Australië toe ek weer verlief geraak het – hierdie
keer op die land en sy mense.
Toe ek die groot potensiaal in Suid-Afrika raaksien, het
ek ’n besigheidsplan opgestel om ’n kantoor vir Odgers
Berndston in Suid-Afrika te begin. Ons voorsitter het gedink
ek was mal omdat ek wou bly, aangesien hy my reeds Dubai
of Singapoer toe wou stuur. Nogtans het hy my met ’n klein
belegging gehelp en in 2004 het Odger Berndston se eerste
kantoor in Suid-Afrika geopen.
Die land was besonder verwelkomend en anders as die
Verenigde Koninkryk waar almal met ’n stywe bolip rondloop,
was dit nie moeilik om uitvoerende besturende direkteure en
menslike hulpbronontwikkeling vir ’n koppie tee te ontmoet nie.
Binne ses maande het ons ’n senior aanstelling vir Woolworths
gemaak. Waar ons destyds in ’n slaapkamer in my woonstel
in Milnerton begin het, het Odger Berndston na 10 jaar 22
werknemers en kantore in Johannesburg en Kaapstad.
Ek voel vreeslik positief oor Suid-Afrika se toekoms. Die
afgelope 10 jaar word gekenmerk deur groot vooruitgang,
waar Suid-Afrika vantevore nie eens oorweeg sou word nie
oor die wanpersepsie van misdaad. Sedertdien was daar
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’n skuif – goeie talent oorweeg dit nou om na ’n pragtige
land, wat baie bied, te verhuis. Daar word nou gefokus om
sekuriteit en goeie skole – die algehele indruk van ons land het
wêreldwyd verbeter.
Ek het die vryheid om as persoon te groei verkry deur
in hierdie land te woon. My vermoë as leier word uitgedaag
en dra by tot my reis na selfbewustheid. Suid-Afrikaners is
oopkop, meer bereid om oor hul gevoelens te praat en is
meer aandoenlik, anders as die teruggetrokke kultuur wat ek
in Brittanje agtergelaat het. Hierdie land wil besigheid doen en
groei en ons het baie slim, kreatiewe, innoverende mense en
sakke vol briljantheid in ons ekonomie.
Suid-Afrika het die vermoë, maar het ook steeds ’n gebrek
aan selfvertroue. Tog vergeet ons dat ons ’n jong demokrasie
is en dat ons deel vorm van ’n globale “dorpie”. Ons het
nie unieke probleme nie – die hele wêreld ervaar dieselfde
probleme en ons moet weer dink oor die rol van globale
leierskap en hoe sakeondernemings beter leiers kan kweek.
Jamie Robertson

’n Perspektief op gewere
Dit word oral aangeneem dat Suid-Afrika ’n ernstige
“geweerkultuur” het. Toe ek daardie stelling op Facebook
beveg het, is ek ’n “ontkenner” genoem. Ek het nog nooit ’n
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vuurwapen besit nie en sal ook nie. Nie een van my vriende
of uitgebreide familie besit ’n geweer nie. Dit is moeilik om
’n wapenlisensie in Suid-Afrika te bekom, anders as in die
Verenigde State waar jy in party state sommer ’n geweer
oor die toonbank kan koop! Ek dink wel dat ons te veel
gewere in die land het, beslis in die hande van misdadigers.
Maar kom ons hou op met hierdie nonsens dat Suid-Afrika
geweermal is, net omdat Oscar Pistorius homself so bewys
het. Volgens die Guardian-koerant besit 12,7 uit elke 100 SuidAfrikaners ’n vuurwapen. Vergelyk dit nou met ander lande:
Die Verenigde State 88, Switserland 46, Duitsland 30, Finland
45, Kanada 31, Frankryk 31, Oostenryk 30. En noudat ons op
die onderwerp is: twee van ons BRICS-vennote, Rusland en
Brasilië, het moordsyfers so hoog soos ons s’n terwyl baie SuidAmerikaanse en sommige Afrika-lande ’n veel hoër syfer het.
“Moordhoofstad van die wêreld”, my voet. Wat natuurlik nie
moet beteken dat ons slegs moet aanvaar dat ons samelewing
gewelddadig is nie.
Max du Preez

Ons worry te veel
Ek is in my 40’s, wit, professioneel en bevoorreg – dit maak
van my angs ’n “sjampanjeprobleem” en dit is iets wat dikwels
oorgesien word deur daardie negatiewe mense rondom die
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etenstafel wanneer die onderwerp aangeraak word. SuidAfrikaners bekommer hulle veel meer as ander nasies oor die
toekoms, het ek gevind.
Ek dink ons worry so baie omdat ons so vreeslik vir ons
opgemorste landjie omgee. Dit alleen is ’n wonderlike gedagte.
Baie jare gelede nadat ons ons familieonderneming verkoop
het, is ek voltyds terug in my beroep in die ekonomie. My rede
was deels om regverdiging vir my inherente kommer te vind –
die inherente kommer van ons land se dreigende ineenstorting,
of, bevestiging dat my bekommernisse aan ’n middeljarige
Afrikaanse “wittetjie” behoort en ek moet wakker skrik …
dit was in daardie tydperk van die vorige rondte beurtkrag
wat deur onbevoegdheid op die hoogste vlak veroorsaak is en
noudat ons weer daar is, vra ek myself dieselfde vraag.
Kon ek dit beantwoord? Is ons gedoem of is ons eenvoudig
net te negatief?
Die resultate is gemeng. Op ’n nasionale vlak en veral
vanuit ’n makro-ekonomiese oogpunt, word ons beslis beter
bestuur as wat die meeste mense besef. As ek dink aan die
regte, groeiende uitdagings wat ons in die gesig staar, wil ek
amper noem dat die werk wat deur die nasionale tesourier en
reserwebank gedoen word, bewyse is dat ons oukei gaan wees.
Dit is veral relevant ten tyde van die finansiële krisis waarin
lande soos die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State
steeds ernstige en moontlik verlammende uitdagings op die
lang termyn het. Hierdie uitdagings kan moontlik hul leefwyses
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verander. So ja, ons het massiewe, blykbaar onoplosbare
uitdagings … maar ander lande waarna ek gereeld kyk, het
ook. Ek sal eerder my deel hier doen en oor iets worry waaroor
ek wel invloed het, as wat ek een van daardie arme blikskottels
is wat in ’n ander man se land sit en al ons slegte nuus op die
Internet lees en wat tog so nuttig te pas kom wanneer hulle hul
lewenskeuses wil regverdig.
Nou waar het ek my kragopwekker gebêre?
Cobus Venter, Raadgewende ekonoom

Waarom wil ons in Suid-Afrika bly?
Suid-Afrika is die enigste plek op aarde waar ek groot geluk en
vervulling vind – dit ontstaan uit ’n diep gevoel van “behoort”
en waar al die dele van my Self geïntegreer kan word, koherent
kan wees, en waar ek elke sekonde van my dag met betekenis
en ’n doel kan deurbring – doodeenvoudig weens my posisie op
ons planeet.
Ek het Suid-Afrika in 1991 as 19-jarige verlaat en het agt jaar
lank in die Verenigde State gewerk en studeer. Tydens 2006
en 2010 het ek nog drie jaar lank in die Verenigde Koninkryk
en Australië deurgebring. My oriëntasie was dat ek weggaan
met die doel om terug te kom. Dit het nooit by my opgekom
dat ek my tasse vir ewig pak nie. Ek het altyd gevra wat ek
kon leer en ervaar wat ek na Suid-Afrika kon terugbring. Ek

36

moenie stress book.indd 36

08/04/2014 16:22

weet dat daardie sentimente uit ’n sterk gevoel van patriotisme
en verantwoordelikheid ontstaan het, maar ek het eers later
ontdek dat die gevoel dat jy behoort ’n kritieke hoeksteen van
geluk is.
Die konsep van “behoort” is ’n eiesoortige verbintenis van
wie ek is, aan ’n plek – daar kan geen geskil wees nie. Vanuit
hierdie gevoel het ek beheer oor my uitdagings, beide goed en
sleg.
Baie mense verlaat Suid-Afrika vir ’n werk of loopbaan, maar
ek dink dat ons almal na ons “roeping” streef – ’n doelbewuste,
betekenisvolle bydrae tot ’n groter doel in ons lewens. Ons wil
ook ons sosiale, kulturele, ekonomiese, politiese en spirituele
lewens met ons eie wese versoen. As Suid-Afrikaanse burger, is
Suid-Afrika dus die plek om te wees as jy dit wil bereik of ervaar.
Maar wat betekenis byvoeg is die feit dat daar geen ander
plek in die wêreld is waar die uitdaging bestaan om volhoubare
oplossings deur integrasie van ons sosiale, rasse-, ekonomiese en
omgewingsuitdagings te verkry nie. Ons interne kompleksiteit is
net so sterk soos ons sosiale kompleksiteit. Soos wat ek die
uitdaging van hierdie kompleksiteit aangryp en kies om daarmee
te leef en te werk en daarop te floreer, word my omgewing
opwindend en my lewe gevul met ’n doel. Dit is nie altyd maklik
nie en ek word tot die uiterste getoets om hierdie uitdagings op
te los, maar die feit dat ek daarna streef, en dit bereik, verskaf
eindelose innerlike geluk.
Heather Sonn
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Ons kan ’n verskil maak
Ons het Suid-Afrika in Oktober 2000 verlaat. Ons hoofrede
was dat ons graag ons horisonne wou verbreed en ons kinders
aan die wêreld daarbuite wou blootstel. Ons het die afgelope
13 jaar in lande soos Londen, Egipte en Abu Dhabi gebly en
gewerk.
Omdat ons so lank uit die land was, het ons nooit ons
geliefde land se “nuwe demokrasie” beleef nie. Ons seuns het
van Londen ’n tuiste gemaak en is ten volle betrokke by wat
ons nuwe tuiste bied.
Tydens Mei verlede jaar het realiteit begin inskop toe ons
my skoonpa se begrafnis bygewoon het. Ons het skielik besef
hoe ver ons van die dinge is wat ons harte vinniger laat klop.
Ons het Suid-Afrika besoek met die moontlikheid om terug te
keer. Baie mense was verras toe ons dit aangekondig het. Hul
negatiewe houding oor Suid-Afrika was selfs meer onverwags.
Ons het gevoel dat ons steeds ’n emosionele verbintenis met
Suid-Afrika het toe ons inpak en terugkeer. Groot was die
skok – ons moes aanpas by Suid-Afrika se stadige Internet,
geen laatnag-inkopies, duur items, armoede en die slegte
toestand van ons onderwysstelsel. Ons is nou al twee maande
terug en ons het die volgende besef:
Ons redes waarom ons hier woon:
• Ons het die ervaring en kennis om ’n nederige bydrae
vir die kinders in ons land te maak aangesien ons albei
gekwalifiseerde internasionale onderwysers is.
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• Ons het hierdie indringende begeerte om ’n verskil aan die
lewens van ons bejaardes te maak. Ons sien hoeveel sorg
aan die bejaardes oorsee gaan.
• Ons besef dat ons probleme in Suid-Afrika nie uniek aan
ons land is nie, maar dat ons wel harder moet werk om
hulle op te los.
• Ons het die beste toeristebestemmings gesien wat die
wêreld kan bied, maar niks kan met die beeldskone SuidAfrika vergelyk word nie.
• Ons voel dat ons die gapings kan vul van diegene wat die
land verlaat en oorsee woon – ons kan as verlore broer
of suster optree, om te sorg vir die logistiek daarvan om
oorsee te woon as jy niemand het waarop jy kan staatmaak
nie.
Ja, ons sien die daaglikse armoede en geweld maar ons
moet fokus op wat ons kan bied aan diegene wat ons hulp
nodig het en hoe ons stukkende kinders in ons gemeenskappe
en skole kan heelmaak. Dit is hoekom ons terug is.
Ons kan ’n verskil maak!
Daniel Azer
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Laat dinge gebeur
In 2011 het ek uit my korporatiewe pos bedank, my Audi
verkoop en my drieslaapkamerhuis met alles daarin uitverhuur.
Ek was pens en pootjies in die proses om my eie onderneming
te begin. Drie jaar later verdien ek ’n bestendige salaris en
ek skep werk vir ’n span intelligente Suid-Afrikaners by ’n
innoverende digitale maatskappy. Dit was nie maklik nie, maar
so ver het dit wonderlik gewerk. Vriende wat die kontinent
ken, vertel vir my dat dit nêrens anders met soveel gemak en
spoed moontlik sou wees nie.
Daar is drie dinge omtrent Suid-Afrika wat tans vir my
uitstaan: mense, geleentheid en infrastruktuur.
• Suid-Afrikaanse mense is ongelooflik. Toe ek oudpresident
Nelson Mandela se gedenkdiens bygewoon het, het ek ’n
waarlik Suid-Afrikaanse dag ervaar. Gautrein, Metrotrein,
vriende, sing, dans, vlae, glimlaggende vreemdeling,
sokkertekens en boe’s, raas deur Cyril Ramaphosa,
intensiewe debatte met vriende, en my gemaklike woonstel
in Johannesburg se Die Parke. Die kontrasterende ervarings
van daardie dag is wat Suid-Afrika maak wat dit is.
• 
Ons het meer infrastruktuur, hulpbronne, kennis, krag
en slim mense as die meeste ander lande in Afrika. Die
sypaadjies wat in stand gehou word, veselkabels onder
die paaie – en ek spandeer minder tyd daaraan om na die
download-vordering op my skerm te staar – asook die 14
minute-rit op die Gautrein vanaf Sandton na enige plek ter
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wêreld (via ons wêreldklas-lughawe) – al hierdie dinge is
luukshede en nie noodsaaklikhede nie.
• Daar is baie min plekke in die wêreld wat tans soveel
geleenthede soos Afrika, en spesifiek Suid-Afrika, bied. Ek
ontvang e-posse van Amerikaners en Europeërs wat graag
ondernemings hier wil begin. Hoekom dink almal anders
dat Suid-Afrika ’n land propvol geleenthede is terwyl
ons hier kla oor e-Tol, verspreide slaggate in die paaie en
sporadiese beurtkrag? Dit is tyd dat ons op geleenthede
fokus en dinge laat gebeur!
Eric Clements

Paniek hoort nie hier nie
Om vir mense in Suid-Afrika te sê dat hulle nie paniekerig moet
raak nie, is soos om vir hulle te sê dat hulle nie moet drink
nie. As Julius Malema se naam bloot genoem word, wil hulle
sommer albei gelyk doen. Maar paniek is nie net onproduktief
nie en ’n mors van tyd nie. Dit hoort nie hier nie. Ons bly in
een van die strelendste landskappe op aarde, met die son
wat goedgunstig vir ons glimlag terwyl die res van die wêreld
sukkel met rowwe see, power temperatuur en lug in Beijing
en Parys wat liefs nie ingeasem moet word nie. Ons neem
meer ruimte in beslag as wat ons ooit sal kan bevolk, wat
’n jammerte is, aangesien ons nogal uitstekende gene onder

41

moenie stress book.indd 41

08/04/2014 16:22

ons het. Wanneer immigrante erken dat hulle ’n gevoel van
tuiskoms ervaar wanneer hulle in Suid-Afrika aankom, vertel
hulle die waarheid. Ons is almal afstammelinge van die San,
sê die wetenskaplikes, en dit laat my meer glo dat dit waar is.
Die groot historikus, Cornelis de Kiewit, skryf dat “SuidAfrika polities en ekonomies ontwikkel het as gevolg van rampe
en teëspoed”. Miskien sal die Marikana-slagting van stakende
mynwerkers dieselfde diepgaande effek as Sharpeville hê en
miskien redelikheid by hierdie regering, en die volgende een,
laat ontstaan.
Dink aan “‘fracking” – as dit reg bestuur word, kan dit
moontlik die brandstofinspuiting wees waarna ons ekonomie
so smag. Nou is dit slegs nog ’n trog waaruit vele ander varke
reeds gevreet het. Maar hopelik, sal daar steeds iets goeds
ontstaan. ’n Ryk en goed-geklede Kabinet kan maatskaplike
subsidies selfs laat vergroot. Soos Max du Preez opmerk:
dit is goeie risikobestuur, ’n goeie belegging in stabiliteit en
sekuriteit vir almal. Daniel Kahneman, die mees invloedryke
lewende sielkundige, glo dat menslike rede, as dit aan eie
genade oorgelaat word, sistematiese foute kan skep. SuidAfrikaners moet meer konstruktiewe betrokkenheid en debat
stimuleer, eerder as om paniekerig te raak. Ons het nog steeds
’n taamlik vrye pers en na die verkiesing sal die ANC gedwing
word om meer ontvanklik te wees, nie minder nie. Ons leef
in ’n tydperk waar die verspreiding en bereiking van sosiale
media veroorsaak het dat Engels die lingua Afrika is – ’n taal
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wat eenheid, eerder as grense, skep. Ek sien uit na gesprekke
wat vrylik en vrugtevol sal vloei. 37 000 vaardige mense sal
terugkeer en hul familie sal hulle met ope arms verwelkom.
As jy steeds paniekerig is, vra jouself: wat sien hulle wat jy nie
sien nie?
Jane Raphaely

Die land van melk en heuning vir sy burgers
Ek is gebore en getoë op Stellenbosch en is ’n regte egte
Suid-Afrikaner in murg en been. Ek het my skool- en
universiteitsopleiding in my geboortedorp ontvang, en ag my
land as een van die mooiste.
In 1997 het ek ’n nieroorplanting gehad by Tygerberg
Hospitaal. Ek het uitstekende diens ontvang en was binne
rekordtyd van sewe dae ná die groot operasie ontslaan. SuidAfrika beskik oor die vaardigste en bekwaamste medici ter
wêreld. My chirurg, dr Elmin Steyn, is vandag bekend as een
van die knapste oorplantingchirurge en ’n uitstekende traumaen algemene snydokter. My nefroloog, dr Geoff Bihl, tesame
met die hele span spesialiste op die gebied van nefrologie,
word dikwels oraloor die wêreld genooi om seminare en
mediese kongresse by te woon.
Ek en my eggenoot het al beide individueel asook gesamentlik
vir vakansies sowel as besigheidsdoeleindes oorsee gereis. Ons
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was al in Europa, die VSA, die VK, Ierland, die UAE sowel as die
Verre Ooste. Die kulture en verskillende soort nasies en plekke
is almal ’n belewenis, maar wanneer ons terugkeer besef ons
elke keer opnuut hoe spesiaal ons land regtig vir ons is.
Hier in die Wes-Kaapse provinsie is ons geseën met berge,
die see, toegang tot ’n warm sowel as koue seestroom, riviere,
damme, ruie plantegroei en die mooiste argitektuur in ons
geboue. Die Bolandse dorpie waar ons bly is omring deur
wynplase, vrugteboorde en wonderlike natuurskoon. Ons
hoef nie ingevoerde vrugte en groente te koop nie want alles
hier word plaaslik gekweek en kan na hartelus geniet word.
Na ons huwelik het my eggenoot verskeie werksgeleenthede gehad oorsee, maar ons het verkies om nie hierdie land
te verlaat nie. Ons het huis gebou en gevestig hier en is steeds
gelukkig hier.
Beide van ons is kranige sportondersteuners en
-liefhebbers, en Suid-Afrika hoef nie terug te staan in die
sportwêreld nie. Ons het al en lewer steeds van die beste
rugbyspelers, swemmers, krieket- en golfspelers ter wêreld.
Natuurlik is daar ook die negatiewe: die misdaad, armoede,
ensovoorts, maar hiervan het ek ook oral in oorsese lande
gesien. Hierdie faktore sal altyd teenwoordig wees in enige
land, maar die burgers self kan tog bydra om ’n verskil te maak.
Ons as gesin is betrokke by verskeie organisasies en
welwillendheidswerk, en sien hierdeur dat die “halfvolglas”
benadering soveel meer positiewe impak op die omgewing en
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sy mense kan bring as die “halfleeg” sienswyse. As elkeen sy
bietjie bydra tot die samelewing kan ons net ’n baie sterker en
meer suksesvolle nasie bou.
Suid-Afrika kan die land van melk en heuning word vir sy
burgers. Al wat dit verg is net ’n bietjie positiwiteit en fokus
in die regte rigting, en dan is daar weer ’n nalatenskap vir ons
kinders en die toekoms. Soos die landslied lui “Nkosi Sikelel’
iAfrika” – God seën Afrika, my land, my volk, die bloed wat
deur my are vloei …
Cydaria de Vries

I n 2 0 0 8 h e t m e n s e g e s k ry f …
Ons het die antwoord
Die hartseerste ding van Suid-Afrika vandag is dat die
ou posvakkies steeds as maklike ontsnaproetes vir ons
dien. Dink daaroor. Die filosofie van die verlede was dat
mense in boksies ingedwing kon word op grond van
hul velkleur. Baie mense het besef dat hierdie sisteem
nie werk nie en baie verkeerd was. Net soos wat jy nie
volgens haar- of oogkleur, of die manier waarop mense
gekookte eiers eet kan veralgemeen nie, kan jy ook
nie volgens velkleur afleidings maak nie. Jonathan
Swift gebruik hierdie voorbeeld om die belaglikheid
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van rassisme en stamstelsels in Gulliver’s Travels te
verwoord.
Dankie tog mense het dit besef en die Reënboognasie het emosioneel en geestelik by die meerderheid
mense ontstaan. Dink terug aan 1990, aan 1994,
aan ons eerste oorwinning in die Wêreldbekerrugbytoernooi en die sokkeroorwinning tydens die
Afrika-nasiebeker. Dit het gegaan oor ware SuidAfrikaners, ek en jy, een vlag, een nasie. Kyk na
Frankryk verlede jaar! Daardie gees is steeds hier in
ons land, so lank as wat dinge goed gaan. Dit is die
kern van die kwessie – hoekom wys ons dit nie die hele
tyd nie?
Dit was naïef om te dink dat alle Suid-Afrikaanse
probleme bloot sou verdwyn met die aanbreek
van demokrasie. Vir diegene met werke, huise en
gesondheid, is die vlak van gewelddadige misdaad op
die oomblik die grootste kommer. Dit is beslis so vir
my en my familie, en soos die meeste mense is ons
direk aangeraak. Die geveg teen misdaad is ’n oorlog
wat oorwin moet word. Dit is net ’n oorlog en sulke
konflikte moet met hart en siel deur ons aangepak
word. Die hartseerste ding is dat ons verdeeld raak,
pleks daarvan dat ons ’n eenheid vorm in hierdie
stryd, asook met talle ander probleme. Skielik voel
mense dit is tussen “ons” en “hulle”. Aaklige misdade
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word emosioneel in posvakkies geplaas. Wie is die
slagoffer? Wie is die verdagte? Is die misdaad oor ’n
kleurgrens? Is die verdagte ’n buitelander of SuidAfrikaans? Is die slagoffer ryk of uit ’n plakkerskamp?
Dit is ongelukkig die vlak waarop ons reaksies deur
sulke vrae beïnvloed word. Kan jy dit glo?
Mense praat oor protesoptogte, pleks daarvan
om self in die stryd betrokke te raak. Toe Churchill
die Britte beveel het om te veg, het die bevolking ’n
protesoptog teen Hitler gevorm? Nog nooit! Diegene
wat nie reeds in die voorste linies was nie, het gou
ook vir oorwinning geveg, hetsy in die ammunisiefabrieke of myne of besig om hul lewens in gevaar te
stel op die Noord-Atlantiese konvooie. Die oorlog het
mense nader aan mekaar gebring en hul verenigde
aksie het oorwinning gebring.
Waar daar onsekerheid en vrees is, begin mense
ongelukkig hul emosies oor eenheid wantrou en keer
terug na die nonsens uit die verlede. Swart gevaar,
beskuldiging van oorheersing deur een rassegroep,
geheime agendas, derde magte – al hierdie gedagtes
keer terug wanneer mense bang is. Selfs die AWB
dreig om op hul perde te klim en weer te ry nadat ET
jare gelede huis toe is.
Dalk is dit die kombinasie van politieke kullery in
die heersende party, broeiende vrese oor korrupsie,
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die Eskom-situasie, misdaadvlakke en selfs Pandora
se kis wat in Kenia oopgemaak is, wat die negatiwiteit
aangewakker

het.

Gebrek

aan

ware

leierskap

tydens hierdie kwessies is beslis ’n hooffaktor wat
veroorsaak dat die negatiwiteit vermeerder. Daardie
gees van eenheid sal egter steeds bestaan; die gees
wat verhoed het dat hierdie land dieselfde pad as Irak
of Burundi stap. Dit is in die oorgrote meerderheid
mense wat jy daagliks ontmoet. Mense is bang, maar
nie lafaards nie. Dapperheid is om op te tree om vrees
te oorkom. Die vraag is: hoe wend ons hierdie gees aan
om die plaag van misdaad en talle ander probleme te
oorkom? Saam. Bereik dit en niks in Suid-Afrika sal
onmoontlik wees nie. Ek het nie die antwoord nie,
maar ek weet dit is binne-in elkeen van ons opgesluit.

John Robbie, Radio 702

Ek is terug en trots Suid-Afrikaans!
Natuurlik het ek van die misdaad is Suid-Afrika
gehoor. Wie het nie?
Na sowat ses jaar in Londen is ek nou weer in SuidAfrika. Ek wil nie vanselfsprekend en te simplisties
wees oor my redes waarom ek terug van Brittanje
is nie. Dit is altyd so vaal daar. Ek wil ook nie enige
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iets anders behalwe totaal versot op my land wees nie;
passievol en totaal en al idealisties.
Kom ons kyk vir ’n oomblik na die ware redes
waarom mense soos ons moet terugkom. Kom ons
wees reguit … as Mrs Balls, vriende, familie, die weer,
die Bokke, Rajah-kerriepoeier of Nik Naks die enigste
redes is waarom ons terugkom, sal dit nie lank wees
voordat ons na ’n warm bier en daardie kenmerkende
dralende aksente begin verlang nie. Die bevrediging
van ons eerste vars Tex-sjokoladestafie of daai Castle
langs die sissende braaiwors is baie vinnig vergete
as die realiteit van misdaad, beurtkrag, stygende
rentekoerse, wankelrige politiek, verkeer en massiewe
inflasie inskop.
Hoekom is ek dan so ingenome om terug te wees?
Hoekom, selfs met al die uitdagings, hou ek meer van
hierdie land as ooit tevore? Is dit omdat ek slegs vir
’n jaar terug is? Ek bly dink dat ek môre sal opstaan
en die lig vir ewig weg sal wees (jammer!). Dit sal nie.
Vir my is die ding: ons huidige gedagtes moet
verander. Ons houding moet verander. Ons denke moet
verander. Ons moenie terugkom (of oorweeg om terug
te kom) ten spyte van al die probleme nie. Ons moet
weens die probleme terugkom. Ons moet ophou om ’n
beter lewe te soek en maniere soek waarop ons die lewe
kan vergemaklik.
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Ons realiteit is wonderbaarlik. Min lande waarheen
ons vlug bied so baie geleenthede as wat Suid-Afrika
bied. In ons leeftyd het ons die ondergang van een van
die wreedste regeringstelsels in die geskiedenis beleef.
Ons het almal vergeet watter groot prestasie dit is en
dit is regtig nie so lank gelede nie. Glo ons regtig dat
’n land wat apartheid kan verslaan nie in staat is om
misdaad te bekamp nie? Hemel tog, New York met al sy
misdaad kon gewelddadige misdaad in slegs vyf jaar
met 62% verminder – tog het hulle nog nie heeltemal
apartheid oorwin nie (viva, Obama viva!).
Het ons so afgestomp, so sinies geword dat ons
werklik glo dat beurtkrag ’n onoorkomelike probleem
is – ’n probleem wat veroorsaak dat ons die land moet
verlaat? Al wat ons moet doen is om ons verbruik met
20% te verminder … Is dit al? Is dit die omvang van ’n
probleem wat tans die ekonomie op sy knieë dwing?
Die inflasie opstoot? Die rand laat verswak?
Kom ons hou op om in die oë van die regering of
groot maatskappye te kyk om die probleme op te los.
Vergeet daarvan … kom ons doen dit self. Vertel aan
die wêreld ja, ons het massiewe probleme, maar ons
respekteer mekaar en ons herkoms te veel om gedurig
te neul en nie self iets daaromtrent te doen nie.
Kom ons gaan uit en begin deur aktief ’n poging
aan te wend om mekaar te respekteer. Ek bedoel dit
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regtig. Kom ons raak ontslae van negatiewe taal of
selfs die stilte en vervang dit met ’n menslike houding
van ubuntu. Groet mekaar en glimlag. Wees hoflik.
Wees dankbaar. Wees regverdig.
Jy sal heel moontlik verbaas wees om dit te
hoor, maar daar is bewys dat hierdie eenvoudige
veranderinge in jou houding en daaglikse rituele
misdaad kan beveg. Ons is geneig om te dink dat ons
iets groots en “indrukwekkend” moet doen. Dit is nie
so nie. Ons het nie nodig om polisiereserviste te word
(tensy ons wil) of om ’n buurtwag te begin (tensy ons
wil) of hope geld en tyd te skenk (tensy ons wil) nie.
Groot verandering ontstaan deur klein aksies wat
dikwels herhaal word.

Justin Foxton

Ek is mal oor Suid-Afrika
Waarom is ek so mal oor Suid-Afrika? Daar is so baie
redes …
Tafelberg, fynbos, biltong en Afrikaans is unieke
kenmerke van ons pragtige land, Suid-Afrika.
Ons Suid-Afrikaners is sportmal en het briljante
sportspanne … party van hulle, ten minste. Ons
krieketspan is een van die bestes ter wêreld, maar ek
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kan nie dieselfde sê oor ons sokkerspan nie …
Behalwe vir ons sportvermoë het ons ook ’n fantastiese sin vir humor. As jy op Nuweland gaan krieket
kyk, sal jy heel waarskynlik die roomysverkopers hoor
skree: “Lollie, lollie, lekker lollie, iccceee-crrrim!” of “’n

sucker maak jou wakker, ’n lollie maak jou jolly!” Dan
hoor jy hoe die ou agter jou skree: “Smith, my ouma
kan beter kolf as jy!”
Nog ’n spesiale kenmerk van Suid-Afrika is die
minibus-taxibestuurder. Hulle toet, druk in en stop
in die middel van die pad, maar ek belowe jou, jy sal
hulle mis as jy emigreer. Hul taxi’s het gewoonlik klein
buitebande, plastiek-spinners en groot plakkers van
wolwe op die agtervenster.
Selfs ons ministers van gesondheid is spesiaal –
onthou altyd om baie groente te eet – dit genees VIGS!
En wat kos betref … daar is niks lekkerder as
romerige melktert, soet, bros koeksisters, pap en wors,
spesery-biltong en ’n lekker steak op die kole nie.
Dan is daar die tale – Suid-Afrika het 11 amptelike
tale: Suid-Afrikaanse Engels kan as ’n heeltemal nuwe
taal deur toeriste beskou word. Stel jou voor as jy
oorsee bly en jy hoor die volgende:
“Hey bru, that chorb on your chin looks mif, it’s

gonna make the chicks skrik, man!”
“Hey, I’ll klap you, man! Jislaaik, I know hey, this
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chorb is hectic! I’m so gatvol with these flippen zits!”
“Shame man, let’s go get sum of that zit zapper stuff

that I saw on TV!”
Nadat jy na my geluister het, moet jy sekerlik kan
sê: “Ek is mal oor Suid-Afrika!”

Stewart Steenkamp (ouderdom 12)

Suid-Afrika se skat
Die mense hier is Suid-Afrika se grootste skat. Ons
is beslis ’n nasie van helde. Ons sal nooit vergeet
hoe ons in 1994 in lang toue gestaan het om in
ons eerste demokratiese verkiesing te stem nie.
Ons het geïnspireerd en bemoedig gevoel deur die
grootheid van die Suid-Afrikaanse gees. Miljoene
mense regoor die land is wonderlike mense wat hul
lewe met dapperheid en durf voortsit terwyl hulle
groot teëspoed beveg. Hulle leef met toewyding om
’n eerlike verdienste te maak, hul kinders groot te
maak en te probeer om ’n beter lewe en geleenthede
vir hulle te bied. Ons toekoms moet op waardering en
respek vir elke mens gegrond wees. Ons moet vra dat
die mense vir wie ons gestem het ons moet dien en
dat ons met deernis gedien moet word – dat ons nie
soos statistieke behandel word nie, maar soos mense
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met onskatbare waarde en kosbaarheid. Ons verdien
niks minder nie – Suid-Afrikaners het vir te lank
swaargekry.
Ons moet respek en waardering toon vir die
wonderlike krag van die menslike gees. Dit is ons
morele plig om ’n samelewing te skep waarin die
menslike gees kan floreer. Die onderneming om ’n
beter Suid-Afrika te bou beteken dat die toestande
waarin wonderlike mense gekoester kan word, reg
is. Apartheid het die menslike gees probeer verwoes.
“Aaklig, onmenslik en kort”, is die woorde wat Thomas
Hobbes gebruik om lewe sonder ’n menslike beskawing
te beskryf. Hierdie woorde geld ook vir ’n lewe in die
ou Suid-Afrika. Die poging om ’n menslike beskawing
in die nuwe Suid-Afrika te skep gaan daaroor om
ruimtes te skep waarin die menslike gees wel tot iets
groots kan groei – op ’n fisiese, sosiale en morele vlak.
Dit alles handel oor die Talmoediese beginsel

Tikkun Olam, wat letterlik beteken om die wêreld
te “herstel”. Ons word geleer dat die wêreld in ’n
onherstelbare toestand, vol menslike swaarkry is en
dat dit ons heilige plig is om dit te herstel en te laat
genees. Soos wat ons in Suid-Afrika daarna streef om
die verwoesting van apartheid te oorkom, is Tikkun

Olam ons missie. Vir Suid-Afrikaners is teëspoed
nie vreemd nie. In ons verlede het ons skynbaar
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onmoontlike struikelblokke oorkom. Die boek van
Spreuke sê: “God sal die trane van ons gesigte afvee.”
Ons geliefde land het lank genoeg gehuil. Kom ons vat
hande om ’n wonderlike land te bou en haar trane van
swaarkry af te vee. Kom ons los ons huidige probleme
ook op en word sterker daaruit. Laat ons swaarkry die
saad van ons redding word, soos wat in Psalms gesê
word: “Hulle wat met trane saai, sal met vreugde maai.”

Rabbyn Warren Goldstein, opperrabbyn, Suid-Afrika

’n Toeloop van patriotisme
Ek is ’n 55-jarige wit man met ’n professionele kwalifikasie.
Afrikaans is my moedertaal. Ek het twee jaar lank militêre
opleiding gedoen waarvan ek een jaar op die Namibiese
grens teen die kommunistiese vyand geveg het en daarna het
ek die voorregte uitgeleef wat spesifiek vir wittes “uitgehou”
is – ’n goeie universiteit en werksversekering. Ek het ’n baie
suksesvolle loopbaan, het in Londen gewoon en gewerk en
gereeld na al die uithoeke van die wêreld gereis.
Beweeg vorentoe na 2014 en die “Nuwe Suid-Afrika” en
mense vra waarom ek nie in Perth is nie. Misdaad, armoede,
swart ekonomiese bemagtiging, Nkandla en die lys gaan aan.
Die besluit om op te pak en Perth toe te gaan of om trots
Suid-Afrikaans te bly is baie persoonlik en ek glo nie dat daar ’n
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regte of verkeerde antwoord is nie. Hoekom is ek steeds trots
Suid-Afrikaans? Laat ek gou met al die hoofredes klaarspeel. Ek
is mal oor Suid-Afrika as gevolg van die weer, die landskappe,
die mense en die “Reënboognasie”. Ek is lief vir Madiba. Om
te kon sê “dit is my President” – het my ’n ongelooflike gevoel
van patriotisme gegee.
Ek bly trots Suid-Afrikaans omdat ek die Reënboognasie
rondom my ervaar en sien gebeur. Ek sien hoe my kinders
kleurblind word. Hulle is nog nie heeltemal daar nie en dit is
weens my eie generasie se “hang-ups”. Hulle beweeg weg van
“ek is nie ’n rassis nie, maar …” na “was dit werklik ’n misdaad
om met ’n swart ou uit te gaan? Pa, jy is nie ernstig nie!”. Ek sien
talentvolle jong Suid-Afrikaners met ’n brandende begeerte
om opgevoed te word, ’n werk te kry, geld te maak en lief vir
die lewe te wees! Ek sien ’n groeiende middelklas met karre,
slimfone en Apple-rekenaars.
Is alles maanskyn en rose? Beslis nie! Niks so betekenisvol
kan so maklik wees nie. Hemel tog, Amerika is dan deur ’n
burgeroorlog om teen rassisme te baklei.
Ek wil deel wees van hierdie wonderlike storie wat in SuidAfrika ontluik. Dit is ’n storie met hoop, trane en baie drama,
maar bo alles, ’n storie met ’n gelukkige einde. Ek sê dit met
absolute sekerheid. Ons is hopeloos te talentvol vir enige iets
om in ons pad na ’n gelukkige einde te staan.
Ferdi Gazendam

56

moenie stress book.indd 56

08/04/2014 16:22

Doen jou “Mandela-deel”
Dit was Vrydagoggend, 6 Desember. Ek het op die N2 in Port
Elizabeth werk toe gery. Terwyl ek bestuur, het die “normale”
aard van die oggend my opgeval. Mense het presies dieselfde
gedoen as wat hulle gister gedoen het. Taxi’s het hul bes
probeer om voor my in te druk, mense uit die plakkerskamp
het langs die snelweg gestap om kortpad oor die besige pad
te kies, ’n ma en haar kinders was op pad skool toe, twee
gelukkige ouens was duidelik op pad om vir die dag te gaan
visvang …
Dit was natuurlik glad nie ’n normale dag nie. SuidAfrikaners het almal wakker geword en die nuus gehoor dat
Nelson Mandela gesterf het. Op ’n manier kon ek skuldig
gevoel het oor die feit dat ek ook, soos gewoonlik, net op
pad werk toe was. Het hy nie iets meer verdien nie? Maar toe
besef ek – net die blote realiteit dat ons land steeds sy normale
gang gaan, is ons grootste huldeblyk aan hierdie grootse man.
Dit is meer as ’n huldeblyk aan net een man. Max du Preez het
ons gedurende daardie tyd daaraan herinner dat, sonder om
Mandela se groot rol te ontken, Suid-Afrika juis “werk” weens
letterlik miljoene klein Mandelas wat op hul eie manier tot
ons pragtige land bydra. En dit is waarom ons nie paniekerig
moet raak nie – weens die talle positiewe mense wat ek leer
ken het – elkeen doen sy of haar eie “Mandela-deel” in ons
land.
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Daar was tye toe die meeste van ons paniekbevange wou
raak. Sal ek ooit die 1980’s en vroeë 1990’s vergeet? Daardie
middernagtelike gesprekke in Xanadu soos wat die studente
nadink oor die verdoemenis van ’n moontlike swart regering –
die meeste gesprekke het dikwels gehandel oor die politieke
modelle wat die mag in die wit man se hande sou hou. My
besoek saam met die mede- Afrikaanse studenteleiers aan
die VSA in Junie 1986. Ek sien die nuusflitse en beelde op
die TV-skerms oor die gewelddadige herdenking van 16
Junie 1976 – ons was bang en het dikwels huis te gebel om
te hoor of ons families nog veilig is. Daardie Saterdagoggend
in Steynsburg het ek vir die eerste keer in my lewe ’n toi-toioptog gesien (en gehoor!). Dit was nogal vreesaanjaend vir ’n
jong wit ou. Die aand op my pa se plaas buite Komga toe ons
oor die nuus hoor dat Chris Hani vermoor is en Mandela die
nasie sou toespreek. Kan ek byvoeg – dit was die aand wat
Mandela ook simbolies baie wittes se harte gewen het – en
ons leier geword het!
En nou, meer as twee dekades later, is Mandela dood en ek
gaan steeds elke oggend werk toe. Dit gebeur nie in ’n borrel
van onkunde nie. Ek weet ook van boere wat vermoor is. Ek
ken ook jong ouens in plakkerskampe wat werkloos is en hul
redding in alkohol of diefstal vind. Ek het die ervaring gehad
om in my eie slaapkamer te wees terwyl diewe die sitkamer
leegmaak. Ek ken die jong student van die plattelandse OosKaap wat sy studies moes staak weens ’n gebrek aan geld
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en ernstige maatskaplike probleme by die huis. Ek het die
frustrasies ervaar van ’n provinsiale regering wat meer as
R200 miljoen op ’n webtuiste geblaas het wat ons studente
waarskynlik in ’n week kon ontwikkel. Ten spyte van al hierdie
realiteite, stres ek nie!
Daardie oggende wanneer ek in my programmeringsklas
vol eerstejaars instap en uitvind dat 120 gretige studente
besluit het om ’n program te skryf wat die woorde “Hallo
World” uitbasuin, vergeet ek om te stres. Diegene voor hulle,
skryf nou sagteware wat nie net ’n groot impak op Suid-Afrika
maak nie, maar wêreldwyd. Wanneer ek ’n afgevaardigde by die
Oos-Kaapse ICT Summit is, vergeet ek om te stres. Ek luister
na invloedryke politici en leiers in sakeondernemings wat baie
bewus van ons uitdagings is en hard werk om die euwels van
armoede, korrupsie en onbevoegdheid van die regering aan
te spreek. Ek sien hoe my seun en sy vriende elke moontlike
entrepreneursgeleentheid wat hulle kan kry aangryp en ek is
dankbaar dat daar so baie strukture en individue is wat hulle
op hierdie opwindende reis kan begelei. Ek luister na my vrou
se stories oor haar werk wat baie opoffering verg – nie net
leer sy Graad 1’s lees nie, maar sy gee hulle hoop en ’n doel
om te bereik binne hul eie realiteit tuis.
Ek het die voorreg om deel te wees van ’n reuseprojek
– meer as 120 leerders werk aan ’n musiekblyspel, “I am an
African”, wat in Junie 2014 ons 20 jaar van demokrasie in ‘n
stadsteater sal vier. Dit is baie bemoedigend om te sien hoe
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hierdie leerders en onderwysers besonder hard werk na
skool en op Saterdae, net om hiervan deel te wees. Maar ek
sal ook nooit vergeet hoe vriende, kollegas, vriende, mense
uit sakeondernemings en ander graag bydra om ’n groot
geleentheid in hierdie kinders se lewe te skep. Lewens word
op soveel vlakke beïnvloed! Hoe kan ek stres terwyl ek deel
is hiervan?
Die slim ouens soos JP Landman herinner ons in sy boek
The Long View dat daar selfs op ons ekonomie se makrovlak
redes is om positief te wees. Maar dit is sy eie storie – my
storie gaan slegs oor wat ek in my klein wêreldjie ervaar. En
dit is hoekom ek nie stres nie!
Jean Greyling, NMMU, Rekenaarwetenskap

Geen onbewustelike vlagswaaiery nie
Ek swaai nie ’n vlag onbewustelik rond nie. Ek stem saam met
Einstein: “Nationalism is an infantile disease. It is the measles of
mankind”. Ek is besorg oor die potensiaal wat nog nie hier by
ons ontgin is nie – ’n rykdom van vermorste intelligensie.
Deur toegang tot breëbandinternet te aktiveer, kan enige
beperkings in ’n land opgelos word. Die Internet verleen
gratis, byderwetse leermateriaal wat globaal toeganklik is
om vinniger roetes na nuttige opvoeding te verskaf. Ons kan
voortbou op ons eie innovering in die privaat sektor – dit is die
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beste kans om ons nadelige handel om te swaai. Verspreiding,
vervaardiging, IP, arbeid – alles kan oorgedoen word.
Ten spyte van die feit dat daar baie werkloosheid in SuidAfrika is, is daar tog baie werk; en ’n massiewe gaping in die
mark. Dit vereis vindingrykheid en die vrymoedigheid om aan
te beweeg van territorialisme. Om deel te wees van hierdie
mensdom, maak nie saak waar in die wêreld jy jouself bevind
nie. Ambisieuse en dapper mense stroom in en gebruik die
toenemende intelligensie van die Web om die inhoud te verlig.
Ek wil deel wees van daardie avontuur.
Maximillian Kaizen

Ons kan almal hier ’n verskil maak
Ek is lief vir my land. Dis lekker hier. Die weer is lekker, die see
is naby, my familie is hier en dis so lekker om saam met familie
en vriende te kuier.
Hierdie is ’n land vol geleenthede; daar is so baie om te leer
en doen. Dit maak my hartseer wanneer ek hoor hoe baie
mense die land wil verlaat. Hul moet besef dat ons almal hier
’n verskil kan maak.
Ons land is opwindend en interessant.
Ons land is wonderlik.
Abigail Appollis
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Tyd om terug te gee
Hierdie land het my geleer, my opgevoed, my gekoester en my
ondersteun – dit is die regte ding om te doen om nou terug te
gee wat die land aan my gegee het.
Ek het in Kaapstad grootgeword en op die ouderdom van
23 was ek nog nooit oorsee nie. Nadat ek my graad aan die
Universiteit van Stellenbosch ontvang het, het ek besluit om vir
vier maande lank in Nieu-Seeland te gaan werk. Voor ek my oë
kon uitvee het my reis skielik gegroei tot ’n 3,5 jaar lange reis
reg rondom die wêreld – ek was ’n vlotgids, ek het wyn gemaak
en ek het selfs op ’n vissersboot gewerk!
Die opwindende ding daarvan om na verskillende lande te
reis en daar te werk, is om ’n land te ervaar presies soos wat
dit is. Jy is nie net nog ’n toeris in ’n vakansieoord nie. Jy sien
nie dieselfde geykte besienswaardighede wat alreeds honderde
kere per dag afgeneem is nie en jy word ook nie aan die
eentonige geklets van medetoeriste blootgestel nie.
Deur in ’n land te werk en te woon word jy blootgestel aan
die kultuur, die politiek en maatskaplike omstandighede. Jy kry
die geleentheid om na wonderlike toeristebestemmings te reis
wat nie noodwendig op die gewone toeristepaadjie is nie. Jy eet
hulle kos, koop by hulle winkels, dans op hulle musiek en luister
na die plaaslike bekommernisse en kwessies. Jy begin as’t ware
hul lewenswyse verstaan.
Tydens my reise was ek altyd vatbaar vir die idee om
myself in ’n land te vestig sodra ek tuis genoeg voel en die
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land my verbeelding aangryp. Nieu-Seeland het ’n wonderlike
buitelugleefstyl en fantastiese mense. Die mense van Argentinië
was warm en vriendelik en die ontspanne leefstyl was
ongelooflik. Die Verenigde State het wonderlike mense (selfs al
is hulle Amerikaans) en ek kon soveel pragtige plekke ontdek. En
tog het ek gevoel dat ek nie net kon anker gooi en op een plek
kon bly nie. Dit was nie weens ’n gebrek aan vriende of ’n gebrek
aan ’n lekker tyd nie – dit was omdat Afrika steeds in my bloed
was. Dit was my tuiste.
Afrika is ’n verromantiseerde manier om na my “tuiste” te
verwys. Maar dit gaan gepaard met opregte patriotisme en ’n
gevoel van trots. Dit is ’n plek van skoonheid, met ongelooflike
mense, wonderlike kulture, propvol energie en moontlikhede en
’n diversiteit van ekosisteme en tradisies wat jy nie sommer êrens
anders sal kry nie. Ek verstaan hierdie plek en ek is trots om dit
my tuiste te noem. Maar soos in die geval van soveel tuistes reg
rondom die wêreld, is daar kwessies wat sy kinders aantas.
Stel jou voor: ’n “probleemkind” in ’n skool wat die vermoë
het om enige iets te kan bereik, maar hy kom uit ’n gebroke
huis. Die kind is moontlik verward, mislei, en misverstaan. Maar
as ’n onderwyser by die skool besluit om ekstra tyd saam met
hierdie kind te spandeer om sy agtergrond te verstaan, sy
sterk punte te vind en die nodige leiding te gee om sy volle
potensiaal te bereik, sal die kind ’n goed toegeruste volwassene
word, met groot moontlikhede in sy toekoms. Suid-Afrika kan
as ’n “probleemkind” beskou word – uit ’n gebroke huis met
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gebrekkige opvoeding, maar met ’n magdom geleenthede en
moontlikhede. Ons moet saamstaan en die “onderwysers” vir
ons land wees. Ons moet in ons land glo, deur die geskiedenis
werk, die land se sterk punte vind en dit ontwikkel en ons land
help om sy volle potensiaal te bereik. Ons moet net die regte
mense kry om ons land te lei en dan kan dit wonderlik wees! As
ons almal die makliker weg neem en na groener weivelde vlug,
en vanaf ons troon sit en toekyk en oordeel, wie gaan ooit kan
help sodat ons land sy volle potensiaal kan bereik?
As jy hierdie boek lees, beteken dit dat jy wel glo dat SuidAfrika ’n sterk kans het. Die uitdaging is nou in ons hande – ons
moet proaktief wees en verseker dat Suid-Afrika se besondere
potensiaal ’n werklikheid vir toekomstige generasies kan word.
Karen van der Westhuizen

Die toekoms is Suid-Afrika
Ek het wyd en syd gereis en was sedert 1994 taamlik vasbeslote
om die land te verlaat tot ek baie jare gelede besef het (en gereeld
deur die media en vriende besef) dat ons in Suid-Afrika iets
soveel meer spesiaal as die res van die wêreld het – onontginde
potensiaal, klimaat, geleenthede, gemeenskap en die res van die
wêreld, met Afrika as ons ingangspunt, is oop vir ons!
Die afgelope 20 jaar in Suid-Afrika was ongelooflik en die
volgende sal net so uitdagend soos die afgelope 150 jaar in
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Afrika wees – maar wat is nuus en watter land in die wêreld
sukkel nie maar met GROOT uitdagings nie?
Ek het gekies om hier te wees, gekies om ’n verskil te
maak en glo dat rasionaliteit/goeie mense ons mettertyd sal
lei na waar ons glo ons sal en KAN wees – ’n koesterende,
mededeelsame samelewing, gedryf deur geleenthede, met
minder misdaad!
Vir my is die toekoms Suid-Afrika. Ek hoop ons almal bly net
hier om saam oplossings vir die uitdagings te vind.
Pieter Venter

Kaapstad is my huis
Ek was al in verskeie lande, en elke keer as ek op die vliegtuig
klim om huis toe, Suid-Afrika, toe te kom begin ek glimlag. Daai
ding wat die Engelse somer noem, is eintlik net ’n paar warm
dae. Ek sit nou juis op my stoepie met ’n lekker koffie en kyk
hoe die stad wakker word … hoe Leeukop al hoe ligter word.
Kaapstad, Suid-Afrika, is my huis. Dis waar ek lekker voel,
waar almal my taal praat, waar die mense vriendelik is. Die stad
waar jy op ’n mooi somersaand kan rondstap met die reuk van
braaivleisvure en die agtergrondmusiek van verskeie partytjies.
Ek sal my huis en my land nie sommer vir ’n ander verruil nie.
Cronjé Fourie
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Hoekom bly ek in Suid-Afrika?
Die feit dat ons eerstens hierdie vraag moet vra, laat my
dink dat sommige mense dink daar is genoeg redes om nié in
Suid-Afrika te bly nie …
Elke land het sy uitdagings, en in sommige plekke in die
wêreld is daar veel ernstiger probleme, soos jarelange oorloë
en geen menseregte, om net ’n paar te noem.
In Suid-Afrika kan ons:
• By enige skool of universiteit inskryf
• Enige wettige besigheid begin
• Op enige strand swem
• Enige sport beoefen
• Enige televisiestasie kyk
• Enige radiostasie luister
• Enige internetwebtuiste besoek!
• En die beste van als, ons kan sélf besluit wie ons wonderlike
land moet regeer.
Bostaande redes is seker van toepassing op baie plekke
in die wêreld, maar ons geskiedenis maak dit net verder
spesiaal.
Suid-Afrika is tans seker een van die aanloklikste plekke
om te woon. Ons het soveel geleenthede en voorregte
waarvan ander net kan droom. Ja, ons het ons politieke
uitdagings, maar selfs dit hang af van na wie jy luister.
In Suid-Afrika is daar soveel moontlikhede, en hier kan
jou drome waar word. Die Amerikaners praat van “The
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American Dream”. Ek dink ons kan net sowel praat van ons
“South African Dream”.
Die beste van alles is egter ons wonderlike mense. Ten
spyte van ons uitdagings en die feit dat ons eintlik maar ’n
deurmekaarspul is (11 amptelike tale), voel ek dat ons in
harmonie met mekaar lewe.
Ek verruil my land vir geen ander plek in die wêreld nie!
Hoekom wil ek nié in Suid-Afrika bly nie? Ek kan nie aan
genoeg redes dink nie.
Wendell Lawrence

I n 2 0 0 8 h e t m e n s e g e s k ry f …
Verdraagsaamheid
Verdraagsaamheid beteken nie om mense of dinge te
vat soos dit kom nie, maar eerder om mense met foute
en al te omarm en altyd op die positiewe te fokus. Dit is
waaroor Suid-Afrika gaan. Ons verstaan ons verskille
en die bagasie wat elke ras dra, maar ons omarm
almal met waardigheid en liefde. Ons sê nie dat mense
moet vergeet nie, maar vergewe eerder en beweeg aan.
Begryp dat ons almal in hierdie teëspoed (apartheid) is.
Dit is elke liewe Suid-Afrikaner se plig om die verlede
en ander lande se sienings te verander en te wys dat
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ons ’n verdraagsame land is en dat ons almal wil deel
wees van ’n vrye, vreedsame nasie vir vele generasies.

Phambili Mzantsi phambili, alle oë op jou!
Busisiwe Mbiyo

Suid-Afrika – ’n aanhoudende bekommernis
Vroeër vanjaar, te midde van die groeiende beurtkrag,
het ek en my vrou saam met ander vriende wat in die
donker gelaat is, in ’n bekende Italiaanse restaurant
in Illovo, Johannesburg gaan eet. Die fisiese atmosfeer
was huislik en warm; die pizza-oond het soos ’n kaggel
in die agtergrond geknetter, klein noodlampies en
kersies het ’n romantiese lig oor die tafels uitgestraal.
Maar die luim van die klante was alles behalwe
vriendelik. Die gesprekke en lyftaal was propvol
geregverdigde woede – of eintlik hartseer; selfs sonder
woorde kon jy die woorde: “hierdie land is in sy maai”
aflei.
Ek het, ’n bietjie te luidrugtig, vertel van die ervaring
wat ek en my vrou destyds tydens ’n kragonderbreking
in New York gehad het. Dit was in Julie 2003 toe die
berugte “golwende kragonderbreking” oor groot dele
van Kanada en noord-oos-Amerika gespoel het. Ons
woonstel, 29 verdiepings na bo, het oor die Con Edison-
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kragstasie naby die East-rivier uitgekyk. Dit was
laatmiddag en ek was by my lessenaar toe ’n ontploffing
die gebou laat ruk het; skielik was alles rondom my in
stilte gedompel, en toe die nagdonkerte. Eers was die
elektrisiteit daarmee heen, toe die water omdat die
pompe ophou werk het, en skielik kon ons nie meer die
toilet spoel nie. Alles werk met elektrisiteit as jy op die
29ste verdieping woon.
Ons moes 24 uur lank by ’n donker, smal stel trappe
op en af sukkel en bottels water rondkarwei om te
drink, toilete te spoel en tande te borsel. In die
winkels het ons met ander gestoei oor bottels water
wat minder raak; ons het die wreedaardige motoriste,
wat voetgangers as hul teikens beskou het, ontduik,
en gesien hoe hulle hul koppe by die motorvensters
uitsteek om mekaar te vloek soos wat hulle vir
voorrang by besige kruisings geveg het omdat die
verkeersligte buite werking was. Na die tyd het ons
uitgevind dat 10 miljoen mense hierdeur geraak is.
In daardie restaurant in Illovo is my beskrywing van
derdewêreldse chaos in die magtige New York met
stilte, en selfs beslissende verwerping begroet: dit is
sistemies, dit is nie dieselfde as wat ons hier ervaar
nie.
Ja, wat was die punt van die vergelyking? Mense kry
nie vergelykbaar swaar nie, maar hulle kry wel swaar.
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Ek stem. Behalwe dat al die swaarkry sy konteks het
en daarin skuil die antwoord vir ’n gepaste reaksie. Ek
kon my vriend se twyfelagtige staaltjie vertel het. Ek
het in 1993 as besoekende professor van letterkunde
aan die New York City University se Harlem-kampus
klas gegee. Ek het kreatiewe skryfkunde aan ’n
volwasse klas wat meestal uit immigrante bestaan het,
doseer. Ek het liries voortborduur oor ons ontluikende
wonderwerk toe ’n Brasiliaanse student my in die rede
val: “Professor, kom by; jou wonderwerk is ’n druppel
in die emmer van al die uitdagings wat ons reeds
dekades lank moes trotseer.” Ek het notisie van haar
woorde geneem.
Ek kon by die Illovo-ete weer vertel het hoe ek
as amptenaar vir die Verenigde Nasies dikwels
moes byhou met die uitdagings wat besoekers aan
ons land trotseer. Ek het gesien hoe my bagasie
“weggeneem” word by die lughawe in Quito, Ecuador
terwyl ek deur medepligtige doeane-amptenare agter
glasskerms aangehou is; my tande met Coca Cola
in ’n spoggerige Bangkok-hotel moes borsel oor ’n
waterbesoedelingsvrees; oor rioolpoele moes spring
in ’n “plakkerskamp” wat oor Rio se gewilde Ipanema
Beach uitkyk. Ek kon selfs byvoeg dat my seun
Zachary, toe nege maande oud, talle yskoue eensame
ure saam met ons op ’n luukse trein wat tussen Milaan
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en Genève gestrand is, moes deurbring.
Die punt is dat gemeenskapsfoute – ekonomies,
sosiaal, polities – siklies is en gedurig oral gebeur.
Miskien is die verskil in die wyse waarop mense
dit hanteer deels sielkundig. Amerikaners het met
innerlike en uiterlike woede gereageer toe terroriste
hul super-beskermde grense binnegedring het en
toe hul kragstasies nie die enorme 2003-kragonderbreking kon baasraak nie. Hierdie soort ding gebeur
nie net in die ryk en magtige Verenigde State nie. Is ons
Suid-Afrikaner ook so “bederf”, maar weens ’n ander
rede?
Het die “perfekte geskenk” van ons politieke
wonderwerk – ’n vreedsame oorgang weg van die
afgrond van rassekonflik, deur ’n tydperk van
onvoorspelde makro-vooruitgang en die verkryging
van lewenstandaarde, ten minste vir die groeiende
middelklas wat steeds gunstig is in vergelyking met die
meeste ontwikkelende lande en baie ontwikkelde lande
– ons werklik voorberei om op daardie on–vermydelike,
sikliese terugslae te reageer? Is dit waarom ons so
vinnig, binne die bestek van ’n kort 14 jaar sedert 1994,
van futlose euforie na verlammende moedeloosheid
beweeg het?
Ek het lank genoeg oorsee gewoon en genoeg
gereis om te weet dat dit wat ons in Suid-Afrika het, ’n
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“aanhoudende kommer” genoem word en dit is nie ’n
metafoor om voor weg te gaan nie. Maar goeie dinge kom
nie as geskenke nie. Die tyd het gekom vir ons almal om
ons Illovo-restaurant en ander toevlugte van klagte te
verlaat, ons moue op te rol en aan die werk te spring om
probleme wat ons land in die gesig staar, aan te pak.
Miskien is dit tyd om daardie beskaafde organisasies
wat ons gehelp het om deur te druk tydens die
disfunksionele apartheidsera, opnuut te stimuleer of te
herskep. Kom ons erken dat regerings reg oor die wêreld
nie die antwoord op ons probleme is nie, en ons moet dit
ook nie verwag nie. Behalwe vir die verkiesings elke vyf
jaar, moet ons aanhoudend ’n rol speel.
Kom ons tref weer ’n vergelyking met die
Verenigde State: daar is aktiewe nie-regerings- en
gemeenskapsorganisasies in elke sosiale sfeer, vanaf
gesondheid en opvoeding, tot energiebesparing en selfs
die planeet. Vra maar die federale, staats-, en plaaslike
owerhede waarop daar meedoënloos vir elke liewe
kwessie denkbaar druk geplaas word. Maar die mees
voortuitganklike van hierdie owerhede sal ook erken
dat die werklik goeie NRO’s nie definitief opsioneel is
nie. Hulle is altyd besig om alternatiewe moontlikhede
te soek en te verskaf in die plek van staatsinstansies
wat nie werk nie.
As hulle dit kan laat werk, waarom kan ons nie?

Achmat Dangor, Skrywer
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Kom speel!
Ek het op 1 Maart 2011 vanuit Oos-Londen vertrek om my reis
van 6 772 km om die rand van Suid-Afrika aan te pak. Ek het ’n
skokstok saamgevat ter wille van my ma se gemoedsrus, maar
het die ding na ’n week weggesmyt omdat die humiditeit in die
Wildekus in elk geval nie die ding laat werk het nie. Die gawe
mense het my ook oortuig dat dit heeltemal onnodig is. Die
wonderlike ding daarvan om reg rondom die land te hardloop/
fiets te ry/te roei is dat jy met almal oogkontak maak. Jy hoor
die stemme, ruik die braaivure, en raak werklik betrokke by
almal op jou pad. Daar word nie teen 120 km/h gejaag met
toe ruite nie. Tydens my 148 dae op die pad het ek niks anders
as ongelooflike gasvryheid, gaafheid en opregte omgee van
elke Suid-Afrikaner beleef nie. Ek is kos en water, aanwysings,
aanmoediging, geselskap en verblyf aangebied. ’n Ou man uit die
destydse Venda het my hand gevat en my as “’n eie dogter” in
sy dorpie verwelkom. Ek is vir twee uur lank in die donker langs
die kus begelei deur twee jong Xhosamans wat bang was dat ek
tussen die klowe sou verdwaal en nie by my bestemming uitkom
nie. ’n Kalahari-boer, sonder tande, maar vol bewondering,
het my “Ramkat” genoem. Ek is in plaashuise verwelkom en
het tee gedrink in hutte. My ervaring was nederig, maar ook
opbeurend. Dit het my geloof en ’n positiewe houding teenoor
die mans en vroue in my land versterk.
Terwyl ek al langs die Mapoetoeland-kus gehardloop het,
het ek (tot my ongemak) ontdek dat die hele bevolking (selfs
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die oumas) pangas dra. Ek het alleen op ’n afgeleë strand gedraf
to ’n impie Zoeloe-jongmans skielik uit die suikerrietplantasies
bars, geklee in lendedoeke, toegerus met die pangas. Ek was
skielik paniekerig, maar hulle het verby my gehardloop en hul
pangas met ’n “Hello Medem”-saluut gelig.
So selfs die moontlik vreesaanjaende situasies was nie
meer so vreesaanjaend nie. En tog was daar so baie vroue
wat verstom na my gekyk het en dan sê “Ek sou graag wou
hardloop, maar ek is net te bang!” Waarvoor hulle bang
is, is moeilik om vas te stel – daar is ’n vae, dog universele
vrees onder baie Suid-Afrikaners dat iets of iemand hulle sal
bespring en al hul besittings sal steel. En die enigste manier
waarop dit blykbaar verhoed kan word, is om agter hoë mure,
of toegesluit in nutsvoertuie, met toe vensters, te skuil. As ek
dink dat my ervaring tydens my 148 dae op die pad die totale
teenoorgestelde was, dink ek dis die moeite werd om te waag
en buite te gaan speel! Dink jy nie so nie?
Kim van Kets

Môre sal beter wees
Staan vir ’n oomblik stil onder ’n akkerboom in Stellenbosch
of ry rustig deur die Nasionale Krugerwildtuin en bewonder
die rykdom van natuurlike skoonheid en sielvolle vryheid; dit is
Afrika! So ’n plek vind jy nêrens anders in die wêreld nie. Dit is
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Suid-Afrika. Die punt van ons kontinent beskik oor ’n magdom
potensiaal; dit spog met ryk biodiversiteit, menslike gees en
gaafheid. Mense bly vrywillig hier, en weet dat hulle inderdaad
die plek ’n tuiste kan noem.
Tussendeur al die uitdagings; wat glad nie so uniek teenoor
die res van die wêreld is nie; sal ons trots kan regop staan
en weet dat môre beter sal wees. Hoekom, vra jy? Want
ons weet waartoe ons reeds in staat was. Talle uitdagings –
historiese, sosio-ekonomiese uitdagings, ’n tekort aan basiese
behoeftes vir talle mense, en huidige uitdagings wat kos en
elektrisiteit behels. Tog kan alle Suid-Afrikaners vandag nog
stem, ons kinders kan na ouderdomsgenote en vreemdelinge
uitreik sonder dat daar ’n guns verwag word, maar bloot
weens vryheid van uitdrukking. Ons lag terwyl ons almal in
dieselfde swembad swem. Ons deel klasse en praat kollektief
oor veranderings in ons samelewing.
Ons grootouers en ouers deel graag wonderlike slaaptydstories; in ’n tydperk toe so baie wêreldsburgers vasgevang
was in dit wat ek ’n “tuimeldroërgemeenskap” wil noem. Druk
’n knoppie en verwag onmiddellike resultate! En as dit nie
werk nie, gooi weg en koop ’n nuwe een! Suid-Afrikaners hou
egter aan om te probeer – amper soos ’n leeuwyfie wat haar
welpies beskerm – om die “regte” ding te doen. En daarom is
ek bereid om ons landskappe se absolute skoonheid te ervaar
en die werklike waarde van lewenslustigheid en vrygeestige
mense te waardeer.
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Wanneer jy na ander wêrelddele reis, is jy geneig om
dadelik meegesleur te word deur ons eie land se grootheid.
Daar is nie ’n beter geluid as die geluid van rubberwiele op die
aanloopbaan by Kaapstad se lughawe, of die klank van branders,
net ’n klipgooi weg van bekroonde wynplase en wildreservate
nie. Ons kinders kan grootword waar naaldekokers rondvlieg,
waar vure die naglug ophelder en Suid-Afrikaners die hele dag
lank feesvier – bloot omdat ons Suid-Afrikaners is!
Dit is my tuiste. Selfs al is ek soms oor die grense, sal dit
die plek wees waarheen ek altyd sal terugkeer. God seën die
grond van Afrika.
Martin Albertus

Gesprekke met vreemdelinge
Die hoofrede waarom ek nie wil emigreer nie, is eenvoudig:
gemeenskap. Ek werk vir ’n internasionale maatskappy en
reis dikwels na Europa. Ten spyte van die beskikbaarheid van
buitelugaktiwiteite, veiligheid, openbare vervoerstelsel, en
beter onderwys, mis ek dit (behalwe nou vir die weer) om
bloot gesprekke met vreemdelinge aan te knoop, ongeag wie
hulle is, hoe hulle aantrek en waar hulle vandaan kom. Veral
Kapenaars kan sommer binne ’n paar minute hul lewensverhaal
met ’n vreemdeling deel, sonder dat hulle mekaar se name ken!
Randall Crisp
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Wat jy daarvan maak
As buitelander wat ’n onderneming in Afrika bou, was SuidAfrika my “huis weg van die huis” vanaf die eerste keer wat
ek op OR Tambo geland het. Waar anders kan jy 365 dae
van die jaar gholf speel? Tegnologie laat fisiese spasies kleiner
lyk en maak geografiese afstand irrelevant. Hoekom kies ek
dan om hier in Suid-Afrika te wees? Ek kan jou vertel van die
goeie logistieke infrastruktuur of die hoë lewenskwaliteit in
Suid-Afrika … ek kan ook gesels oor die beskikbaarheid van
kapitaal, ons wêreldklas bankgeriewe, biltong, Springbokke
en Castle Light. Maar dan kan ek jou ook vertel van ons
“waargenome” *sarkastiese stemtoon* politieke onstabiliteit,
die fluktuerende rand, lae produktiwiteit, ’n leierskapkrisis en
aanhoudende bekommernisse oor sekuriteit. Suid-Afrika is
wat jy daarvan maak en of jy dit nou as ’n halfvol of halfleë glas
beskou, hou die land aan om te groei ten spyte van inherente
strukturele swakheid. Dis die ekonomiese veerkragtigheid
en magdom geleenthede wat maak dat Suid-Afrika so ’n
wonderlike woonplek is. Hoekom wil ons vlug as dinge dan
so pas begin het?
Sid Wahi
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’n Dag in Soweto
Dit was ’n gewone dag en ek het saam met ’n fotograaf en
medejoernalis na stowwerige Soweto gegaan. Ons moes
vasstel hoe inwoners op die elektrisiteitsverhogings sou
reageer. Ons het ons motor parkeer, ons notaboekies en
kameratoerusting gereed gekry en deur die buurt begin dwaal.
Dit was eenvoudig: klop aan deure en vind uit wie sou praat.
Anders as die sekuriteitshekke in die voorstede van
Johannesburg, waar jy gewoonlik eers moet bel en dan deur ’n
sekuriteitswag ingelaat word, of ’n baie ingewikkelde wagwoord
moet intik en die voordeur moet gebruik, word jy eenvoudig
hoflik op ’n persoon se eiendom in Soweto toegelaat. Daar
groet jy die inwoners sommer by die agterdeur. Niemand
weier jou op hul perseel nie.
Jy word by elke huis ingenooi vir tee sonder dat jy hoef
te verduidelik wat jy daar soek. By die een huis word ’n
Spazawinkel deur ’n man in sy agterplaas bestuur. Hy stop
roomysstokkies in ons hande toe ons gaan. ’n Vrou begelei ons
deur haar huis en ons hou haar babas vas.
Suid-Afrika het wel sy probleme.
Maar dit is warm, vol lewe en divers. En nou en dan gee
iemand vir jou ’n roomysstokkie sonder dat hy iets in ruil
daarvoor verwag.
Tammy Sutherns
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’n Spesiale band
Ek het vir lang tydperke aaneen in Noord-Amerika, Europa en
Asië gewoon. Noudat ek na twee dekades terug in Suid-Afrika
is, kan ek my nie êrens anders voorstel nie.
Ten spyte van ons politieke en ekonomiese probleme, die
aanhoudende korrupsie en die onvermoë om die nodige en
beloofde dienste te verskaf, glo ek dat daar genoeg goedheid
in ons land is om ons te help. Daar is ’n spesiale band wat ’n
eenheid tussen ons vorm.
Dit is maklik om te verstaan waarom Suid-Afrikaners wat
die land verlaat het nostalgies raak oor ons oop ruimtes, blou
lug, sonskyn en lekker braaie.
Ek is vol vertroue dat ons dit op die ou einde sal regkry, so
moenie stres nie.
Sibs Moodley-Moore

Geen Utopie
Ek was vroeër vanjaar in Australië en was verras deur die
aantal mense wat my vra of ek van plan is om soontoe te
immigreer. Ek het die vraag as ongewoon beskou – nie net
omdat dit ’n vraag is wat ek nie aan ’n besoeker in Suid-Afrika
sou vra nie, maar omdat dit ’n vraag was wat ek nie tydens my
vorige besoek aan die VSA, dele van Wes-Europa, dele van
Asië, of enige ander land gehoor het nie.
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Terwyl ek in Perth was, het ek ’n vriend van beide SuidAfrikaanse en Australiese afkoms vir ’n drankie ontmoet.
Alhoewel hy my nie gevra het of ek van plan was om te
emigreer nie, het hy my wel gevra waarom ek mal oor SuidAfrika is. Alhoewel ek geweet het dat ek wel mal was daaroor
om in Suid-Afrika te bly, het die vraag my laat dink of dit slegs
oor my emosionele verbintenis aan die plek was, en of SuidAfrika werklik ’n goeie blyplek was. Ek weet nou dat die rede
’n kombinasie van albei is.
Dit is nie ’n geheim dat daar baie negatiewe aspekte
aan Suid-Afrika verbonde is nie, veral as iemand vanuit ’n
Australiese perspektief daarna kyk. Suid-Afrika het een van
die ongelykste samelewings ter wêreld. Mense wat reeds
die land verlaat het en mense wat graag wil, sal jou vinnig
inlig oor die hoë misdaadvlak, armoede, ’n onderontwikkelde
openbare vervoerstelsel, hoë werkloosheidsyfers, rassisme
en onbevoegde openbare dienste. Geen wonder mense wil
so graag Suid-Afrika verruil vir lande soos Australië, NieuSeeland en Kanada waar hierdie probleme nie so prominent
is nie. Ek is ook bewus van al hierdie probleme, maar wil nie
graag Suid-Afrika vir enige ander land verruil nie.
Hierdie uitdagings is nie net uniek aan Suid-Afrika nie
– dit gebeur oral. Armoede, korrupte staatsamptenare,
gesondheidsprobleme, geslagsongelykheid, misdaad, rassisme,
die toestand van die ekonomie, homofobie en werkloosheid
is globale kwessies. Dit is kritieke kwessies waaroor ons almal

80

moenie stress book.indd 80

08/04/2014 16:22

menings moet vorm en daaroor besorg wees omdat dit die
res van die wêreld aanraak. Of jy nou swart of wit, ryk of arm,
gay of straight, jonk of oud is; in Suid-Afrika sal jy by hierdie
kwessies betrokke kan raak en jy sal ’n mening oor die meeste
van hierdie kwessies kan vorm. Ek ken talle apatiese, maar ook
passievolle Suid-Afrikaners. Suid-Afrikaners het gewoonlik
sterk menings oor sekere kwessies. Terwyl armoede en ander
kwessies steeds wêreldprobleme is, glo ek dat dit belangrik is
om aktief betrokke te raak. In Suid-Afrika sal rykdom jou nie
keer om by armoede betrokke te raak nie. Inteendeel, die
rykes moet meer betrokke raak om te help – sodoende sal jy
minder oor jou persoonlike sekuriteit bekommerd wees.
Mense wat die land verlaat het, vergeet dalk hoe mooi
Suid-Afrika is – binne en buite. Hulle vergeet dalk dat mense
nog baie onlangs grootgemaak is met die idee dat ons mekaar
weens ons velkleur moet haat. Nou leer ons mense om met
mekaar saam te leef. Natuurlik gaan hulle koppe stamp, maar
hulle het geen ander keuse as om dit te laat werk nie. Hierdie
mense moet eerlik oor hul mening oor ras en klas wees en
’n manier vind om mekaar se menings te versoen sodat hulle
suksesvol kan saamleef. Anders as ander lande, maak ons nie
verskonings nie en ons staar ons verlede in die gesig. Ons
smeer nie vorige ongeregtigheid toe nie en ons erken die effek
daarvan op die hede.
Mense wat die land verlaat het, vergeet moontlik dat
ons geskrewe grondwet een van die bestes ter wêreld is;
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minderheidsgroepe word beskerm en ons word toegelaat
om gesprekke te hê wat veroorsaak het dat huwelike tussen
dieselfde geslagte so vroeg as 2006 in Suid-Afrika wettig was.
Nie net was Suid-Afrika die eerste land op die kontinent om
dit te doen nie, maar ook die vyfde land ter wêreld. Dieselfde
grondwet dwing ook die regering om gratis antiretrovirale
behandeling vir mense met MIV/Vigs beskikbaar te maak. SuidAfrika is ’n adolessente demokrasie en soos enige tiener, vind
hy nog sy voete. Dit is baie opwindend om te sien hoe SuidAfrika kwessies oor ongelykheid bespreek en saam probeer
oplossings vind. Ja, ons sal foute maak soos in die verlede,
maar ons sal opstaan en weer probeer tot ons dit regkry.
Baie Suid-Afrikaners wat die land verlaat het, sal jou vinnig
laat weet dat Suid-Afrika beter was onder die vorige bedeling
en dat “die land is sy maai” is. My vraag is: beter vir wie? Nie
vir die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners nie.
Baie min verstandige mense kan ontken dat die regerende
party glad nie goed gevaar het tydens hul termyn nie.
Wanadministrasie, baantjies vir boeties, en grootskaalse
korrupsie is maar net ’n paar van die redes waarom die verkose
regering soveel foute begin het en nie daarin geslaag het om die
probleme wat vanuit die vorige bedeling ontstaan het effektief
aan te spreek nie. Tog kan ons tot die gevolgtrekking kom dat
Suid-Afrika steeds veel beter onder die huidige regering as
onder die ou bedeling is.
Volgens Goldman Sachs het funksionele geletterheid van
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33,6% in 1994 tot 19,1% in 2013 verminder. Toegang tot basiese
diens het ook drasties vermeerder sedert 1994. Van die 59%
behuising wat in 1994 met elektrisiteit toegerus is, het 85%
huise nou elektrisiteit. In 2011 het 63% Suid-Afrikaanse huise
direkte toegang tot skoon, lopende water, in vergelyking met
die 50% huise in 1994.
Belangriker nog; mense wat Suid-Afrika verlaat het,
vergeet om te noem dat makrofiskale en monetêresaldo’s
beslis verbeter het. Hulle sal vergeet om te noem dat beide
swart en wit Suid-Afrikaners ’n hoër besteebare inkomste kry
– die nasionale belastingsbasis het vanaf 1,7 miljoen mense in
1994 tot 13,6 miljoen mense in 2012 gegroei. Dit beteken dat
die belastingsinvordering drasties van R117 biljoen in 1994 tot
R817 biljoen in 2013 gestyg het. Daar is 500 000 meer wit
Suid-Afrikaners wat van middelklas- tot hoërklasstatus vanaf
1994 tot 2013 gestyg het. Wit Suid-Afrikaners is nou ryker as
wat hulle tydens apartheid was. Belangriker nog, daar word
ook vergeet dat die styging van die swart middelklas gelei het
tot ’n strukturele groei in besteding. Daar is tans 5,1 miljoen
middelklas swart Suid-Afrikaners – ’n styging van 3,1 miljoen
mense sedert die vorige bedeling. Al hierdie faktore het tot
Suid-Afrika se ekonomiese groei bygedra: $80 biljoen in 1994
tot $400 biljoen in 2012. Al hierdie syfers is saamgestel vanuit
’n verslag deur Goldman Sachs. Hierdie verslag is saamgestel
om Suid-Afrika se ontwikkeling na 20 jaar se demokrasie te
bepaal en om te illustreer dat Suid-Afrika baie beter af as twee
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dekades gelede is. Meer kan egter gedoen word en die ANC
se tekortkominge kan nie as ’n verskoning gebruik word nie.
Natuurlik is daar steeds baie probleme en op sommige
maniere los ons hulle op en aan ander moet daar baie harder
gewerk word. Suid-Afrika is ’n land met talle moontlikhede op
vele maniere. Die feit dat die ANC baie swakker vaar tydens
verkiesings en die feit dat die opposisiepartye beter vaar, kan
ons demokrasie slegs bevoordeel en gesonder en sterker
maak. Net soos in die sakewêreld, is kompetisie ook gesond vir
politiek en die bedreiging om tydens die verkiesing verslaan te
word, beteken dat die regering meer verantwoordelikheid sal
moet neem. Dit is baie interessant om te sien, alhoewel SuidAfrika se politiek steeds in sy kinderskoene is. Die uitkoms van
die volgende algemene verkiesing, waar die ANC nie meer as
60% van die stemme sal kry nie, sal dit verder illustreer.
Ek sou graag wou hê dat Australiërs, of enige iemand
anders, my vra of ek dit geniet om in Suid-Afrika te bly noudat
ek daaroor nagedink het. Ek sou sê dat ek in een van die
mooiste lande ter wêreld bly; ’n land wat nie net spog met die
mooiste landskappe met ongerepte strande, asemrowende
heuwels en valleie nie, maar ook met die wonderlikste en
inspirerendste mense wat jy ooit sal ontmoet. Ek sou sê dat
ek in die mees globale land leef waar ons die beste het wat die
wêreld ons kan bied sonder om van die hartseer en roerende
realiteite wat so baie mense daagliks ervaar, beskerm te word.
Ek sou dan sê dat die mense in my land almal van verskillende
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agtergronde is en aktief saamwerk om saam ’n sukses te maak.
Elke dag in Suid-Afrika is ’n onderhandeling.
My land is nie vir lafaards nie; dit is nie vir diegene wat ’n
utopie op ’n silwerskinkbord verwag sonder om hard daarvoor
te werk nie. Dit is ’n land vir vegters wat kan vergewe en
haters wat kan leer liefhê. Dis ’n land waar vyande vriende kan
word en drome ’n realiteit kan word. My land is ’n land waar jy
moet wakker wees om te oorleef; die luies en onfikses sal dit
ongelukkig nie maak nie. ’n Land waar jy op en wakker moet
wees, want as jy nie deur die skoonheid van die mense of die
landskappe oorweldig word nie, sal die harde realiteit inskop
en jy sal onthou watter hartseer, aaklige en onregverdige plek
die wêreld kan wees. Ek hou daarvan om in hierdie land te
woon omdat jy gedurig gedwing word om op jou hoede,
wakker en lewendig te wees. Om in Suid-Afrika te bly laat my
meer lewendig voel as enige plek in die wêreld.
Ek sluit af met ’n aanhaling van Joan Fedler, ’n Suid-Afrikaner
in Australië wat oor haar ervarings in Suid-Afrika reflekteer.
Jy sal dalk nou presies verstaan waarom ek so mal oor hierdie
plek is:
“Suid-Afrika ’n plek met paradokse wat die siel verwring,
’n land vol bipolariteit wat jou een oomblik met vreugde en
die volgende oomblik met wanhoop kan vul. Dit draai jou arm
agter jou rug en knoop jou verstandigheid. Dit boelie jou tot
jy jou mening oor politiek, misdaad, VIGS, die toestand van die
paaie, die ekonomie of die politici verdraai het. Dit vereis dat
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jy moet weet wie jy is en waarvoor jy staan. Dit hou jou fiks,
op jou tone en laat jou gedurig oor jou skouer loer. Dit steel
jou beursie en hou jou siel as gyselaar. Ek was telkens op die
randjie van waansin hier, maar is ook gestimuleer, gedryf en
propvol adrenalien. Die skakerings van geluk en vrees meng.
Ek het geweet dat dit soos chemoterapie sou wees om die
land te verlaat – dit sou die beste, sowel as die slegste dinge in
my lewe doodmaak.”
Siya Mnyanda

My land het my nodig
Iemand het my eenkeer gevra, “Het jy ’n probleem daarmee
om Duitsland toe te gaan?” En toe, asof dit vanselfsprekend
was, bygevoeg, “omdat jy Joods is?”
Ek was so verbyster – ek het nie geweet hoe om daarop te
reageer nie. Dit het nie sin gemaak nie.
Hoekom sou ek, ’n intelligente, selfversekerde man in my
40’s steeds ’n blywende aversie hê vir iets wat 60 jaar gelede
gebeur het. So aaklig soos wat die Joodse volksmoord was, is
dit baie naïef om so ’n afleiding te maak.
Dis dieselfde verbysterende denkwyse wat my laat wonder
of dieselfde vraag aan jongmense in die Johannesburgse
noordelike voorstede gevra word: sal jy weggaan?
In die 1980’s het dit geblyk – vir diegene wat oor die
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middele beskik en wel ’n visa kon kry – asof dit ’n geldige
vraag was. Tydens die donkerste dae van apartheid het baie
gekies om te vlug as hulle kon – of hulle dit nou sou berou, of
minstens huis toe sou verlang.
Nou is dit anders. Dit is ’n haalbare opsie vir enige
professionele mens in die sogenaamde kennis-ekonomie.
Nie omdat jy na ’n regverdige bedeling hoef te vlug nie, maar
omdat hardwerkende Suid-Afrikaners reg rondom die wêreld
as “knoeiers” beskou word. Ons toegewyde werksetiek word
oral geprys. Ek wil bly – en het twee keer reeds bewustelik
gekies om te bly – want dit is my tuiste.
Ja, dit klink afgesaag, maar ek glo dat my land my nodig het.
Ja, ek is moedeloos oor die baantjies vir boeties en korrupsie
waaraan ons land se leierskap gekenmerk word. Ek is tot in my
diepste wese hartseer dat die Reënboognasie ’n toevlug vir
“tenderpreneurs” geword het, dat Nkandla kon gebeur, dat
die metropolisie so maklik deur dronk bestuurders omgekoop
kan word, dat die blatante leuens van die wapenverhandelings
nooit enige gevolge gehad het nie. Ons het ’n nasie sonder
enige gevolge geword.
Deel van my rede waarom ek nie ’n paar jaar gelede hier
weg is nie (die tweede keer wat ek dit werklik ernstig oorweeg
het) was omdat dit die opwindendste kontinent was waar ek
tans kon wees. Dis Afrika se tyd. En ek glo vas dat jy is waar jy
gebore is. Ek is ’n Afrikaan. ’n Ashkenazi-Afrikaan, as ek ’n term
kan skep indien dit nie reeds bestaan nie.
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My morele verwysingsraamwerk wat ek leer ken het, is
heel gepas deur my pa gedefinieer – hy het my vertel wat dit
behels om Joods te wys. Binne my het ’n diep morele kode
gevorm wat op die Joodse beginsels gesentreer is: wees ’n
mensch, moenie jok, steel, kul of vermoor nie, respekteer
mense; en bo alles, die kragtige gedagte dat daar ’n hoër mag
as die landswette bestaan, die wette van God. Ek sou nie
myself as gelowig beskou nie, maar ek het ’n diep gevoel van
geloof, nie in die antropomorfiese weergawe van ’n goddelike
figuur met ’n grys baard nie, maar in menslikheid.
Ek glo dat mense ’n verskil kan maak. Ek het baie bewyse
wat ek kan gebruik, maar twee sal genoeg wees: Nelson
Mandela en Desmond Tutu.
Ek het die gesprek of ek moet bly of moet gaan met so
baie mense oor die jare gehad, maar ek val terug op ’n paar
onveranderlike basiese punte.
Eerstens, Suid-Afrika is my tuiste. En ek is mal daaroor om
hier te wees.
Tweedens, my familie en vriende (wel, die meeste van
hulle) is hier. Ek kan soveel tyd moontlik saam met my ouers,
al twee 85, deurbring.
Derdens, dis die opwindendste plek in die wêreld om tans
te wees – op die gebied van finansies, sowel as geleenthede.
Vierdens, en dit is waarmee ek sukkel, as ek nie weg is
tydens apartheid nie, hoekom sal ek nou die land verlaat?
Ek stry baie hiermee. Tydens apartheid was dit maklik om
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die vyand, die groot probleem raak te sien.
Die korrupsiestaat Suid-Afrika, met sy moreel korrupte
leiers (by uitsondering) en die vele uitdagings (ten minste
nie ekonomies nie) maak dit moeiliker vir ons om te veg. Dis
moeilik om ’n manier te kry waarop ons al die aaklige dinge
wat reeds met ons pragtige land gebeur het, kan beveg.
Ek moet erken dat ek meer en meer dae moedeloos voel.
Maar ons het apartheid oorleef. My voorvaders
het die Joodse volksmoord oorleef. Mense het uit die
konsentrasiekampe gestap, weer liefde gevind, kinders gehad
en lewe geskep waar daar eers net dood was.
Suid-Afrika betree sy derde dekade van demokrasie. Ek
weet nie wat ek kan doen, of watter betekenisvolle impak ek
waarlik op my geliefde land kan hê nie.
Maar dit is my tuiste. Die beste manier hoe ek daarvoor
kan veg, is – soos my pa opgemerk het – om ’n mensch te
wees. En om hier te bly.
Toby Shapshak, redakteur en uitgewer van Stuff-tydskrif

Fokus op die positiewe
Met die verdoemende wisselkoerse, misdaad, beurtkrag,
armoede en talle onwettige stakings en proteste omdat die
regering nie daarin geslaag het om die beloofde dienste te
verskaf nie, lyk dit asof daar weer oproer in Suid-Afrika is.
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Ek sien egter iets anders. Ek is nie blind vir die prominente
kwessies in ons land nie, maar ek het besluit dat ek eerder
op die positiewe dinge en vele geleenthede in ons land gaan
fokus – en daar is baie.
Suid-Afrika het lankal probleme, maar ons weet nou wat
om te verwag en ons probeer volhoubare oplossings vind.
Ons ekonomie is steeds een van die sterkste op die ganse
kontinent, en ons is steeds die spreekwoordelike ouboet vir
ons buurlande.
Ons bly in ’n besonder diverse land en die mengelmoes
van kulture, etnisiteit, rasse, gelowe en karaktereienskappe
maak ons anders as die res van die wêreld. Diversiteit skep
kreatiwiteit, asook talle verskillende perspektiewe. Die feit
dat ons so baie mense van verskillende agtergronde het,
beteken dat ons geleer het om hierdie verskille te aanvaar.
Dis die rykdom van ons diversiteit wat soveel potensiaal en
geleenthede skep.
Die geleenthede vir die uitbreiding van sakeondernemings
in Suid-Afrika is volop. Die feit dat alles nou na ’n mobiele en
digitale formaat omgeskakel word, tesame met die beplanning
van nuwe breëband-internet en Wi-Fi-tegnologie oraloor
Suid-Afrika en Afrika beteken dat ons kontinent op die rand
van ’n tegnologiese deurbraak is. Globalisasie het internasionale
grense laat kwyn en daar sal binnekort geen rede wees om nie
sake in Suid-Afrika te doen nie aangesien ons hardwerkende,
opportunistiese en goedkoop arbeid beslis voordele vir almal
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betrokke inhou. ’n Kollektiewe bewustheid ontstaan in SuidAfrika soos wat ons meer daarop fokus om die volgende groot
uitvindsel te ontwikkel, eerder as om dit van internasionale
voorlopers na te boots.
Ons is ook een van die gewildste toeristebestemmings in
die wêreld – ons perfekte klimaat, wonderlike landskappe en
wonderlike mense – as ons na die toekoms van Suid-Afrika
kyk sal ons sien dat ons reeds jare lank gereed maak om finaal
die sprong te neem om ’n sterk ekonomiese reus te word.
Suid-Afrikaners is van nature kreatief en dapper. Ons is
gaaf en word almal verbind deur ’n gedeelde liefde vir ons
land. Besoekers, mense wat al hier gebly het en selfs diegene
wat die land verlaat het kan nie die positiwiteit en betowering
van die inwoners ontken nie – dit is asof ons reeds iets weet
wat die res van die wêreld nog moet uitvind.
Ten spyte van die strukturele swakhede, hou ons land
steeds aan met groei. Ons ekonomie is sterk en vasberade
– net soos ’n tipiese Suid-Afrikaner – en is daarop gefokus
om uitdagings en swaar tye te oorkom en te groei, soos wat
dit altyd doen. As iemand wat trots Suid-Afrikaans is, is ek
heeltemal bereid om vir ’n paar ure lank sonder elektrisiteit te
wees as dit beteken dat ek in een van die mooiste lande ter
wêreld kan bly.
Willem Breytenbach
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Waar anders wil ek wees?
As ek nadink oor hoe sake nou in Suid-Afrika staan, kan ek
nie help om te dink oor waar anders ek eerder sou wou wees
nie. Ons het ’n demokrasie wat sonder enige burgeroorlog
ontstaan het, ons het ’n progressiewe omgewing wat enige
iemand (en letterlik enige iemand) wat bereid is om hard
te werk, toelaat om suksesvol te wees (ek bedoel, ’n seun
van Mvezo kon die wêreld verander – op die gebied van
wetenskap het ’n seun afkomstig van Transkei se stofstrate
soveel toewyding getoon tot baanbrekende vuurpyltegnologie
dat ’n ster na hom vernoem is. Op die gebied van besigheid
bestuur ’n 29-jarige meisie nou ’n maatskappy wat op die JSE
gelys is en meer as 15 000 werknemers het).
Ons regering beskik oor meer geslagsinklusiwiteit as die
meeste ontwikkelde lande en as ons nie met iets tevrede is
nie, skroom ons nie om daaroor te praat nie. Ons mompel
ook beslis nie net daaroor nie – ons verskyn op TVprogramme, ons skryf in koerante, ons maak almal bewus
van ons ongelukkigheid.
Raak dit soms rof? Ja, beslis. In Suid-Afrika kan ek kies
om uitstekend te vaar in wat ek doen en om my merk te
maak. Ek kan nie dieselfde op enige ander plek doen nie.
Wanneer ek dink aan mense wat geëmigreer het, onthou ek
hoe baie van hulle gerespekteerde leiers was en nou, ver weg
van ons bruisende samelewing, in ’n oorsese land met ’n eie
geskiedenis, onthou niemand meer hul baanbrekerswerk nie.
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Hulle sal ingesluk word deur ’n organisasie en nooit vir hul
wonderlike werk onthou word nie.
So ek dink dat ons as Suid-Afrikaners wel baie foute begaan
– JA. Dink ek dat ons wel dinge kan regkry? BESLIS. As ek wel
soms moedeloos voel, onthou ek net dat daar wel rolmodelle
soos Mandela en vele ander was wat ons gewys het dat ons
’n verskil kan maak. Soos wat Mandela self gesê het, “It always
seems impossible until it is done”. Wanneer mense vir ons sê
dat iets onmoontlik is, sê ons as ’n nasie, “bring dit!” Ons is ’n
nasie wat dinge gedoen kry. Ons floreer op die hoop tot ’n
beter lewe.
Vir my is die vraag dus nie waarom ek gekies het om te bly
nie, die vraag is waar ek eerder sal wees. Natuurlik is dit SuidAfrika, my land, my tuiste.
Yolanda Cuba

Fokus op die geleenthede
Ek was 13 jaar gelede vir die eerste keer in Suid-Afrika toe ek
die voorsitter van ’n internasionale hotelgroep was wat na ’n
perseel vir ’n nuwe hotel gekyk het. Ek was nie mal oor die
spesifieke perseel nie, maar ek was mal oor die land – later
daardie jaar het ek teruggekom en ’n huis gekoop.
Sedertdien het ek minstens drie tot vier keer per jaar SuidAfrika toe gekom.
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Behalwe vir die absolute prag, het hierdie land ’n puik
infrastruktuur, talentvolle en geleerde mense en wonderlike
kuns en kultuur.
Ja, daar is baie uitdagings, maar ek wens dat meer mense
op die geleenthede wat die land vir ons bied, wil fokus.
Ek moet bieg oor my liefdesverhouding met Suid-Afrika,
maar na 14 jaar moet ek dit eerder ’n huwelik noem!
Lord Allen van Kensington CBE

Onwrikbare verwagtinge
Ek glo graag dat alle Suid-Afrikaners dieselfde patriotiese
gevoel het as ek. Suid-Afrika is tog ons almal se tuiste, nie
waar nie?
Ons het alles: die glashelder riviere, die prentjiemooi berge
en die perfekte strande. Ja, daar is plekke met dieper riviere,
hoër berge en mooier strande; maar daar is geen plek wat al
drie hierdie dinge het nie.
Bowenal het ons wat min ander lande het – onwrikbare
verwagtinge. Ons almal verwag dat Suid-Afrika die beste moet
wees. Ons wil nie van ’n derde na ’n tweede posisie vorder nie,
nee. Ons wil eerste wees. Dink aan ons sportspanne. Hulle is
slegs trots as hulle eerste is. Wie is die Proteas wanneer hulle
tweede kom?
Hoeveel mense van Johannesburg sê nie dat hul tuisstad
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die grootste mensgemaakte woud in die wêreld is nie? Of dit
nou waar is of nie – dis irrelevant – die punt is dat die inwoners
glo dat hulle stad die grootste en beste is. As Kapenaars skielik
begin glo dat daar ’n mooier berg as Tafelberg is, sal niemand
daaroor praat nie. Hulle gee nie om of Tafelberg mooi is nie –
dit moet die mooiste wees.
Ons onwrikbare verwagting is dat ons niks beter as die
beste moet wees nie en dit is ’n wonderlike sentiment. Dit
maak ons onbewus van die vordering wat ons daagliks maak.
Ons sien dan nie dat ons land reeds stukke beter is as 20 jaar
gelede nie – ons is selfs ’n beter plek as wat ons vyf jaar gelede
was.
Die beheptheid met die eerste posisie is ons sterkste, maar
ook ons swakste punt. Ons moet soms terugstaan en sien hoe
ver ons reeds gevorder het. Ons is die beste op baie gebiede,
maar daar is baie meer waar ons beter en beter vaar.
Craig Rivett

I n 2 0 0 8 h e t m e n s e g e s k ry f …
Hoe gaan dit met jou, Suid-Afrika?
Daar was ’n tyd toe dit moeilik was om positief te bly.
Toe dit gelyk het asof noodlot, misdadigers en die SuidAfrikaanse regering saamsnoer om sout in die wonde
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te vryf. Toe drie vriende in die tydperk van ’n jaar
doodgeskiet is. Toe Eskom skielik uit ’n dekadelange
slaap wakker geskrik het en besef het dat hulle nie
genoeg elektrisiteit aan Suid-Afrikaners kan verskaf
nie.
Dit was veral moeilik om positief te bly toe vriende
en kennisse begin planne beraam het om na minder
verskroeide landskappe te vertrek. Dit was ’n
marteling om positief te wees wanneer vriende wat
reeds landuit is, vir jou skryf: “ek het jou mos gesê” –
nie met ’n triomfantlike, smalende toon nie, maar ’n
hartseer bevestiging dat hulle betyds padgegee het.
Maar dit was ook nie altyd so maklik om negatief
te wees nie. Ek wou nie glo dat ons eenvoudig moes
opgee op ons pragtige land waarvoor so baie soveel
opgeoffer het nie. Ek kon nie aanvaar dat Suid-Afrika
so diep in my siel ingeprent is en dat dit so maklik deur
moordenaars en burokrasie vernietig kon word nie.
Soos in elke inspirerende literêre werk van feit en
fiksie het hierdie karakter ’n teken nodig.
En toe groet iemand my. Dit was ’n onmerkwaardige
groet van ’n kassiere in ’n onmerkwaardige winkel
in ’n onpersoonlike winkelsentrum en die groet was
eenvoudig, sonder enige betekenis. “Hoe gaan dit?”
het sy gevra. “Goed dankie en jy?” het ek geantwoord.
“Goed dankie, en dankie dat jy vra,” antwoord sy terug.
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Ek sou glad nie iets meer daarvan dink nie,
maar skielik het ek besef dat sy glimlag terwyl sy
die items oplui. ’n Nuwe winkelbeleid? Ek het na die
ander kassiere gekyk. Soos gewoonlik het niemand
geglimlag nie.
Dit was nie die eerste keer wat ek daardie effek
sien nie. Maar tot op daardie oomblik het ek dit altyd
as vanselfsprekend aanvaar – die gemak waarmee
Suid-Afrikaners mekaar groet. Ek het onbewustelik
vrede gemaak met die feit dat as jy vir ’n totale
vreemdeling vra hoe dit gaan – of dit nou in ’n hysbak
of ’n korporatiewe paleis is, of hulle aan jou deur klop
om besems te verkoop en of hulle aan die ander kant
van ’n kasregister is – hierdie Suid-Afrikaners sal jou
soos ’n mens hanteer, eerder as net nog ’n gesig in die
verbygaande massa.
So alhoewel dit nie die eerste keer was wat ek ’n warm
reaksie op ’n eenvoudige groet van ’n vreemdeling
gekry het nie, het ek dit eers dae later nadat nog ’n
vriend vermoor is besef, en ek het ’n teken gesoek dat
dit nog nie die einde was nie.
Die teken was, in werklikheid, die kombinasie van
talle vae herinneringe en gebeure. Dit was nog al die
tyd daar.
Vir die volgende paar dae het ek gekies om nie te wag
totdat ek gegroet word soos in die verlede nie. Pleks
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daarvan het ek dieselfde eenvoudige vraag aan elke
vreemdeling met wie ek te doen gehad het gevra – in
winkels, parkeerterreine, sekuriteitshekke, kantore,
restaurante en vulstasies: “Hoe gaan dit met jou?”
Die reaksie was oorweldigend. Sonder uitsondering
het elke “vreemdeling” begin glimlag en ’n geselsie
oor die weer aangeknoop, of soms oor my motor, selfs
oor die hemp wat ek aanhet, of oor die toestand van
Suid-Afrikaanse sport.
As ek ingedagte was en vergeet het om te vra, is dit
gewoonlik vir my gevra. Wanneer ek hulle gaaf terug
geantwoord het, eerder as om geïrriteerd te wees, het
dit ’n bevestiging geword van die warmte wat in ons
land skuil.
In

baie

lande

waarheen

bevoorregte

Suid-

Afrikaners vlug, is daar geen tradisie van sulke basiese
interaksie tussen vreemdelinge nie. Afwesigheid word
gewoonlik nie eens raakgesien nie. Maar sonder dat
hulle dit besef, verdwyn daar ’n rykheid uit die lewens
van hierdie nomades.
Net drie woorde, maar hulle hou die hoop op ’n
wonderlike land.

Arthur Goldstuck, skrywer
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’n Kalm plek
Ons bly in ’n wêreld waar veranderinge reg rondom
ons gebeur. Dit is ’n tydperk waarin mense oor die
algemeen onseker en skrikkerig voel en graag
stappe wil neem om veiliger te voel. In Suid-Afrika
word ons gebombardeer met negatiewe publisiteit en
negatiewe gesprekke om die etenstafel, sportveld of
by die werk.
Die troos vir ons almal is dat dit nie saak maak
in watter land jy woon of hoe ryk of arm jy is nie.
Die gesprekke wat jy tuis in Suid-Afrika hoor, is
soortgelyk aan dié in ander lande. In sommige gevalle
is die gesprekke elders selfs meer vreesaanjaend! Die
belangrikste is dat jy jou binneste probeer kalm hou
terwyl die tornado van die lewe en die wêreld se chaos
daar buite woed.
Jy moet jouself sentreer in die wete dat jy alles in
jou vermoë doen om ’n wyser, meer verligte individu,
met ’n positiewe impak op die wêreld, te wees.
Ons is as’t ware die middelpunt van ons wêreld en
as jy jouself op ’n positiewe wyse met positiewe aksies
aanwend, kan jy slegs positiewe energie rondom jou
skep. Ja, ons is partykeer bang en ons staar vrees in
die gesig – dit is ’n menslike uitdaging. Die uitdaging
om te groei tot wat jy werklik kan wees. Suid-Afrika
het oorloë gehad waarvoor baie lande nie kans gesien
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het nie – ons het bo dit uitgestyg en die wonderwerk
aanskou van ’n land wat nooit in anargie verdrink het
nie, ten spyte van ons geskiedenis en uitdagings. Ons
het die mees diverse omgewing met die betowering
van ons mense waarop ons kan trots wees.
Ek is trots Suid-Afrikaans. Ek sal altyd my land en
mede-Suid-Afrikaners dankbaar wees vir my wese.

Kim Feinberg, The Tomorrow Trust

Aan my kinders
As jy elke oggend, soos ek, koerant lees, kan jy dalk
agterkom hoe mislik ons almal is. As die polisie ’n bende
transitorowers vastrek, word hulle van brutaliteit
aangekla. As ’n misdaad nie opgelos word nie, word
dieselfde polisie van onbevoegdheid beskuldig. As jy
die Britse of Amerikaanse koerante op die Internet
gaan lees, sien jy dieselfde. Die wêreld was nog nooit
so ongelukkig of bang soos nou nie. Almal van ons
kan kies of ons ’n verskil op ’n positiewe of negatiewe
wyse wil maak.
Om ’n gesonde, lewenslustige nasie te bou, is ’n
reis. Dit verg aktiewe deelname van elke burger in
die bouproses. Die verg ’n regering wat toegewyd
aan maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling is.
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En dit verg dat ons glo en besef hoe wonderlik SuidAfrika is.

Sam Cowen, 94.7 Highveld Stereo

Maak ’n verskil
’n Land word aan sy mense gekenmerk. Geen mens is
perfek nie en geen land sal ooit perfek wees nie. Maar
elke Suid-Afrikaner kan ’n verskil maak. Elkeen van
ons kan kies of die verskil wat ons maak ’n negatiewe
of ’n positiewe impak kan hê. Dit is ’n lang reis om
’n gesonde, lewende nasie te bou. Dit vereis van elke
inwoner om aktief by die bouproses betrokke te wees.
Dit vereis ’n regering wat toegewy is aan sosiale en
ekonomiese ontwikkeling. En dit verg ’n geloof in en
besef van die grootheid wat Suid-Afrika definieer.

Andile Ngcaba, Voorsitter, Didata
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Toustanery
Ek sal jou sê waarmee ons werklik goed is in SuidAfrika, en dit is om in toue te staan! Ordelik, sonder
’n gestamp en gestoot, en almal verafsku indrukkers,
maar op ’n hoflike wyse. Gewoonlik gesels iemand (ek)
met vreemdelinge – ons groet mekaar – ons maak
aanmerkings. Kortliks gedra ons onsself baie goed
ten spyte van die gemengde etniese groepe, geslagte
en ouderdomme. Die krag om die beste van môre te
maak.

Paddy Smith

102

moenie stress book.indd 102

08/04/2014 16:22

Di e L a a ste Woord
Die lewe is ’n doodstyding
Ek was knorrig. Dit was vroeg en ek was by Binnelandse Sake
om vir ’n nuwe Suid-Afrikaanse ID-boekie aansoek te doen.
Toe ek voor by die toonbank kom, lig ’n mistroostige vrou my
in dat ek ’n meer onlangse foto benodig want ek kan blykbaar
nie aan my ouderdom uitgeken word nie. Wel, dis goeie nuus.
Sy verwys my toe buitentoe na ’n klein fotohokkie
in ’n konstruksiehouer om die hoek. Goed bewus van
my geskiedenis van aaklige ID-foto’s, wat wissel van
reeksmoordenaar na slagoffer van eersgenoemde, probeer
ek my vroegoggend-buierigheid in ’n glimlag omskep. Die
fotograaf maak verstellings, staan terug, en net voordat hy die
foto neem, stop hy. Hy sit die lens neer, kyk na my en vra met
’n skeefgetrekte gesig: “Waarom sit jy jou tande so neer?”
Dit was 8-uur in die oggend, in die middel van die winter
en ek was by Binnelandse Sake. Waarom trek ek my gesig?
Waaroor moes ek kwansuis glimlag? As student van die
letterkunde fassineer die manier waarop verskeie dinge gestel
kan word my. ’n Paar jaar gelede het ek ’n Zoeloe-sprekende
man geleer lees en ten spyte van sy hoflikheid, het hy “fugged
up” op dieselfde manier geuiter waarop ek “oeps” sê. Terwyl
ek die “oa”-klank in Engels aan ’n groep hawelose seuns leer, vra
ek wat die woord “coast” beteken en waar dit is. ’n Tienjarige
seun antwoord my toe dat jy die “coast” moet “clear” hou as
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jy iets wil steel – wel, hy was tegnies reg. Die manier waarop
ons woorde verstaan en in sinne gebruik, verklap die wêrelde
wat ons waarneem en die lewens wat ons het. Om ’n taal aan
te leer, is dus ’n goeie manier om meer van ’n kultuur te leer.
En om na ander lande te reis en foute te begaan met taal en
aksente kan kommunikasie soveel snaakser maak – moet ek die
beef stewganoff of die tequila sun rice bestel? Dis my gunstelingaspek van reis. En reis is een van my gunstelingdele van die lewe.
Maar na vier jaar se rondreis, is ek huis toe met die vooruitsig
van gemak, wat onvermydelik tot ontevredenheid gelei het.
Ek was nog altyd tevrede met my blyplek, maar na ’n paar jaar
se reis was ek skielik onseker oor hoekom ek in ’n land sonder
fietsbane, organiese markte en regte, egte brood moet bly. Jy
weet, die stryd om oorlewing. Ja, ek weet hierdie gebrekke is
in ’n land waar bykans vier miljoen mense beperkte toegang
tot skoon water het en ’n kwart van die bevolking werkloos is,
maar ek wou steeds op ’n Saterdagoggend na ’n koffiewinkel
stap en pittige joernalistiek lees. Ja, ek is ’n sondaar.
Hierdie onvergenoegdheid is vererger deur die feit dat ek
vir ’n reistydskrif gewerk het. Ek het geproeflees oor New
York se lekkerste espresso’s. Skelm-skelm het ek wagwoorde
vir kroeë in New York wat ek tog nooit sou besoek nie, gevind.
Ek het laatnag rinkink met Duitsers oor Berlyn se gewildste
hostels (via e-pos, en wat daarvan?). En alhoewel ek geGoogle
en gekwyl het oor die stedelike kiefheid, is ek steeds gereeld
na Mugg & Bean-ontbyte genooi.
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So ek sou droom en spaar vir verre reise en skryf oor die
koelste koffiewinkel in Tokio of die lekkerste strand in Bali.
Maar vier jaar later wil ek skryf oor ’n plek nader aan my huis.
Kloustrofobies naby, eintlik sinoniem.
Verlede jaar het ek kuslangs vanaf Johannesburg na
Durban na Kaapstad gery. Ek het Suid-Afrika deur die oë
van ’n toeris gesien. En wat ek gesien het, was ’n groot aantal
kuslyne, goeie mense en stedelike vondse. Teaterstukke
soos The Epicene Butcher by die Grahamstad-kunstefees – ’n
pre-manga bakvissie-giggelry ontmoet ’n Japannees wat oor
Robbeneiland vertel – het my laat skaterlag. In Knysna was
Ile de Pain se suurdeegbrood amper beter as San Francisco
s’n en die porcini-knoffelsampioene het dit selfs verbeter.
In Kaapstad het Chandler House in Kerkstraat my aan ’n
smaakvolle snuisterywinkel bekendgestel. Materiaalwatervalle
vloei oor die rakke en VOC-embleme uit vervloë dae versier
porseleinborde. Die eienaar Michael Chandler sal selfs vir jou
’n drankie aanbied.
En ja, in my kinderdae was ’n riksjarit op die Durbanse
promenade lekker, maar daar is nou selfs meer om te ervaar.
Suid-Afrika is oor die afgelope vier jaar (en gun my die
geleentheid om die woord in sy oorspronklike inkarnasie te
gebruik) omtrent op sekere gebiede getransformeer.
Wel, wat brood, koffie, markte en fietsry betref …
dinge wat reistydskrifte iets gee om oor te skryf, en dinge
wat prettige ondernemings, koel produkte, byderwetse
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beroepe, interessante toeriste en trotser inwoners maak.
Waar Kapenaars nog altyd ietwat ingenome was, het ’n groot
mate van trots Johannesburg skielik oorval – en met reg in
al twee stede. Deesdae kan jy nie ’n kat rondswaai sonder
om ’n plaaslike mark te tref nie. Maar niemand van ons swaai
katte rond nie. Ons sit eerder op Saterdae en eet paella en
drink Citizen-bier. Of ons snuffel rond en koop per abuis mooi
dinge by die Collective mark, ’n ontwerpersmark op ’n dak, met
sjampanje en ’n uitsig oor die boomryke Johannesburg.
En alhoewel goeie koffie ’n norm in buurte geword het,
het Father in Braamfontein die heerlikste koppie kafeïene
vervolmaak. Die bebrilde baristas rooster, skud en bedien dit
wat vinnig besig is om die koffie van die hoogste gehalte in die
stad te word, sonder om hul hipster-lense te laat opwasem!
Dit is nie die geval dat buitelandse gehalte nou eenvoudig
nageboots word nie. Innovering met ’n spesifieke tikkie SuidAfrikaansheid maak die ophef oor Johannesburg nie net ’n
ophef nie, maar werklik interessant.
Tweelingbroers, Justice en Innocent Mukheli, en Vuyo
Mpantsha van iseeadifferentyou-fotografieversameling vang
die stad se ontluikende gees van moeitelose byderwetsheid
vas. Hulle vang ’n roerende skoonheid in ’n plek van soveel
verskille vas. Vanaf hul Soweto-selfportrette in aandpakke –
tot die foto’s waar hulle teen ’n ou beige Mercedes leun – tot
4de Laan in Parkhurts waar Vuyo in die pikdonkerte op ’n
stoel, in die middel van die straat, geklee in ’n tweed-pak sit
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en lees. Hulle stel ’n verskeidenheid rekwisiete saam: iPhones
en ou kameras, kruisbande en tekkies, wolkekrabbers en
sjebeens. Die beelde reflekteer ’n kaleidoskoop van invloed –
van tye, modes, of mense. Die versameling stel vertroue in ’n
kultuur bewus van sy eie gebied voor, asook die inspirerende
kreatiwiteit wat daaruit vloei.
Plaaslike innovering neem vinnig toe. Rolprentmakers Team
Best het onlangs die wêreldrekord behaal vir die vinnigste
fliek, in ’n fliek wat een nag in Johannesburg uitbeeld. ’n Ander
wêreldbaanbreker het in die Johannesburg-dieretuin ontstaan.
Hier is sowaar ’n ratel wat tjirp om staaltjies te deel oor die
kermende hadidas, of die klein seuntjie wat in sy neus grawe.
Nog ’n jong entrepreneur het GANG begin – ’n
mentorskapprogram

wat

belowende

studente

aan

inspirerende professionele mense voorstel. So word ’n
platform geskep waar kennis gedeel word, verhoudings gebou
word en geleenthede gebied word om talentvolle jeug te laat
groei.
Die gees van moontlikheid is reg rondom ons – diegene
wat ek so pas genoem het, is my vriende. Raakvatter-vriende
wat besluit om iets te skep omdat hulle daarvan hou om op
’n plek te bly wat inspireer, en inspirasie toelaat. Dit was nogal
bevrydend om uit te vind dat die dinge wat ek gedink het
Suid-Afrika kortkom, nie tekortkominge was nie, maar wat
nog geskep moes word. So as ek voel of ek in ’n stad sonder
interessante poskaarte bly, kan ek plaaslike kunstenaars vra
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om my te help om dit te maak, of as ons croissants nie so
lekker bros is soos Parys s’n nie, kan ek leer en mense wys
hoe om dit self te maak en as ongeletterde volwassenes my
bedruk maak, kan ek mense leer lees.
Maar ’n beeld van Suid-Afrika as ’n land vol geleenthede
en innovering word dikwels verdoesel deur die negatiwiteit
van die buitelandse media. Die probleem is dat Suid-Afrika
slegs van binne gevoel kan word. Vanuit ’n plek waar jy die
weergalming van ’n gospelkoor in ’n agterkamer kan hoor en
waar jy op die gras tussen berge kan lê en ’n buitelugfliek saam
met jou geliefde kan geniet en waar jy saam met ’n generasie
Johannesburgers op ’n dak in Manboneng kan dans terwyl die
son sak en ’n skakering skemerpienk oor almal gooi.
En alhoewel die land steeds sy probleme het, sal die
wonderlike Apartheidsmuseum ’n spasie bied waar ons kan
terugkyk en kan nadink oor hoe ver die land werklik gekom
het.
Die ironie van hierdie bydrae is dat ek Suid-Afrika hierdie
week verlaat. En waarom, soos ’n doodstyding met swak
tydsberekening, bring ek nou skielik hulde aan ’n plek wat ek
eens op ’n tyd juis wou verlaat?
Miskien het dit te doen met my onvermoë om dinge
werklik te waardeer terwyl ek dit het. Ek is geneig om dinge
te waardeer sodra dit nie meer daar is nie. Die lewe is soos
’n doodstyding, dink ek. So vir jare het ek oor oorsese lande
waaroor ek mal was geskryf, maar ek het nie veel oor Suid-
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Afrika genoem nie – ’n land wat jou terugtrek, binne jou
asemhaal en jou van binne uitmekaar ryg met sy skoonheid
en brutaliteit.
Maar ek dink hierdie skrywe is meer van ’n vrywaring. Iets
wat ek wou sê alhoewel ek weet dat reis ons nederig maak
en dat die wêreld baie vir ons kan leer en dat ek vreeslik
opgewonde is om te gaan; ek is ook hartseer om te gaan. So
ek wou hierdie dinge noem, net om te sê dat nie almal wat
gaan, werklik Suid-Afrika heeltemal verlaat nie.
Jacqueline Landey
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Wa a r h e e n n o u ?
Baie van ons in Suid-Afrika is dalk nou vasgevang in
neerslagtigheid oor ons eie middelmatigheid, maar wanneer
jy terugtree en na die basiese dinge kyk, is die lewe
minder hartseer. Ons het meer as $2 triljoen onontginde
platinumreserwes Ons het meer as $2 miljoen gasreserwes in
die Karoo. Ons het ’n groeiende nuwe middelklas en ons is op
die drumpel van Afrika – die streek in die wêreld wat in die
volgende dekade selfs vinniger gaan ontwikkel.
Die Internet is hier en kan nie teruggeneem word nie. Dis
nie ’n vraag van “of” almal eendag ingesluit gaan word nie,
maar wel “wanneer”. Wanneer daardie dag aanbreek, gaan jy
’n ontploffing van kreatiwiteit en geleenthede beleef.
Dit is die golf van ’n leeftyd en as jou kinders eendag vra wat
jy gedoen het terwyl die golf breek, sal dit nogal ongemaklik
wees as jy antwoord: “ek het langs die kantlyn gestaan en oor
slaggate in die pad gekla.”
Jy wil hierdie golf ry terwyl jy soos ’n besetene roei en weet
as jy nie deel is daarvan nie, kan niemand sê dat jy nie ten
minste probeer het nie.
Jy kan nog positiewe Suid-Afrikaanse stories op hierdie
webtuistes lees:
• w ww.sagoodnews.co.za
– Suid-Afrika, die Good News vertel die goeie stories.
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• w ww.homecomingrevolution.co.za
– Homecoming Revolution ondersteun Suid-Afrikaners
wat terugkeer van oorsee.
• w ww.scsh.co.za
– die Stop Crime … Say Hello-webtuiste het wonderlike
idees hoe ons Suid-Afrika beter kan maak.
En, soos gewoonlik, kan jy die res van die nuus in die media
vind.
Kom ons hoop ons kan nog vyf jaar aangaan sonder dat
dit nodig is om ’n versameling met die titel Stres! te publiseer.
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erkennings
Dankie aan die volgende mense wat hierdie boek ’n werklikheid
gemaak het:
Die span van Project Isizwe, veral Craig, wat die bydrae
bymekaar gemaak het terwyl ons besig was om die grootste
gratis Wi-fi-netwerk in Suid-Afrika te ontwikkel.
Louise, Russell & die span by Bookstorm dat julle weer
eens ’n wonderwerk in ’n kort tydperk kon laat gebeur.
Abigail (vrywilliger) en Marelize (vertaler) vir hul harde
werk met die Afrikaanse uitgawe.
Cobus en Pieter Venter, Michael Jordaan, Marais Steyn,
Jane Raphaely, Brand Pretorius, Dom Mazza en almal wat my
altyd ondersteun het as ek wou gaan lê.
My ouers, wat nooit moed opgegee het toe ek ’n kind was
nie. My skoonouers wat toegelaat het dat ek met hul dogter
trou.
My broers en vriende wat my in die vuur bygestaan het.
My kinders wat my op my tone hou. En, die belangrikste
van almal, my vrou Sibella, wat my deur dik en dun bystaan.
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