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Hanlie Retief gesels met Willem Lötter

Vrydag, dagbreek, Blouberg
strand.

Ons neem foto’s van ds. Wil
lem Lötter op die bankie waar
hy gesit en tob het oor die
moordsaak.

Terwyl die fotograaf sy kame
ra opstel, kyk ons na die wolke
wat in die skemerlig oor Tafel
berg hang. Jy hoor net see. Alles
is sag. Mooier kry mens nie, nè?

sê hy. Wat sal hom van dié 44
maande altyd bybly, vra ek.

“Die ergste? Die oomblik toe
ek hoor hulle’s vermoor. My
sussie het ons in die vroeë og
gendure daardie Sondag gebel
met die nuus. My vrou het ge
antwoord. Ek het haar gehoor
sê: ‘Nee, dit kan nie wees nie.’
Ek het yskoud geraak.

“Die aand het ons van die po

lisie verneem Hardus en Nico
lette het bekentenisse afgelê dat
hulle by die moorde betrokke
was.

“Dit wil nie by jou verstand
ingaan nie. Dat kinders hul eie
ouers vermoor? Dis boosheid in
sy ergste, naakste vorm.

“Die Maandag bel ek my
ma . . . dit was erg.”

Sy oë is vol trane.

“Ek het nie woorde gehad nie.
Sy’t onsamehangend gepraat.
Naderhand was sy stil. Sy het
nooit weer gepraat nie.

“Die Dinsdagoggend vlieg ek
en Retseh Durban toe om die
lyke te gaan uitken saam met
my sussie. Terwyl ons ons tasse
laai, kom die oproep van die af
treeoord op Vryheid: My ma is
dood.

“Van die vliegtuig af in Dur
ban is ons reguit staatslykhuis
toe.

“Skielik was alles werklik.
“Die volgende oggend het die

forensiese mense die misdaad
toneel aan die familie oorhandig.
Ons moes instap en begin op
ruim.

“Hierdie beker sou ons nie
wou drink nie. Maar ons moes.”

Ds. Willem Lötter | FOTO: JACO MARAIS

Van die bank op Bloubergstrand na die getuiebank...

My reis na vrede
“Closure” – noem dit afsluiting
as jy wil – is ’n wollerige
woord. Dis nie die punt ná ’n
voltooide verhaal nie, eerder ’n
komma wat sê daar kom nóg . . .

Nou, ’n paar dae ná die uit
spraak en die vonnis, weet ek:
Dis nog ’n lang pad. Dis dalk
nou die einde van ’n kritieke
hoofstuk en dalk word dit mak
liker vorentoe, maar dis nog nie
klaar nie, nie nou nie en nie la
ter nie.

Ek wonder hoekom ek enig
sins by die saak betrokke ge
raak het. Ek wou vlug, maar ek
kon nie. Ek is bloedfamilie. Ek
bly hul oom, dié twee wat ge
dryf is deur ’n demoniese waan
dat hul ouers “boos” is. Die
daad self is primitief, onprofes
sioneel, onbeholpe; dis kinders
wat nie weet hoe om dood te
maak nie, dink ek telkens as ek
na die aaklige detail luister.

Ek was aanvanklik magteloos
kwaad. Kwaad dat hulle toege
laat het dat hulle mislei word,
dat hulle met hul koppe laat
smokkel het, dat hul “kinder
hande” moordinstrumente ge
word het.

Ek was so kwaad dat ek in
die hof nie eens vir hulle ’n bot
tel water wou gee nie. Nie vir
hulle wou skryf nie, nie wou be
soek nie. Kwaad vir die regspro
ses wat so stadig soos ’n hand
meul draai en stop, draai en
stop . . . Maar dit was ’n impo
tente woede – deel van treur.

En tóg het ek geweet ek moes
vergewe, want ek’s immers ’n
eksponent van vergifnis, ’n vol
tydse verkondiger van die goeie
nuus dat God mislukkings ver
gewe, dat my Baas spesialiseer
in die heelmaak van stukkende
mense.

Toe kom Maart 2009. Hardus
word 21 en ek en my sussie,
Antoinette, besluit sy geskenk
moet vergifnis wees. Ons besluit
om Nicolette in te sluit.

Past. Leon van Assenderp was
die fasiliteerder. Hy was immers
by hulle die aand ná die moord
toe die werklikheid van hul mis
leiding en hul dade tot hulle
deurgedring het.

Ons kry een uur kontakbe
soek by elkeen. My dienspligjare
was in die polisie, ek ken tron
ke. Maar dié keer is dit anders.

Dit is seer. Ons besoek moor
denaars, maar dis ook die kin
ders wat voor ons grootgeword
het, vir wie ons lief was. Wat
ook vir hul ouers lief was. Veral
Hardus was demonstratieflief
vir sy ma en pa.

Nicolette was die afstandeen.
Ek onthou die reuk van Life

buoy en Sunlightseep toe ons
hulle vashou. Die dowwe Jeyes
fluidreuk van die tronk.

Die woorde was beperk, die
berou rou, die trane en die snik
ke ontroosbaar.

Ek onthou die refrein: “Ons is
so jammer – as hierdie man nie
in ons lewens gekom het nie,
sou dit nooit gebeur het nie.”

Ek het kwaad geword oor
hierdie blaamverplasing en wou
uitskree: Aanvaar in hemels
naam dat júlle hande doodge
maak het. Erken dit, pleit skul
dig sodat ons net kan klaar
maak. Ek het dit daardie dag
nie gesê nie, maar gedink.

Dikwels gedink. Vergifnis was
broos.

In my bedryf ken ek die krag
van woorde. Van Genesis af
weet ek: Woorde skep. Toe ons
daardie dag sê: “Ons vergewe
julle”, het ek geweet ons het
vergifnis in aansyn geroep. Dit
was ’n werklikheid, maar die ge
volge van so ’n uitroep is duur.

Daarom, toe adv. Theuns Bo
tha my vra of ek sal getuig ter
versagting, was dit ’n harde
konfrontasie met die praktiese
gevolge van vergifnis. Ek wou

die kollig vermy. Ek was moeg
vir die elektriese skokke van ka
meraflitse tot in my siel as ek in
die hof afgeneem word. Vir ’n
tydjie ’n soort celebrity, maar om
makabere redes. En as jy nie
met joernaliste praat nie omdat
jou woorde op is of omdat jy te
seer het, lees hulle sonder toe
stemming jou lyftaal en lê daar
mee woorde in jou mond.

Toe word my pa en die kin
ders se oupa, Willie, siek. Hy’t
baie swaar gekry toe Johnnie en
Riekie dood is. Toe hy die laaste
twee jaar in die newels van de
mentia begin verdwaal, het hy
vertel dat sy kleinkinders sen
dingwerk doen in die tronk. Só
het sy psige die onreg reggestel.

Vandag weet ek dis genade
van God, genade vir ’n Israeliet

sonder bedrog.
Ek het nie kans gesien om te

getuig nie. Boonop het my pa se
siekte terminaal geword. Ek
neem toe ’n prioriteitsbesluit –
ek sal by my pa bly en die uit
spraak in die media verneem.

Daardie oggend gaan kyk ek
dat hy rustig is en dank God
dat sy siektenewels hom die
uitspraak spaar.

Ek ry toe Bloubergstrand toe
om die uitspraak af te wag.

Voor die Blue Peter Hotel is
’n kykoordieseesitbankie met
’n plaatjie wat lees: “Life isn’t
about waiting for the storm to
pass. It’s about learning how to
dance in the rain. Hope your
day is filled with God’s music!”

Toe kom die SMS’e deur.
Al drie is skuldig bevind. My

selfoon lui. Dis weer adv. Botha.
Nicolette vra of ek sal heroor
weeg om ter versagting te ge
tuig. Ek voel in ’n blik gedruk.

Ek kyk na die plaatjie op die
bank – ek hoor niks van God se
musiek nie. Inteendeel, ek hoor
helse musiek, ’n deurmekaar ka
kofonie van wanklanke.

Boonop is ek die week besig
om uit Markus 4 voor te berei
vir ’n preek oor Jesus wat die
storm stilmaak. Maar al wat ek
hoor, is stormwinde en ek is
bang, ek is baie bang. Ek weet
my God is by my, maar dit voel
vir my Hy slaap. Dis so bitter
onregverdig, voel ek.

’n Paar dae later vlieg ek en
my vrou, Retseh, Durban toe,
hof toe. Ek’s so verlig ek’s dié
keer nie alleen nie. Durban het

’n simbool geword van seer en
blootstelling. Vriende wat omgee,
gee ons ’n sagte, skoon bed met
’n asemrowende uitsig oor die
see. Ons gaan slaap. Onrustig,
maar dankbaar omdat ander bid
terwyl ons nie kan nie.

19 Maart, 44 maande ná die
moord, en ons stap hofsaal toe.

Dis stampvol. Die personeel
voel soos bekendes ná maande
se saamsit.

Ek is eerste in die getuiebank.
Ná die eed probeer ek die

spanning breek en sê vir die
regter in die Kaap praat ons van
“djou honour” so hy moet gena
dig wees as ek hom verkeerd
aanspreek. Hy verroer nie ’n
spier nie, die gehoor is gespan
ne, die regsmense strak.

Ek sukkel om in Engels spon

taan uit die hart te praat.
Maar toe ek daar staan, toe

wéét ek: Johnnie en Riekie sou
vir hul kinders in die bres ge
tree het. Riekie se laaste woorde
was: “My kinders, ek is lief vir
julle.” Johnnie s’n: “My seun,
ons kan iets uitwerk.”

Ek raak emosioneel.
Ek vra die regter vergunning

om direk met Hardus en Nico
lette te praat. Ek herinner hulle
daaraan dat hulle twee van die
Tien Gebooie oortree het: eer
jou vader en jou moeder, en jy
mag nie doodslaan nie.

In God se Hoërhof is hulle
skuldig, maar vry om te gaan,
want ’n wonderwerk het gebeur:
God se Seun is in hul plek te
reggestel. Hulle is vry om vir
ewig te lewe, maar hier op aar

de sal hulle nog restitusie moet
doen.

Toe ek dit sê, het ek geweet
hierdie twee kinders is nou in
die oog van daardie storm waar
van die Bloubergbankie vertel.

En dit kan net vererger. Die
tronkhel wag waarskynlik.

Ek bemoedig hulle met oupa
Willie se famous woorde: Hou
moed. Ek herinner hulle aan
Moses en Dawid, albei moorde
naars, wat ’n nuwe begin gekry
het ná berou en vergifnis.

En toe ek dit sê, besef ek
daar’s baie mense wat in die By
bel van Moses en Dawid lees,
dit as Gods Woord aanvaar,
maar nooit vir Hardus en Nico
lette sal vergewe nie omdat hulle
hul berou in twyfel trek.

Ek verstaan dit self só goed,
want ook ek wil vergifnis hê,
maar gee dit soms so moeilik.

Gaandeweg begin my hande al
meer in die hof saampraat en ek
kom agter my rol raak al min
der dié van ’n getuie en al meer
dié van ’n evangelis. Ek’s op die
grens van wat die hof toelaat,
maar die regter aanvaar dit,
want hier moet genesing kom.

Ook die regter en sy assesso
re, die persgalery, almal is deur
hierdie saak aangeraak.

Die vonnisse volg en ek voel
verlig. Daar’s genade vir hulle.

Daar’s min genade vir Naidoo.
Ek wil hom vergewe, maar ek
voel onbeholpe, want hy ontken
steeds skuld. Vir ’n oomblik het
ek deernis met sy ma, ten spyte
van bewerings oor haar mede
wete.

Sy bly ’n ma, ’n enkelouer . . .
Ek handel die mediavrae en

die TVonderhoude af. Ek is
moeg.

In die SLOW lounge op die
lughawe laat ek my voete mas
seer en die Zoeloevrou se han
de is vol deernis toe sy hoor wie
ek is en hoe my dag verloop
het.

Ek voel vir ’n oomblik soos
Jesus – ek ruik nardusolie . . .

Op pad terug op die vliegtuig
dink ek baie. Dis klaar, maar
ver van klaar af. Wat moet ek
leer hieruit vir myself, my eie
ouerskap? Ouerskap is immers
my portefeulje in die lewe en in
die kerk waar ek bedien.

’n Paar goed flits verby:
; Leer jou kinders oor die

werklikheid van die geestelike
realm;

; Moenie die werklikheid van
die bose in die lewe onderskat
nie;

; Moenie net finansieel voor
sien nie, gee jouself;

; Ons grootste taak is om
ons kinders te leer hoe om te
lewe;

; Laat hulle oukei voel oor
hulself, laat hulle weet hulle’s
nie alleen in die lewe nie;

; Omhels jou kinders elke
dag – emosioneel én fisiek;

; Moenie dissipline nalaat
nie. Wees streng oor groot
kwessies as hulle regtig droog
maak, begripvol oor klein kwes
sies. Kies jou oorloë met wys
heid;

; Gee hulle applous vanuit
die eerste ry as hulle goed doen;

; Doen dinge saam, kweek ’n
positiewe gesinsidentiteit;

; Ken jou eie feilbaarheid,
vergewe jouself vir jóú foute;

; Formuleer jou gesin se
waardestelsel duidelik en leef dit
uit;

; “Ek is lief vir jou, ek is
trots op jou, ek sal altyd daar
wees vir jou” moet deel wees
van elke dag se woordeskat tus
sen ouers en kinders.

Hierdie gedagtes is maar my
eie reis na egte en deurleefde
ouerskap.

Toe land die vliegtuig.
En ek weet: Die reis na heling

en herstel het maar net begin . . .

Een nag laas week kon ds. Willem Lötter nie slaap nie. Getap nadat sy broerskinders Hardus en Nicolette
Lötter gevonnis is, was sy gemoed vol. Hy het in sy studeerkamer van die NG pastorie van Kenridge

(Bellville) gaan sit en sy hart leeggeskryf oor hierdie drama. Hy deel dié aangrypende stuk met ons lesers:

‘Dis boosheid
in sy ergste,
naakste vorm’

Sersante
‘oornag’
kolonels

Topposte
vir Zuma
se polisie
oppassers

Een nag laas week
kon ds. Willem

Lötter nie slaap nie.
Getap nadat sy

broerskinders Har-
dus en Nicolette Löt-
ter gevonnis is, was
sy gemoed vol. Hy

het in sy studeerka-
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torie van Kenridge
(Bellville) gaan sit
en sy hart leegge-
skryf oor hierdie
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aangrypende stuk

met ons lesers.

CHARL DU PLESSIS IN JOHANNESBURG
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Ses lyfwagte van pres. Jacob Zuma se
BBP-beskermingseenheid is “onreël-
matig” tot toprangeindiepolisiediensbe-
vorder.

Onder hulle is twee lede wat tot ses
range gespring het.

Lt.genl. Nhlanhla Mkhwanazi, waar-
nemende polisiehoof, het die lede verle-
de maand tot die rang van kolonel bevor-
der, ’n stap wat skokgolwe deur die poli-
siediens gestuur het:

; TweeBBP-wagtehetsesrangege-
spring – van sersant tot kolonel;

; Twee wagte het vyf range gespring
– van adjudant-offisier tot kolonel; en

; Twee het met drie range gespring
– van kaptein tot kolonel.

Bronne in die polisie het bevestig die
vakatures is nie binne die eenheid gead-
verteer nie en geen onderhoude is ge-
voer nie. ’n Ingeligte voer aan vyf van die
lyfwagte is aan Zuma se sy sedert hy in
2005 as adjunkpresident afgedank is.

Dít lei nou tot allerlei bespiegelings
binne die polisie dat die lede beloon is
vir hul lojaliteit aan Zuma – bewerings
wat groot frustrasie en ongelukkigheid
binne die presidensiële beskermings-
eenheid veroorsaak.

Die polisie kon by navraag nie moti-
veer waarom dié ses BBP-lede skielik
bevorder is nie. Die bevorderings is deur
drieonafhanklikebronneaanCityPress,
susterkoerant van Rapport, bevestig.

Die sersante se jaarlikse salaris van
R137 000 is deur die bevorderings meer
as verdriedubbel tot R496 000. In die
staatsdiens sou so ’n bevordering gelyk-
staande wees aan die aanstelling van ’n
klerk in ’n direkteurspos.

Kol. Vishnu Naidoo, ’n nasionale poli-
siewoordvoerder, het bevestig ses lede

in die BBP-eenheid is tot kolonel bevor-
der, “maar nie almal was sersante nie”.

Naidoo mag nie onthul wié deur dié le-
de beveilig word nie “om veiligheids-
redes”.

“Die lede is al ’n geruime tyd deel van
die BBP-eenheid en het die nodige erva-
ring en vaardighede wat ’n bevordering
regverdig,” sê Naidoo.

’n Lid van die BBP-eenheid sê talle le-
de met meer jare ervaring en wat beter
gekwalifiseerd is, is woedend.

Mnr. Oscar Skommere, sekretaris-ge-
neraal van die Suid-Afrikaanse Polisie-
unie (Sapu), sê die magtiging wat die po-

lisiehoof het om lede aan te stel en te
ontplooi is onregverdig.

“Lede wat politici beskerm, het al vir
ons gesê die politici sal aan die polisie-
hoof voorskryf wie bevorder moet word.”

Nog ’n polisiebron het bevestig talle
ministers het die polisiehoof versoek om
hul wagte te bevorder in ruil vir hul lojali-
teit.

Mnr. Gareth Newham van die Instituut
vir Sekerheidstudie (ISS) meen ook die
bevorderings van dié lede is hoogs onre-
elmatig.

“Korrupsie in die polisie word juis deur
sulke aanstellings veroorsaak,” sê New-

ham.
Volgenshomblykdiebevorderingsnie

inooreenstemmingmetdiepolisieseeie
riglyne te wees nie.

Luidens die riglyne moet iemand min-
stens vir sewe jaar ononderbroke in elke
rang dien om bevorder te kan word van
luitenant tot kapteinenvanmajoor tot lui-
tenant-kolonel.

Voorts mag niemand range oorslaan
nie en moet lede om geadverteerde pos-
te aansoek doen en met hul eweknieë
daarom meeding.

Newham sê die lede is nou in ’n onge-
maklike situasie waar hulle aan die hoof

is van mense wat eens hul seniors was.
Genl.maj. Mxolisi Dladla, die BBP-

eenheid se bevelvoerder, het geweier
om kommentaar te lewer en ontken daar
is ongelukkigheid.

“Die lede is baie gelukkig.”
Mnr. Mac Maharaj, presidensiële

woordvoerder, het navrae na mnr. Nathi
Mthethwa, minister van polisie, verwys.
Sy woordvoerder, mnr. Zweli Mnisi, het
volgehou aanstellings in die polisie is ’n
“departementele funksie” en dat die de-
partement nie vir aanstellings of bevor-
derings verantwoordelik is nie.
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Uiteindelik.
Liefhebbers van die Afrikaanse

teater en letterkunde jubel hierdie

naweek oor die nuus dat die hoogge

leerde here en dames van die Suid

Afrikaanse Akademie vir Weten

skap en Kuns op langelaas hul weg

oopgesien het om die Hertzogprys

aan Adam Small toe te ken.

Min Afrikaanse dramaturge in die

Hertzogprys se 96jarige bestaan het

dié prys meer as Small verdien. In

die bykans 50 jaar sedert Small se

grootste werk, Kanna hy kô hystoe,

die eerste keer in 1964 verskyn het,

het talle mense teen dié onreg kapsie

gemaak.
Vier jaar gelede het Breyten Brey

tenbach, toe hy die Hertzogprys vir

poësie die derde keer ontvang het,

gesê: “Waar is Adam Small se Hert

zogprys? Ek doen ’n beroep op die

akademie; dis nog nie te laat om reg

te maak nie.”
’n Jaar later, tydens die akademie

se eeufeesviering, probeer hy die

oorsig op ’n onbeholpe manier reg

stel deur ’n “spesiale eeufeesmedal

je” aan Small te oorhandig.

Dit was nie genoeg om die kritici

stil te maak nie, want dêmmit, ’n

eeufeesmedalje is steeds nie die

Hertzogprys nie. Enigeen wat ’n

snars verstaan van die Afrikaanse

letterkunde weet die Hertzogprys

bly die “ou grote”.
Dít is waarom talle mense nou

juig. Vir die eer wat die “hartesanger

van die Kaap”, soos Breytenbach

Small noem, te beurt geval het.

En omdat Jack Cope se “odd man

out” en die “akward guest at a dinner

party” uiteindelik kry wat hom al

die jare al toekom.
Kô, lat ons sing!

Pieter Malan

Small kry uiteindelik die grote
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Hoe het Suid-Afrika verander in die 17 jaar sedert die

ANC aan bewind gekom het? Is dit slegter of beter?

Wat sê die koue syfers? Hierdie statistieke, uitgereik

deur die SA Instituut vir Rasseverhoudinge, is be
doel

om te verhelder en jou te laat nadink. Miskien maak

dit jou kwaad of bly. Of dalk besef jy net die land is

veel meer kompleks as wat jy gedink het.

Onderwys
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Nuwe motorverkope

54,9%

532 545
Getal motors
plaaslik gebou

Getal plase

Demografie

Geboortes as %
van totale bevolking

Sterftes as %
van geboortes

Menslike
Ontwikkelingsindeks

2,9%1994

2011

1994

2011

1994

2011

-27,6%

29,4%

56,6% 92,5%

0,644

0,619
-3,9%

1994
39 miljoen

2011
51 miljoen

Bevolking

30,8%

2,1%

JACO GROBBELAAR, Grafika24

Bron: SA Instituut vir Rasseverhoudinge

64%1994

2011
46,4%

1994
528 135

2011
837 779

Studente toegelaat tot universiteite en technikons

58,6%

93,7%
% onderwysers
gekwalifiseerd

Getal polisiebeamptes
vermoor

Getal lewenslange
vonnisse

Aktiewe geregistreerde
veiligheidsbeamptes

2651994

2011

1994

2011

1994

2011

-64,9%

433

10 349
2 290,1%

115 331

411 109
256,5%

1994
71

2011
44

Moorde per dag

-38,5%

93

31,5%1994

2011

1994

2011

12,4%

4%
26% 550%

1994
1 988 000

2011
4 244 000

Aantal werkloses (amptelik)

135%

35,4%
Werkloosheidskoers
(uitgebreid)

% swart senior-
bestuurders

Inkomste as %
van BBP

Uitgawes as %
van BBP

Hoogste persoonlike
belastingkoers

21,9%1994

2011

1994

2011

1994

2011

12,8%

24,7%

32,5% 31,6%

43,0%

40,0%
-7,0%

1994
1,2%

2011
4,3%

258,3%

24,7%

*Bruto Binnelandse Produk

Waarheen is ons op pad?
Buitelandse regeringskuld as % van BBP
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RuBRieK:  
KAAl op ’n fieTs
dRAwweRs heT MeeR seKs  
(én dis gesond!)
BloggeRs – die nuwe MARKplein

sonsKynvoeTjies op die feesveRhoog

Klein  Mej.

Kolonel

Luitenant-kolonel

Majoor

Kaptein

Luitenant

Bron: SAPD Grafika24

Onderoffisier

Adjudant-offisier

Sersant

Konstabel

Twee lede van die
BBP-beskermings-
eenheid het
gespring van
sersant na kolonel

Die Bullsheelagter, Zane Kirchner, druk gister die eerste drie in hul kragmeting teen die verdedigende Super Rugbykampioene, die Reds, op Loftus
Versfeld. Die Bulls het hulle met ’n telling van 618 vermorsel. Volledige rugbyverslae in Sport24. | FOTO: DEAAN VIVIER/FOTO24

BLOUES VERNIETIG ROOIES
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SHAWCO Pension Fund
(Registrasienommer 12/8/30256)

Surplustoewysing
Ingevolge die Tweede Wysigingswet op Pensioenfondse,
2001 (die Wet), wat op 7 Desember 2001 in werking getree
het, moet die surplus in ’n fonds toegewys word.

Volgens die Wet kan enige vorige lid wat na 1 Januarie
1980 die Fonds vir enige rede verlaat het, in aanmerking
geneem word met die toewysing van surplus.

Die SHAWCO Pension Fund is op 1 Januarie 1959 ingestel
en het voorheen bekend gestaan as die ATP Superannuation
Fund for the University of Cape Town Students Health and
Welfare Centres Organisation.

Indien u ’n voormalige lid van bogenoemde Fonds is,
word u versoek om u besonderhede te registreer deur die
oproepsentrum te skakel vir ’n registrasievorm.

Indien u in verbinding is met enige voormalige lede van die
Fonds wat die Fonds na 1980 verlaat het, word u versoek
om hulle aan te raai om die oproepsentrum so gou moontlik
te kontak. Lede wat nie opgespoor kan word nie, mag,
ooreenkomstig die Wet, van die surplustoewysingsproses
uitgesluit word.

Kontakbesonderhede
Telefoonnommer: 0861 10 60 57 (plaaslik) of

+27 21 681 5759 (internasionaal)
Faksnommer: 0865 50 68 87 (plaaslik) of

+27 21 671 0964 (internasionaal)
E-posadres: shawco@datafactory.co.za
Adres: Posbus 44672, Claremont, 7735

Ten volle ontwikkelde, beproefde, onuitputbare mark

met ongekende groeiende inkomste. Minimale

kapitale uitleg en landswyd vir almal geskik.

Toepaslik vir huidige Suid-Afrikaanse situasie.

Kapitale uitleg: R7 050 (BTW uitgesluit)

SUKSESVOLSTE, BEKOSTIGBARE

BESIGHEIDSGELEENTHEID VAN DEKADEDIE

Stuur e-pos na: info@bizcor.co.za

BESIGHEIDSGELEENTHEID

Tel: 082 826 0405
e-pos: ntrust@mweb.co.za

R ‘ JWO D N MIL OENER$

Dit is WERKLIK die BELEGGINGSGELEENTHEID van ‘n
LEEFTYD, maar dis beperk, so moet dit nie misloop nie.
Indien jy R 100 000 of meer tot jou beskikking het, skakel
ons vir volledige besonderhede

$
‘N OPBRENGS VAN R 2 000 000
OP R 100 000 IN SLEGS 4 JAAR

Maatskappy geregistreer in 1999

Verdien R20 000+ per maand (gedeelte van maand een

af) en deel daarvan is 'n passiewe inkomste.

Ons spesialiseer in die leningsbedryf en die

werksprosedures is maklik en eenvoudig.

U sukses word onderskryf deur die opleiding wat verskaf

word.

Kapitaal benodig R68 000 (BTW uitgesluit).

Skakel of SMS u e-posadres na 083 348 3916 (alle ure) of

skakel 087 802 5657(werksure).

27722TK2L/Bld/Emm/MAR'12

Franchise-sakegeleenthede in

die konstruksie- en

huisopknappingsbedryf vir 'n

toegewyde, hardwerkende

entrepreneur met goeie

bestuursvaardighede.

* Geringe kapitaal word

vereis

* Gerieflike werksure

* Gevestigde besigheid

* Ondervinding in projek-

bestuur 'n vereiste

* Eienaarbestuur en -

betrokkenheid noodsaaklik

vir sukses

* Slegs Gauteng

Vir 'n onderhoud kontak

Wouter by 012 327 2666.

Gereed om jou eie
sakeonderneming

te begin?

CUPBOARD

VALUE
Making space affordable

Mitchellstr 360, Nedwest-sentrum
Pretoria-Wes
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Rapport 20 jaar gelede

Pres. FW de Klerk se vrou, Marike, vier haar
55ste verjaardag saam met haar hele gesin,
asook haar seun, Willem, se nuwe meisie én
’n paar ou vriende.

Mev. de Klerk het die nuus gehaal toe sy in
’n onderhoud met ’n oorsese tydskrif die
sluier effens gelig het op die De Klerks se
gesinslewe en ook haar houding ten opsigte
van Willem se vorige verhouding.

Sy het haar gesin verdedig en aan Rapport
gesê die De Klerks is glad nie “snobs” nie.

; Internasionale rugby tussen SuidAfrika
en sy twee grootste vyande, NieuSeeland en
Australië, is nog nie eens hervat nie of twiste
dreig klaar om verhoudings te versuur.

Die “amateuragtige wyse” waarop die Suid
Afrikaanse Rugbyvoetbalunie die All Black en
Wallabytoere in die nabye toekoms reël,
word as rede vir die onmin aangevoer.

; Vakansiefoto’s het die Buckingham
paleis erg in die verleentheid gebring.

Die foto’s van ’n kaal prinses Beatrice
(2½ jaar oud) op die Amerikaanse miljoenêr
Steve Wyatt se been, en van hom en Fergie
op perde se rûe, is in 1990 in Frankryk ge
neem.

Prins Andrew was glo woedend oor die
foto’s en dit was die lont wat sy huwelik met
Fergie finaal laat ontplof het.

Redakteur: Bokkie Gerber
Nuuswenke:

Bel Dinsdae tot Saterdae tussen 09:00 en 16:00
Johannesburg: Redaksie 0 011 713 9639: nuus@rapport.co.za

Pretoria: Redaksie 0012 424 6202
Kaapstad: Redaksie 0 021 406 3228
Algemene navrae: 0 011 713 9002;

Advertensies: 0 011 713 9504
maxine.vdvyver@media24.com

Aflewering en verspreiding:
Intekenare met probleme met die aflewering van hul

koerante kan hulp kry by 0 0861 772 285, 0860 200 010,
faks: 0866 476 992 of

epos: Koerante.Werwing @media24.com
of Ricardo.May@media24.com

Of rig intekenare of agenteklagtes aan
Toy van den Heever, senior bedryfsbestuurder,

by toy@media24.com

HOE OM ONS TE KONTAK

Kla hiér oor berigte

Lesers wat dispute het oor die feitelike akkuraat
heid van Rapport se berigte, kan met Rapport se
ombudsman in verbinding tree by 0 011 713 9640.
Faks: 011 713 9977. Epos: ombudsman@rapport.
co.za. Alle regstellings, ongeag waar die oorspronk
like berig verskyn het, sal op bl. 2 gepubliseer word.
Regstellings wat die persombudsman van Suid
Afrika beveel, sal volgens sy voorskrifte gepubliseer
word. ’n Klag kan ook by die persombudsman inge
dien word by 0 011 484 3618/2 of die eposadres
pressombudsman@ombudsman.org.za.

Die rockgroep Van Coke Kartel
(foto) het eergisteraand die kol-
lig gesteel toe hulle met drie MK-
pryse weggestap het.

Die MK-musiekprysgeleent-
heid, wat by die Staatsteater in
Pretoria gehou is, is deur die
sanger Jack Parow aangebied.

Van Coke Kartel het die kate-
gorie beste regstreekse verto-
ning, beste rockalbum en beste

groep gewen. Die jong groep
Locnville het die prys vir beste
video gewen vir hul liedjie Stars
Above You, wat deur Tristan
Holmes vervaardig is. Jack Pa-
row is as “beste hipster” ge-
kroon, ’n afdeling vir kunste-
naars met die beste persoonlik-
heid. Gavin Prins

Van Coke Kartel steel die kollig by MKpryse

ADRIAAN BASSON EN PADDY HARPER
IN JOHANNESBURG
nuus@rapport.co.za

Lt.genl. Richard Mdluli, die polisie
se intelligensiehoof, kan vandees-
week terug wees in die hof op aan-
klagte van bedrog en korrupsie.

Adv. Faith Radebe, inspekteur-
generaal (IG) van intelligensie, het
die polisie en die nasionale vervol-
gingsgesag (NVG) verlede Maan-
dag in ’n brief geadviseer om Mdluli
weer aan te kla.

Mdluli is glo ’n vertroueling van
pres. Jacob Zuma en is voorheen
beskou as die opvolger van genl.
Bheki Cele, geskorste polisiehoof.

City Press, susterkoerant van
Rapport, het verlede week inligting
oordieomvattendeondersoek teen
Mdluli onthul.

Van die bewerings teen Mdluli is
dat hy die misdaadintelligensie-
eenheid besteel het om vir hom
twee nuwe BMW’s te koop en dat
hy familielede bevorder het.

Mdluli en kol. Heine Barnard is
verlede jaar van bedrog en korrup-
sie aangekla oor die aankoop van
die twee nuwe BMW’s, maar die
vervolging is laat vaar nadat Mdluli
se prokureur voorleggings aan die
NVG gedoen het.

Adv. Glynnis Breytenbach, se-
nior aanklaer in die saak, het nie
met dié besluit saamgestem nie.

Bronne na aan die ondersoek het
bevestig Radebe het die Valke se
Mdluli-dossier onlangs ontvang en
sy het genl. Nhlanhla Mkhwanazi,
waarnemende polisiehoof, en die
NVG geadviseer om die klagte
weer in te stel.

’n Ingeligte het gesê Radebe se
besluit kan opnuut verdeeldheid in
die NVG veroorsaak.

Breytenbach het in Februarie ge-
hoor sy gaan geskors word oor ’n
ander saak waarby sy betrokke is,
maar haar ondersteuners binne die
NVG is oortuig sy word geteiken
omdat sy aangedring het die onder-
soek teen Mdluli moet voortgaan.

Breytenbach is steeds nie ge-
skors nie en op kantoor.

Mnr. Mthunzi Mhaga, NVG-
woordvoerder, het ontken die NVG
het ’n brief van Radebe ontvang en
die polisie het geweier om kom-
mentaar te lewer omdat korrespon-
densie met die IG “geklassifiseerd”
is.

JACQUES PAUW IN JOHANNESBURG
ondersoeke@media24.com

Die net span vinnig stywer om mnr.
Julius Malema, geskorste leier van die
ANC-jeugliga, met die owerhede wat
gereed maak om op sy sakevennote in
Limpopo toe te slaan.

’n Nasionale teenkorrupsie-taakmag
– wat amptenare en ondersoekers van
die Valke, die Suid-Afrikaanse Inkom-
stediens (SAID), die batebeslagleg-
gingseenheid, die nasionale vervol-
gingsgesag (NVG) en die tesourie in-
sluit – is besig met die finalisering van
aanklagte van beweerde bedrog, kor-
rupsie en geldwassery teen Malema se
sakevennoot, mnre. Lesiba Gwangwa,
en James Masete, ’n senior amptenaar
in Limpopo.

Rapport het van twee bronne na aan
die ondersoek verneem dat soortgely-
ke klagte teen Malema kan volg.

Dit is oënskynlik die eerste van ’n
reeks bedrog- en korrupsiesake wat sal
fokus op die wyse waarop Malema,
Gwangwa en hul vriende die staatskas
na bewering deur ’n netwerk van politici
en invloedryke amptenare geplunder
het. Talle ander politici en amptenare
word ook ondersoek.

Ondersoekers het vroeër vandees-
maand op Limpopo se departement
van paaie en vervoer toegeslaan en be-
slag gelê op rekenaar-hardeskywe,
skootrekenaars en selfone van ver-
skeieamptenare,onderwieMasete.Hy
isdiedepartementseseniorbestuurder
van voorraadvoorsiening.

Ondersoekbeamptes het glo inkrimi-
nerendebewysegekrywatwysopkom-
munikasie tussen amptenare en On-
Point Engineering.

Gwangwa is die alleendirekteur van
On-Point en SGL Engineering Projects.

Malema se familietrust, Ratanang,
besit aandele in On-Point. Malema het

in 2009 ’n direkteur van SGL geword,
maar in 2010 as direkteur bedank.

Malema en sy ouma is die enigste
trustees van Ratanang en sy seun die
enigste begunstigde.

Rapport het verlede jaar die bestaan
van die Ratanang-trust onthul.

Luidens berigte het On-Point en SGL
sedert 2007 munisipale tenders ter
waarde van R400 miljoen in Limpopo
gekry. In 2009 is On-Point R51 miljoen
betaal om die programbestuurseen-
heid van Limpopo se departement van
paaie en vervoer te administreer.

Die kontrak is aan die maatskappy
toegeken net ses maande nadat dit ge-
registreer is.

Die kontrak is glo waarop die eerste
stel voornemende klagtes teen Male-
ma, Gwangwa en Masete gegrond is.

LuidensberigtehetGangwadieafge-
lope twee jaar ’n rits luukse eiendomme
en motors ter waarde van meer as
R10 miljoen gekoop. Intussen laat bou

Malema ’n praghuis in Sandton.
Dit sal na verwagting R16 miljoen

kos. Hy besit ook ’n plaas ter waarde
van R4 miljoen in Limpopo.

Rapport verneem die batebeslagleg-
gingseenheid, wat deel is van die NVG,
is nou betrokke by die ondersoek en be-
rei voor om Malema en Gwangwa se
bates te gryp.

Gwangwa wou geen kommentaar le-
wer nie en Masete het nie op navrae
gereageer nie.

“Ons lewer nie daarop kommentaar
nie. Totsiens,” was die reaksie van mnr.
Floyd Shivambu, Malema se woord-
voerder.

“Ondersoeke is nie ’n sport nie. Om
daardie rede lewer ons nie hou vir hou
kommentaar nie,” het mnr. McIntosh
Polela, Valke-woordvoerder, gesê.

Malema het vroeër al ontken dat hy
enige invloedoorOn-Pontseaktiwiteite
of enige invloed op die toekenning van
tenders het.

Mdluli dalk
binnekort
weer in hof

LLEWELLYN PRINCE IN PRETORIA
llewellyn.prince@media24.com

Die DA se oorwinning in die appèlhof oor
pres. Jacob Zuma gaan sy steun en aan-
sien in die ANC verder vergroot.

Dit is die mening van ’n kenner nadat
die appèlhof Dinsdag beveel het die na-
sionale vervolgingsgesag (NVG) moet
dokumente rakende sy besluit om kor-
rupsieklagte teen Zuma op 6 April 2009
terug te trek binne 14 dae aan die DA
beskikbaar stel.

Die DA wil dié besluit laat hersien.
Derduisende mense het egter ’n dag

ná die appèlhofuitspraak na Kliptown in
Soweto gestroom om na Zuma se Men-

seregtedag-toespraak te luister. Hy het
Donderdag ook ’n helde-ontvangs van
byna2 000menseinMiddelburg inMpu-
malanga gekry toe hy ’n ANC-eeufees-
lesing daar aangebied het.

Selfs Limpopo se premier, mnr. Cas-
sel Mathale – wat saam met die uitge-
skopte ANC-jeugleier, mnr. Julius Male-
ma, die openbare gesigte is vir die veld-
tog om by die ANC-leiersverkiesing in
Mangaung van Zuma ontslae te raak –
is nou ’n Zuma-liefhebber.

Mathale het volgensSapaWoensdag
in Mashashane, naby Polokwane, sy
“liefde” vir Zuma uitgespreek.

Mnr. Mathews Phosa, tesourier-gene-
raalvandieANC,hetWoensdagaanZu-
ma en ’n skreeuende skare gesê: “Toe

jy in Polokwane verkies is, het ons ge-
weetwatonsdoen.PresidentZuma,hier
is ’n provinsie wat jou onverdeeld steun.
Zuma is een van die 12 dissipels wat die
ANC die afgelope 100 jaar gelei het.”

Intussen deel Malema, wat eergister-
aand die Nasionale Persklub se prys as
nuusmaker van die jaar saam met adv.
Thuli Madonsela, die openbare besker-
mer, ontvang het, vandag ’n verhoog by
’n ANC-eeufees-jeugviering in Limpopo
met adj. pres. Kgalema Motlanthe en
Mathale.

Prof. Dirk Kotze, ’n politieke ontleder
aan Unisa, sê die DA-hofsaak gaan gro-
tersimpatievirZumabinnedieANCwen.

“In dié stadium word dit beskou as die
DA teen die ANC en nog nie Zuma teen

Motlanthe nie. Dis ook hoogs onwaar-
skynlik dat die hofsaak voor Mangaung
afgehandel sal word.”

Zuma self het nie ’n woord oor die hof-
saak gerep nie. Volgens sy woordvoer-
der, mnr. Mac Maharaj, bestudeer Zuma
se regspan die uitspraak om te sien wat-
ter invloed dit op hom kan hê.

Mnr. James Selfe, voorsitter van die
DA se federale raad, sê hulle verwag om
die relevante dokumente teen 3 April te
ontvang.

Mnr. Jackson Mthembu, ANC-woord-
voerder, sê die ANC meen die appèlhof-
uitspraak moet betwis word omdat dit
enorme gevolge vir doeltreffende rege-
ring kan inhou.

Zuma dalk sterker ná DAhofaansoek oor korrupsieklagte

Taakspan pak
Juliushulle gou

Pres. Jacob Zuma lyk Donderdag
in sy skik met die groot onder
steuning wat hy in Mpumalanga
geniet. | FOTO: THEANA BREUGEM

Die voordansers van
gister se karnaval in
Kaapstad het vooraf
hul passies op die dak
van die Naspersge
bou geoefen. Van
links is Nadia Fisher
(21) van Parow, Nadi
ne Adams (20) van
Retreat, Fatima Ah
med (26) van See
punt en Margo La
wrence (20) van
Delft.
| FOTO: LEANNE STANDER

JOLIGHEID VOOR KAAPSE KARNAVAL
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Pryse & waardes sluit BTW in. MTN & MTN Diensverskaffer Bepalings en Voorwaardes geld – besoek www.mtn.co.za
Aanbiedinge geldig 01/02/2012 − 30/04/2012 of terwyl voorraad hou. Toestelkleure mag verskil van wat vertoon word. Alle kontrak aanbiedinge is onderhewig aan die sluiting van ŉ nuwe 24-maande kontrak en beskikbaarheid van toestel- en SIM-voorraad, en RICA registrasie. Oproep Identiteit @ R8.00 pm is in die maandelikse kontrakfooi ingesluit.
Dataspoed hang af van die toestel vermoë en vermoë en kapasiteit van die netwerk by ligging en tyd van data konneksie. BF&W.

Kry eierstekende aanbiedingemetMTNdié Paasfees.
Nokia E7

25 SMS’e pmx24

R200 Lugtydwaarde
(BTW ingesl.) pmx24
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R299PM
x24

op MTN AnyTime 200 TopUp

3.5G Raak & QWERTY Smartphone, GPS & Gratis
Navigasie, 16GB Geheue, 8MP Kamera

SamsungGalaxy Note

R200 Lugtydwaarde
(BTW ingesl.) pmx24

Sl
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n

R399PM
x24

op MTN AnyTime 200

Android Gingerbread 2.3, 5.29”HD SUPER
AMOLED Skerm, 1.4GHz Dual Core Verwerker

AppleMacBook Air 11”

2GB

MTN F@stLink E367

Internetbondel
pmx24

Sl
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n

R569PM
x24

op MTN 2GB Internet Package

11”1.6GHz Core i5, 2GB, 64GB Flash Intel® HD
Grafika

Onthou jou IDen
bewysvanwoonadres
ofbeëdigdeverklaring

daarvan.

RICA gratis by
enige MTN
winkel.

75MB
Internet-
bondel
pmx6

300MB
Internet-
bondel
pmx6

25 SMS’e pmx24

Omdie ligging van die naaste MTNwinkel te vind, SMS“MTN Locate”na 43397.
Standaard SMS-tariewe enVoorwaardes geld.

GAVIN PRINS IN JOHANNESBURG
gprins@rapport.co.za

Kurt Darren en Theuns Jordaan
pak mekaar nou oor in wie se kooi
Loslappie eintlik lê.

Hyhetoorspronklikdie liriekeén
melodiegeskryfvandietrefferlied-
jie waarmee Kurt beroemd geraak
het, beweer Theuns.

Maar Kurt sê nee, die liedjie be-
hoort nie aan Theuns nie, want dit
is ’n volksliedjie wat sy oorsprong
het in die Amerikaanse The Priso-
ner’s Song wat al in 1926 daar ge-
sing is. Enigeen, sê Kurt, het die
reg om ’n volksliedjie te verwerk.

Daarby is hy jare al bekend as
die “Loslappie-sanger” en op sy
debuut-CD,Staanop, staandatsy
platemaatskappy, Select Musiek,
dié liedjie gekomponeer het.

Maar Theuns sê op sy beurt hy
behoort ten minste erkenning te
kry, al besit hy nie die liedjie 100%
nie.

Theuns het dié liedjie immers in

die 1990’s by ’n bruin man “opge-
tel” toe hy (Theuns) tydens sy stu-
dentejare op Oudtshoorn gekuier
het.

“Die bergie het langs die straat
gesit en geld bedel. Hy het met sy
blikkitaargesitensing.Theunshet
gestop en geluister. Tot vandag
toe kan Theuns nie die presiese
woorde onthou nie, maar dit het
dadelik by hom vasgesteek. Hy
het die volgende dag die woorde
en melodie geskryf.

“Loslappie, sou hy later uitvind,
is ’n term wat veral onder bruin
mense in die Kaap gebruik word,”
sêmnr.ArnoldColeskevanColes-
ke Artists, Theuns se platemaat-
skappy.

Baie van sy studentemaats in
die Majuba-manskoshuis by die
Universiteit van Stellenbosch vir
wie hy toe die liedjie geleer het,

kan sy storie bevestig, sê Theuns.
HyhouvolsyLoslappie is ’noor-

spronklike komposisie, hoewel dit
dalk ooreenstem met die Ameri-
kaanse volksliedjie.

Hy sal met liefde erkenning deel
met die onbekende hawelose
man op Oudtshoorn, maar hy kon
hom tot nog toe nie opspoor nie.
In 2000 het hy wel ’n deel van die
liedjie in ’n medley op sy CD
Vreemde Stad ingesluit.

En, sê Coleske, Kurt het tussen
2000 en 2002 boonop ’n vertoning
by die Aardklop-kunstefees byge-
woon waar Theuns sy Loslappie
gesing het.

Kurt het Theuns glo die volgen-
de dag gebel en gevra of hy dié
liedjie kan opneem. Hy kan hom
nie keer nie, het Theuns glo gesê,
maar het sy oorspronklike inlei-
ding geheim gehou.

Kurt het toe in 2003 die CD be-
kendgestelwaaropSelectMusiek
as die komponiste aangedui is.

Toe Kurt wegholsukses met dié
liedjie behaal, het Theuns besluit
hygaannieookdie liedjieopneem
nie.

Nou raam Coleske die tantiè-
mes wat Theuns uit dié liedjie
moetkryopsowatR200 000,al sê
dié platemaatskappy dit is ’n be-
ginselsaak en dat dit nie oor die
geld gaan nie.

Me. Jacomien de Villiers, wat
namens Coleske tantièmes insa-
mel, sê Select Musiek voer aan
Loslappie is verwerkuitThePriso-
ner’s Song wat deur die Amerika-
ner Guy Massey gekomponeer is.

“Maar as jy na die drie weerga-
wes luister, klink Kurt se liedjie
méér soos Theuns s’n as soos
The Prisoner’s Song.

“Dit staan enigeen vry om lied-
jies te verwerk, maar in hierdie ge-
val behoort Theuns tantièmes te
ontvang,” sê De Villiers.

Rapport het na The Prisoner’s
Song op YouTube geluister en die
melodiedaarvanklinkeerdersoos
die bekende liedjie How Much Is
that Doggy in the Window?.

Die rede waarom Theuns nou
eers na vore kom, is omdat hy nie
voorheen ten beste geadviseer is
oor hoe om aanspraak te maak
nie, sê Coleske.

Dié geveg is tussen Theuns en
Select Musiek, nie tussen hom en
Theuns nie, het Kurt by monde
van sy bestuurder, mnr. Louis van
Wyk, gesê.

Mnr. Ernst Kleynhans van Se-
lect Musiek wou nie op Rapport se
navrae per e-pos kommentaar le-
wer nie.

Kurt Darren | FOTO: DAWID ROUX Theuns Jordaan

KARIN BURGER IN KAAPSTAD
kburger@rapport.co.za

Min slaap,
spanning en
die druk van ’n
werklikheids-
reeks eis dié
week sy tol
wanneer die
deelnemers
aan Master-
Chef South Af-
rica voor nóg
strawwe toetse
te staan kom.

Dis nie net
die opkap van
duisende uie
wat die deel-
nemers Dins-
dagaand laat
huil nie.

Die 50 deel-
nemers het géén idee gehad wat op
hullewagtoehulleeendagom03:00
moes opstaan en na die Nelson
Mandela-brug in Johannesburg ge-
neem is nie.

Kykers kan in die volgende episo-
de sien hoe behendig ’n goeie sjef
régtig met kombuisgereedskap
moet wees om die beoordelaars se
strawwe toetse te slaag.

Me. Ingrid Engelbrecht van M-Net
sê hulle wil juis die verrassingsele-
ment vir die deelnemers behou. Op
die brug gekom, het daar 50 werk-
stasies gewag, waarna ’n helikopter
’n krat met 3 ton uie gebring het.

Die gewilde uiekap-toets was ook
deel van die MasterChef-reekse wat
in Australië en Amerika uitgesaai is.

Nadat die Suid-Afrikaanse deel-
nemers twee uur lank op die brug
druk besig was, het die trane vryelik
gevloei–nienetvandieuienie,maar
ook van spanning en uitputting.

Tien deelnemers word in dié toets
uitgeskakel.

Deelnemers word aan nog twee
toetse onderwerp voordat daar aan
dieeindevanepisode tweeuiteinde-
lik net 30 mense oorbly.

; As jy die kole bo die stoof ver-
kies, wag daar ’n nuwe reeks waarin
braaimeesters hul slag kan wys.

Pick n Pay borg die TV-reeks Ulti-
mateBraaiMasterwat inSeptember
op SABC3 begin.

Justin Bonello is die aanbieder
van dié kookprogram.

15 spanne van twee lede elk gaan
oor 52 dae sake uitspook om uitein-
delik as Suid-Afrika se bobaas-
braaier gekroon te word.

’n Motor en R500 000 is op die
spel.

Skryf van môre af in by www.
ultimatebraaimaster.com.

Kry die ikoonprogram by
http://www.gettag.mobi

Loslap word twislap
Theuns sê hý het liedjie geskryf wat Kurt beroemd gemaak het

‘‘Hy het oor
spronklik die
lirieke én me
lodie geskryf

van die treffer
liedjie waarmee

Kurt beroemd
geraak het, be

weer Theuns.
Maar Kurt sê

nee, die liedjie
behoort nie aan

Theuns nie, want
dit is ’n volks
liedjie wat sy

oorsprong het
in die Ameri

kaanse The Pri
soner’s Song wat

al in 1926 daar
gesing is.

Luister hier na Kurt Darren
en Theuns Jordaan se

weergawes van Loslappie

Trane spat
soos sjefs
tonne uie
moet kap

Die voormalige
Cosmopolitan
model Ilse
Fourie is een
van die deel
nemers.
| FOTO: MNET
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JOHANNES DE VILLIERS
IN JOHANNESBURG
johannes@rapport.co.za

As ’n predikant in sy vrye tyd wyn
maak, is daar seker niks omstrede
daaromtrentnie,maardanverwag
’n mens dalk dat hy dié wyn op ’n
sedige wyse sal bemark en ver-
bruik.

’n Paar gaste het waarskynlik in
hul wynglas gestik toe ds. Bertus
van Niekerk van Somerset-Wes
Donderdagaand ’n wyn bekend
stel wat hy self gemaak het.

Op dié partytjie is die gaste ver-
welkom deur ’n poedelkaal vrou
op die rug van ’n perd.

Die room van die Kaapse wyn-
kenners was op dié partytjie, waar
Van Niekerk sy stylvolle wyn – met
’n Bybelteks op die etiket en teen
’n verkoopprys van R200 per bot-
tel – bekend gestel het.

Maar selfs meer as oor die wyn
hetgastedievolgendeoggendge-

gons oor die kaal vrou wat op die
partytjie rondgegalop het.

“Dit was die vreemdste wynbe-
kendstelling waarop ek nog was,”
heteengesê. “Poedelkaalkomdie
meisie daar aan en bestyg die
perd, min gepla. Ek dag ek yl.”

Van Niekerk is in die Hervormde
Kerk as predikant gelegitimeer en
was lank herder by ’n Hervormde
gemeente in Carletonville voordat
hy Kaap toe getrek het om by die
onafhanklike Renaissance-ge-
meente te werk.

Die laaste ruk maak hy in sy vrye
tyd wyn. Lidmate vra hom gereeld
oor Openbaring en die eindtyd uit,
vertel hy, en dus het hy sy wyn Re-
velation 6:4 genoem.

Boonop is elk van sy vier kulti-
vars op een van die vier ruiters van
dieApokalipsgegrond:diecinsaut
op die rooie; cabernet die swarte;
chardonnay die witte; en riesling
die vale.

Vir die etikette het Van Niekerk
se vrou, me. Selma Albasini, olie-

verfskilderye van rondborstige,
kaal vroue op perde gemaak.

Toe dit tyd vir ’n bekendstelling
word,wasVanNiekerksobegees-
terd deur die tema dat hy ’n kaal
vrou gekry het om die partytjie op
’n perd by te woon as ’n voorstel-
ling van Openbaring se skarlaken-
vrou.

Ná ’n gesukkel om ’n vrou te kry
wat kaal sou perdry, het me. Sa-
mantha Taylor, eienaar van die
luukse nudiste-oord Vasnat in die
Helderberg-omgewing, ingestem.
Die partytjie is ook op Vasnat se
perseel gehou.

Dit was selfs moeiliker om ’n
perd te vind.

“Sodra ek die perde-eienaars
vertel het waarvoor ons ’n perd
soek, het hulle gesê hulle stel nie
belangnie.Mensehetdieverkeer-
de idee gekry. Die geleentheid
was baie stylvol en beskaafd.”

Onder die Kaapse wyn-adel wat
die bekendstelling bygewoon het,
was me. Cathy van Zyl, eggenote

van Philip van Zyl, uitgewer van
die John Platter-wyngids, mnr.
Teddy Hall, ’n bekroonde wyn-
maker, en Catherine Henderson,
redakteurvanClassicWineMaga-
zine.

Op die partytjie het Van Niekerk
hulle ingelig dat sy wyn ’n poging
is om die cinsaut-kultivar te laat
herleef, ’n rooiwynsoort wat in
Suid-Afrika baie gewild was, maar
oor die laaste jare in die skaduwee
van ander kultivars verdwyn het.

Van Niekerk het een vaatjie cin-
saut gemaak en sal 230 handge-
nommerde bottels daarvan ver-
koop.

Vir Van Niekerk as ’n predikant
is Openbaring die voor die hand
liggende tema vir sy wyn se etiket-
te en bemarkingsveldtog.

“As ek my eie wynplaas gehad
het, sou ek dalk ’n geweltjie kon
gebruik. Maar dit is nie my agter-
grond nie. Ek is ’n predikant en my
agtergrond is die Bybel.”

Kaal op perd vir dominee se wyn

‘‘Dit was die
vreemdste wyn
bekendstelling
waarop ek nog
was. Poedelkaal
kom die meisie
daar aan en be
styg die perd,
min gepla. Ek
dag ek yl.

Me. Samantha Taylor het Donderdagaand poedelkaal op ’n perd die bekendstelling van ds. Bertus van Niekerk se nuwe wyn, Revelations 6:4, bygewoon. Inlas:
Ds. Bertus van Niekerk se vrou, die kunstenaar Selma Albasini, het die etiket vir sy wyn Revelations 6:4 ontwerp. | HOOFFOTO: SELMA ALBASINI

‘‘As ek my eie
wynplaas ge
had het, sou
ek dalk ’n
geweltjie kon
gebruik. Maar
dit is nie my
agtergrond nie.
Ek is ’n predi
kant en my ag
tergrond is die
Bybel.

LEANDI CLAASEN IN KAAPSTAD
leandi.claasen@media24.com

Twee Malawiese tuiniers later en ’n
prokureurs-egpaar van Kaapstad
huil dat die trane spat omdat hulle
nie net deur dié twee bedrieg is nie,
maar ook omdat “al ons bome afge-
kap” is en daar ’n lelike duik in hul
duur Maserati was.

“Ons is van dag een af vir ’n ride
gevat,” sê die twee prokureurs van
Melkbosstrand, me. Santie en mnr.
Hannes Grobbelaar*,
oor ’n tuinier wat hulle
in die pad moes steek
nadat dié glo duisen-
de rande se skade
aangerig het.

Boonop blyk dit toe
dié “tuinier” is as deel
van ’nbedrogspulaan
hulle afgesmeer.

Me. Grobbelaar is
nou spyt dat sy die tui-
nier, mnr. Crement
“Ngulube”, nie lankal
die trekpas gegee het nie. Sy vertel:
“Hannes het verlede jaar ’n adver-
tensie vir ’n tuinier op Gumtree ge-
plaas. Ons het baie reaksie gekry en
onderhoude is begin.”

Hulle het besluit op ’n Malawiër,
mnr. Loysak Ngulube.

“Ons was baie tevrede met hom.
Ná ’n paar maande het hy gesê sy
vrou is siek en dat hy vir ’n maand
terug moet gaan Malawi toe om na
haar om te sien.”

Hy het die Grobbelaars belowe sy
broer, Crement, sal in sy plek kom
werk. Hulle het gesê dis in die haak.

“Loysaksebroerhetgekom,maar
ons was van die begin af nie tevrede
met die broer nie, want hy het alles
verkeerdom gedoen.

“Hy kon ook nie goed Engels praat
nie, maar omdat ons hom jammer
gekry het en sy ouboet oor ’n maand
terug sou wees, het ons besluit hy
kan bly.”

Ná ’n maand het Loysak laat weet
hy kom nie terug nie.

“Ons kon die boetie nie aanstel
nie, want hy was clueless.”

Toe plaas mnr. Grobbelaar weer
’n advertensie op Gumtree.

“Wonder bo wonder reageer ons
outuinier,Loysak,weer.Diékeeron-
der ’n vals naam en van.

“My man het hom vir ’n onderhoud
genooi en behoorlik uitgetrap.

“Ons vind toe uit dat hy eintlik ’n
arbeidsmakelaar is wat vir Mala-
wiërs werk soek in Suid-Afrika.

“Hy, die geskoolde
een, doen aansoek
omwerk.Wordgenooi
vir ’n onderhoud.
Word aangestel. Bly
vir ’n tydjie. Dan word
vroutjie siek en hy
moet terug huis toe en
stuur ’n ‘broertjie’.

“So die man wat hy
na ons toe gestuur
het,was toenooit rêrig
sy broer nie.”

Nogtans het die
Grobbelaars uiteindelik besluit om
Crement tog in diens te hou. “Hy
moes eendag die motorhuisdeur vir
my man oopmaak. Toe laat val hy
die deur op ons Maserati. R10 000
se skade.” Hy sê net sorrie.

“ ’n Ander keer het hy een van ons
ander motors se spieëltjie afgery.

“R1 500virherstelwerk.Ensokan
ek aangaan.”

Verlede Dinsdag toe me. Grobbe-
laar tuis kom, is al haar bome afge-
kap “wat ses jaar gevat het om te
groei. Ek is teen die grond.”

Sy het hom gevra hoekom hy dit
gedoenhet: “Hysênet: ‘Sorrie.’Nee,
dit was die laaste strooi.

“Ek het hom nog ’n bietjie jammer
gekry, maar my man het gesê hy
moet trap.”

Die twee Malawiërs kon nie vir
kommentaar bereik word nie.

* Die prokureurspaar het gevra
dat skuilname gebruik word.

Bedrog,
bome en
duik in
hul kar
Twee Malawiërs vang
paar met slap riem

JULIAN JANSEN IN KAAPSTAD
julian.jansen@rapport.co.za

Die BBC gaan Donderdag tydens
sy uur lange Panorama-program
splinternuwe videomateriaal ver-
toon van die gebeure enkele ure
voor die moord op die 28-jarige Brit-
se bruid me. Anni Dewani.

Dié dokumentêre program, The
Honeymoon Murder, is glo gegrond
op videomateriaal van kringtelevi-
siekameras.

Dewani was op 12 November

2010 saam met haar man, Shrien
(31), op hul wittebrood in Kaapstad.

Hulle is op 13 November in ’n be-
weerdekaping inGuguletuontvoer.

Shrien Dewani is uit die motor ge-
gooi. Haar lyk is dae later met ’n en-
kele kopwond in ’n huurmotor ge-
vind.

Zola Tongo, die huurmotorbe-
stuurder, het in ’n pleitooreenkoms
medepligtigheid aan haar moord
beken en gesê Shrien Dewani het
hom R15 000 aangebied om twee
ander mans, mnre. Xolile Mngeni
en Mziwamadoda Qwabe, te huur

om die moord te pleeg.
Laasgenoemde twee se saak

dien tans voor die hof, terwyl Tongo
reeds sy 18 jaar gevangenisstraf
begin uitdien het.

Die BBC adverteer die dokumen-
têr half tergend: Het die skatryk
sakeman ’n taxibestuurder betrek
om sy vrou se dood te reël of is hy
verkeerdelik beskuldig?

Die “ander kant van die egpaar
as wat tot dusver uitgebeeld is”,
gaan glo ook gewys word.

Net twee grepe waar Dewani kort
voor en ná sy vrou se dood in video-

materiaal van kringtelevisiekame-
ras gesien kan word, is bekend.

Die eerste is waar hy enkele dae
ná die moord op sy vrou ’n sak wat
glo geld in het in die portaal van die
Cape Grace-hotel in Kaapstad aan
Tongo oorhandig.

Die ander geval is waar hy en sy
vrou die Surfside-restaurant in die
Pavillion-kompleks in die Strand
verlaat. ’n Veiligheidsbeampte hier
het aan Rapport gesê hy het ’n aan-
bod van sowat R12 000 deur ’n Brit-
se joernalis vir die betrokke video-
materiaal van die hand gewys.

Intussen het die Nasionale Ver-
volgingsgesag (NVG) by monde
van sy woordvoerder, mnr. Mthunzi
Mhaga, sy kommer oor die doku-
mentêre program uitgespreek, juis
omdat die saak hangende is.

Mhaga sê die dokumentêre pro-
gram sal dus eerder tot ’n verhoor
deur die media lei.

Die Britse hoërhof lewer eers-
daags uitspraak in Dewani se appèl
teen die uitspraak van me. Theresa
May, die Britse minister van binne-
landse sake, dat hy wel aan Suid-
Afrika uitgelewer kan word.

Die datum vir die uitspraak is on-
bekend.

Bynavraaghetmnr.VinodHindo-
cha,Anni sepa,uitMariestad,Swe-
de, aan Rapport gesê hy verwag
dat die uitspraak deur die hoërhof
binnekort, so gou as 4 April, kan
kom.

“Indien Shrien sy vrou so liefge-
had het, moet hy hom na Suid-Afri-
kahaasomdieverdagtes te identifi-
seer. Ek kan nie nou veel sê nie,
maar ek hoop om binnekort ant-
woorde te kry,” het hy gesê.

BBC wys nuwe videomateriaal van voor Dewanimoord

Die Dewaniegpaar.

Dié peperduur Mase
rati is herstel nadat
die “tuinier” die deur
van die motorhuis
daarop laat val het.
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EDUAN ROOS IN JOHANNESBURG
eduan.roos@sport.co.za

Terwyl Krieket Suid-Afrika (KSA) nog talm oor
die moontlike vervolging van sy onteerde baas,
mnr. Gerald Majola, het die Valke die afgelope
weekreedsbyKSAsekan-
tore toegeslaan, op doku-
mente beslag gelê en Ma-
jola by sy huis ondervra.

Die Valke het die afgelo-
pe week stil hul ondersoek
begin, skaars twee dae na-
dat Majola uit sy pos ge-
skors is as uitvoerende
hoof van KSA en deur dié
beheerliggaam voor ’n tug-
verhoor gedaag is.

Tog weier Majola steeds
om te bedank en hy het
reeds een van die land se
voorste arbeidsprokureurs
aangestel om hom by te
staan.

KSA se uitvoerende
raad het Majola verlede
Saterdag tydens ’n noodvergadering by die O.R.
Tambo-lughawe in Kempton Park geskors
weens onder meer R1,8 miljoen se ongemagtig-
de bonusse wat hy ontvang het vir die aanbieding
van die Indiese Premierliga-toernooi en die Kam-
pioenetrofee-reeks in 2009.

Die raad het op dieselfde vergadering gelas
dat hy voor ’n onafhanklike tugkomitee verskyn.
Regter Chris Nicholson het dié stap net meer as
twee weke gelede aanbeveel.

Nicholson se komitee is in November deur die
sportminister, mnr. Fikile Mbalula, op die been
gebring om bewerings van korrupsie en wanbe-
stuur teen Majola te ondersoek.

Hy het bevind daar was “oorweldigende bewy-
se” dat Majola die Maatskappyewet oortree het
en het aanbeveel dat die 52-jarige Oos-Kape-
naar geskors, ’n siviele eis teen hom ingestel én
hy strafregtelik vervolg word.

Dr.WillieBasson,KSAsewaarnemendepresi-
dent, het Woensdag in Centurion gesê dié orga-
nisasie sal eers die moontlikheid van vervolging
bespreek wanneer sy raad Vrydag vergader.

Tog verneem Rapport op goeie gesag dat die
Valke KSA se kantoor in Illovo, Johannesburg,

reedsMaandagbesoekhetendatverskeiedoku-
mente daar aan ondersoekers oorhandig is.

Mense na aan Majola het ook bevestig dat die
elite-polisie-eenheid hom Donderdag lank by sy
huis in Bryanston ondervra het.

Majola, wat vroeër daarvan beskuldig is dat
hy ’n forensiese ondersoek deur KPMG in Julie

verlede jaar “bemoeilik”
het, het glo sy “volle same-
werking” aan die Valke ge-
gee.

Majola het by navraag
geweier om kommentaar te
lewer oor dié besoek óf sy
komende tugverhoor, maar
het volgehou hy “sal die
aanklagte aanhou beveg”.

Dit is waarom hy die hulp
van een van die land se
voorste arbeidsprokureurs
gekry het om hom in sy tug-
verhoor te verdedig.

Hoewel hy steeds ’n
maandelikse salaris (glo
soveel as R155 000) by
KSA verdien, sal Majola vir
die eerste keer self sy regs-

koste moet betaal.
KSA het vroeër miljoene rande betaal vir die

KPMG-ondersoek en het tot dusver ál Majola se
regskoste gedra.

Kol. McIntosh Polela, woordvoerder van die
Valke, het teen druktyd nie op Rapport se navrae
gereageer nie.

; Intussen blyk hardnekkige gerugte op so-
siale netwerke dat Majola verlede week vir hom
’n luukse sportmotor aangeskaf het, onwaar te
wees.

Dit gons op Facebook en Twitter dat Majola
in ’n Aston Martin opgemerk is, tog het mnr. Clif-
ford Joffe, bemarkingsbestuurder van die Dayto-
na-groep, aan Rapport gesê Majola besit nie een
van dié peperduur vuurwaens nie.

Majola het dié gerugte ook ten sterkste ontken.
“Ek ry nou al lank dieselfde Range Rover en

ek het nie geld vir ’n Aston Martin nie,” het Majola
gesê.

“Enigiemandwateenaanmywil skenk, ismeer
as welkom.”

’n Nuwe Aston Martin DBS kos soveel as
R2,4 miljoen, terwyl jy tot R1,3 miljoen moet op-
dok vir ’n nuwe Range Rover.

Valke slaan
toe terwyl
KSA talm
oor Majola

Mnr. Gerald Majola

MARLENE MALAN IN KAAPSTAD
mmalan@rapport.co.za

Inligting oor die moord op die Matie-student me.
Inge Lotz wat klaarblyklik nooit voorheen aan
die polisie of nasionale vervolgingsgesag (NVG)
beskikbaar gestel is nie, is die afgelope week
aan haar pa en sy regsverteenwoordiger ver-
skaf.

“Mense wat nader aan die saak is gee inligting
deur,” het mnr. Johan Jor-
daan van Bloemfontein,
wat namens prof. Jan Lotz
van Welgemoed in Bellvil-
le optree, gister gesê.

Lotz het verlede Sondag
in Rapport bekend ge-
maak hy reik ’n beloning
van R1 miljoen uit vir inlig-
tingwatsal lei totdie inheg-
tenisneming en skuldigbe-
vinding van die moorde-
naar van Inge (22), sy
enigste kind, in 2005.

Sy is op 16 Maart 2005
in haar woonstel op Stel-
lenbosch met ’n stomp
voorwerp vermoor en haar
lyk is toe met ’n skerp voor-
werp, moontlik een van
haar kombuismesse, geskend.

Jare se gesloer deur die polisie het hom tot
dié buitegewone stap gedwing, het Lotz aan
Rapport gesê.

Lotz het verlede week gesê dit het, deur sy
eie navrae en ondersoeke, aan die lig gekom
dat twee bewysstukke wat blyk van die belang-
rikste in die ondersoek kan wees, verdwyn het.

Hy verwys na ’n badkamerhanddoekie waar-
mee die moordenaar die bloed van die moord-
wapen(s) afgevee het en na ’n tydskrif wat blyk-
baar op Inge se skoot geplaas is nadat sy ver-
moor is.

Rapport het nou vasgestel dié twee bewys-

stukke, wat waarskynlik belangrike DNS sou kon
bevat, is nooit by die hof as bewysstukke inge-
dien nie.

Polisiefoto’s dui die bestaan van die twee arti-
kels aan.

In reaksie op verlede Sondag se berig in Rap-
port het die kantoor van regter Deon van Zyl,
wat die strafsaak aangehoor het waarin mnr.
FredvanderVyvervrygespreek is,gesêdié twee
bewysstukke is nooit ingedien nie.

Lotz hou vol die verdwyning van die bewys-
stukke is raaiselagtig en
plaas ’n vraagteken oor die
ondersoek.

Volgens hom was daar
geen bloed op die oop tyd-
skrif nie “en dis insigge-
wend op watter artikel die
vrouetydskrif oop was”.

Die artikel het glo gehan-
del oor een van Inge se
vriendinne wat ’n finalis
was in ’n kompetisie van
dié tydskrif. Die tydskrif
was splinternuut.

Hy het die afgelope week
inligting ontvang van ver-
skeie mense, het Jordaan
gister gesê.

“Sommige gee net hul
ondersteuning en me-

nings. Daar is egter ook mense wat nader aan
die saak is wat inligting deurgee en wat opgevolg
word.

“Elke klein brokkie inligting word waardeer en
help om die legkaart te voltooi.”

Nóg hy nóg Lotz is die afgelope week deur
die polisie gekontak, sê Jordaan. “Nadat ons alle
inligting verwerk het, sal die polisie en vervol-
gingsgesag uiteraard betrek word om finaliteit
te bereik.

“Die beloning bly staan. Ons versoek enige
persoon met inligting om na vore te kom.”

; Jordaan kan gekontak word by
0 082 338 5318 of e-pos johan@jlj.co.za.

Brokkies inligting help
Lotzlegkaart voltooi

Me. Inge Lotz
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Dr. Alfred Vogel , ‘n naturopaat, was
van die opinie dat die gesondheid van
die liggaam rus op die regulerende aksie
van beide die lewer- en nierfunksie.
Hy het hierdie organe as filtreerstelsel
van die bloed beskou. Nes ons die olie,
brandstof en lugfilters gereeld moet
vervang in ons motor, net so moet ons
seker maak dat die lewer en niere goed
werk.

Soms toon die menslike liggaam
tekens van lewer- en nierprobleme lank
voor patologiese toetse dit optel. Daar
is ‘n groot verskil tussen siek lewer- en
nierfunksie en bloot net oorwerkte,
stadig en verlaagde orgaan funksie.
As die lewer of niere al so ver verswak
het dat hulle siek is, moet jy by ‘n
professionele persoon hulp kry. Die raad
wat Vogel bied is grotendeels vir mense
wat nog nie siek lewer of niere het nie
en graag gesond wil bly.

Dr. Vogel het die lewer die reguleerder
van die liggaam genoem, en so is dit
wel. Elke liewe chemiese proses in
die bloed begin met ensieme wat
meerendeels vanuit die lewer kom. Die
lewer maak nie net die bloed skoon
nie, dit vervaardig ook cholesterol, gal,
hormone, ensieme en rooibloedselle
en dit stoor yster en glukose vir
toekomstige behoeftes.

Saam met die lewer werk die niere die
heeltyd om die bloed te suiwer teen
afvalstowwe en materiaal wat toksies
kan wees. Die niere moet sorg dat daar
nie te veel water in die bloed is nie, so
nie is daar te veel volume bloed vir te
klein are en dis hoe jou bloeddruk dan
styg. Om die water volume te beheer
gebruik die niere ‘n wonderlike metode

wat sout, kalium en magnesium met
mekaar uitruil, binne die nierselletjies
en in die bloed. Die niere moet baie
akkuraat sorg dat daar net genoeg
van al hierdie minerale is om die
bloedsomloop nie te benadeel nie. Die
kleur van die urine sê vir die kundige
oog hoe goed die niere werk, maar
ook hoe gesond die lewer en galblaas
is. Dink net, urine ís wat in die bloed
wás! Die niere reguleer die water en
pH-balans in die bloed wat ‘n direkte
invloed het op die chemiese werking
van die hele liggaam. Min mense
weet dat die niere verantwoordelik is
vir nuwe rooibloedselle wat deur die
beenmurg gemaak word. Die niere kan
ook help om proteïenreste te beperk
in die urine en sodoende sorg dat ons
nie spiermassa verloor nie. Iets anders
wat die niere doen is om suur uit die
bloed te skei en help ons só om die
bloed se suur/alkali balans te reguleer.
Teen dié tyd weet meeste mense al
dat suur nie hul vriend is nie en in
die langtermyn baie nadelig is vir
algemene gesondheid. Om die
niere te help, moet jy water drink.
Genoeg om ten minste eenmaal
in ‘n dag skoon urine uit te skei.
Meeste mense doen goed met
2-3 liter water in ‘n dag.

As mens nou kyk na als wat
die niere vir jou doen, dan kan
mens begin verstaan dat as
dinge verkeerd loop en die niere
swak word of siekte vorm, jou
gesondheid in erge gevaar is.

Omdat die lewer, galblaas, niere
en blaas so hoog geag was deur
Dr. Vogel in die handhawing

van algemene gesondheid, het hy
baie aandag daaraan gegee en twee
uitstekende kruie-tonikums vir hierdie
organe gemaak. Die meeste van sy
pasiënte het hierdie tonikums gebruik
totdat hy weer seker was dat hulle
goed oppad was na goeie gesondheid.
Hy het altyd die niere en die lewer
gelyktydig ondersteun omdat hierdie
filtreerstelsel so nou bymekaar
betrokke is. A. Vogel Boldocynara
lewer- en galdruppels bestaan uit
die ekstrak van vier verskillende vars
kruie. Die hoofbestanddeel is artisjok
(Cynara scolymus), ‘n plant wat Vogel
as een van die beste lewer reinigers
beskou. Artisjok help om die gal aan
die loop te kry, reguleer cholesterol,
help om lewerfunksie te stimuleer
en is ook ’n tonikum vir die lewer.
Dandelion (botterblom), Boldo en
ment ondersteun die reinigings aksie
in die lewer deur baie sagkens te help

Detoks en ondersteun
jou lewer en niere

Hierdie organe stuur seine as hulle ondersteuning benodig...

SANP/Rapport/2012/03/25/a

‘n Naturopaat sal uitkyk
vir die volgende tipiese
lewer en galblaas tekens:

• Wakker tussen 2 en 3 in die
môre vir geen rede

• Buierigheid
• Moegheid
• Duiseligheid
• Verhoogde

cholesterolvlakke
• Flou weerstand teen siekte
• Droë jeukkerige vel
• Rooi, jeukkerige oë
• Bitter smaak in die mond
• Oormatige dors
• Swak spysvertering
• Hardlywigheid, aambeie
• Naarheid
• Prikkelbare derm sindroom
• Onverklaarbare pyn aan die

regterkant van die lyf
- Pyn in die kop
- Pyn in die skouer
- Pyn in die elmboog
- Pyn in die heup
- Pyn in die knie
- Pyn in die groottoon

Tipiese nier tekens kan
wees:

• Seer gewrigte en spiere
• Pyn bo-op die kop, agter

die nek en teen die
ruggraat af

• Geswelde oë by ontwaking
• Opgeswelde gesig, hande,

bene en enkels
• Hoë bloeddruk
• Te min of te stadige vloei

van urine
• Stink, donker of verkleurde

urine, gedurige urinering
• Pyn aan die binnekant van

die linkerbeen
• Pyn agter die knieë
• Ekseem, swamme op

voetsole
• Brandende, swetende,

pynlike voetsole
• Pynlike hakke
• Atleetvoet
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met vertering, winderigheid, spastiese
dikderm en hardlywigheid.

Voorwaar ‘n formule wat Vogel op kon
staatmaak om te help met lewerfunksie!

A Vogel Nephrosolid nier- en
blaasdruppels bevat ook die estrak
van vier vars plante. Solidago (Golden
Rod) is die hoof bestanddeel en word al
jare deur kundige dokters gebruik om
nierfunksie aan te help. Solidago het ‘n
antiseptiese, anti-spasmodiese en anti-
inflammatoriese werking op die urine-
weë. Dis baie doeltreffend vir blaas
probleme, nierstene kan voorkom word
en dit kan help om bestaande nierstene
af te skei. Equisetum, rest harrow en
birch is die res van die formule wat
help om suur te bekamp en om die
watervlakke te reguleer.

Mense wat gesond is en wat graag
hul lewer en niere bietjie wil opkikker,

kan Boldocynara en Nephrosolid 3 x per
dag vir 6 weke, so 3-4 keer in ‘n jaar
neem vir ‘n goeie skoonmaakproses.
Mense wat daagliks kroniese medikasie
neem sal goed doen om Boldocynara
en Nephrosolid ook aanvanklik 3 x per
dag vir 6 weke te neem, en dan daarna
1 x daagliks om die niere en die lewer
te ondersteun om die medikasie te kan
hanteer. Mense wat baie koffie drink
of baie alkohol gebruik kan aanvanklik
dalk effens naar voel as hulle met
Boldocynara begin. Halveer dan liefs
die dosis.

Met Vogel se twee produkte kan die
lewer en niere die mooiste musiek
maak en ‘n positiewe domino effek in
jou liggaam bring, want die natuur is
goed.

Verkrygbaar van Apteke en Gesondheidswinkels. www.sanp.co.za
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ZELDA JONGBLOED IN ASHTON
nuus@rapport.co.za

Die kerklokke van Ashton in
die Boland het Sondag om
10:40 ’n halleluja uitgebeier
nadat die dorp se beroemde
vierling, Louhan, Anke, Jana
en Mieke Janse van Rens-
burg (vyf maande), amptelik
lede van die NGK geword
het.

Maar maklik was dié doop
in paaiemente nou nie heel-
temal nie.

Die oudste van die vier-
ling, die seuntjie, Louhan,
was erg ongelukkig oor die
gedoente met hom en sy
drie sussies en het sy mis-
noeë baie duidelik te kenne
gegee. Hy is immers die
man onder die vier en neem
die leiding!

Uitgevat in pragtige wit
doopuitrustings het die vier-
tjies vir die doopseremonie
die stampvol kerk in hul
grootouers se arms binnege-
kom.

Oupa Festus Dorfling en
sy vrou, Jeannette, het on-
derskeidelik vir Jana en An-
ke die kerk ingebring. Die
ander tweetjies, Louhan en
Mieke, is deur onderskeide-
lik oupa Louis Janse van
Rensburg en ouma Noreen

ingebring.
Op die preekstoel het ds.

Francois Herselman regge-
staan om dié kleingoed te
doop. Al twee pare groot-
ouers woon in Jeffreysbaai
in die Oos-Kaap.

Skattige foto’tjies van die
vier is op skerms neffens
die preekstoel vertoon te
midde van vele oe’s en aa’s
uit die gemeentebanke.

Dis nét hier waar Louhan
besluit het hy het genoeg
gehad: Hy was warm en
moeg en duidelik nie lus vir
die heilige seremonie nie!

Oupa Janse van Rensburg
moes bontstaan om die
mannetjie stil genoeg te kry
sodat Herselman hom kon
doop.

Dit was Anke wat eerste
naam gekry het, gevolg deur
Jana, Louhan en Mieke.

Marié Janse van Rens-
burg het aan Rapport ver-
duidelik dat Louhan se
naam ’n samestelling van
die grootouers se name is.
Die dogters se name is kort
omdat hul van so lank is.

; Die kleintjies het hul
geboortegewig van onder-
skeidelik 1,3 kg (Louhan),
1,12 kg (Jana), 1,2 kg (Anke)
en 900 g (Mieke) al meer as
verdriedubbel tot 5,3 kg,
4,7 kg, 4,6 kg en 4,8 kg.

Ewe spoggerig uitgevat in spierwit doopuitrustings en
reg vir die seremonie in die kerk. Die Janse van Rens
burgvierling is van links Anke, Mieke, Jana en Louhan.
| FOTO: DENZIL MAREGELE

Die plakkate van advertensieborde
op treinstasies in Londen wat Britte
moes verlei om aan die Franse kus
vakansie te hou – helderblou lug,
’n idilliese see en ’n gesinnetjie wat
jolig oor die goue strand aange-
hardloop kom – het Londenaars
eerder mislei as wat dit hulle verlei
het.

Die foto wat op die advertensie-
borde gebruik is om die aanloklik-
heid van die strande aan die noord-
kus van Frankryk uit te beeld, is
deur die kundige oog van ’n oud-
Kapenaar uitgeken as Llandudno
se strand naby Kaapstad.

Op die advertensie kan ’n klom-
pie rotse duidelik op die agtergrond
gesien word en – ongelukkig vir die
Franse toerismegesag Atout
France en die Engelse agentskap
wat die advertensie ontwerp het –
het ’n voormalige inwoner van Llan-
dudno die flater raakgesien.

Mnr. Bradford Bird, wat deesdae
in Londen as ’n modefotograaf
werk, sê daar was iets baie be-
kends aan die foto.

“Ek het toe die rotse in die agter-
grond herken.”

Volgens hom is die advertensies,
wat goedkoop toere na Frankryk
adverteer, oral in Londen te sien.

“Dit is deksels voorbarig van hul-
le,” sê hy.

Dié foto, asook ’n ander een van
Llandudno wat die Franse Mediter-
reense kus adverteer, het ook op
die Franse toerismewebwerf www.
gotofrancenow.com verskyn, maar
dit is die afgelope week deur ’n foto
van die werklike kus daar vervang.

Mnr. Steve Turton, direkteur van
The Line Agency wat die adverten-
sie ontwerp het, was baie apologe-
ties.

“Dit was werklik ’n groot fout,” het

hy gesê.
Volgens hom het hulle deur meer

as 3 000 argieffoto’s met die be-

woording “noordelike Frankryk” ge-
soek voordat hulle ’n geskikte foto
gekry het wat by die uitleg en kopie

gepas het.
Turton sê die Franse toerisme-

raad is woedend, hoewel hulle self
nie aanvanklik die fout opgemerk
het nie.

Hy sê hy het dadelik die gesag
vir reklamestandaarde in Engeland
ingelig oor die wanvoorstelling.

“Ons het hulle verseker die foto’s
sal vervang word en hulle is heelte-

mal tevrede dat dit die regte oplos-
sing is.

“Hulle het ook geen klagtes van
die publiek daaroor ontvang nie.”

Mnr. Jermaine Craig, woordvoer-
der van SA Toerisme, sê dit is moei-
likomvas testelwaardie foto’svan-
daan kom en dat geen stappe oor-
weeg word nie.
Steve Kretzmann, West Cape News

Baljaar op die strande in die noorde van Frankryk? Toe nou nie.
Dié foto van Llandudno word in advertensies regoor Londen ge
bruik om ’n Franse strand te adverteer. | FOTO: BRADFORD BIRD

Die ware Jakob. Llandudno se strand op ’n helder Kaapse so
mersdag. | FOTO: GETTY IMAGES

Ashtonvierling nou
amptelik NGKlede

Pardon? Skielik is
Kaapse strand Frans
Agentskap gebruik Llandudno in Frankrykadvertensie
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LIZEL STEENKAMP IN KAAPSTAD
lizel.steenkamp@rapport.co.za

Die tekort aan krag in Suid-Afrika is
gelykstaande aan die kragverbruik
van Kaapstad in ’n jaar en die land
sal nou dringend elektrisiteit moet
bespaar of ’n donker, koue winter
trotseer.

Eskom sal weens verskeide fak-
tore, waaronder onvermydelike in-
standhoudingswerk, vir die volgen-
de twee jaar deurlopend onder druk
wees om elektrisiteit te verskaf.

Die huidige tekort is 1 000 MW in
spitstye of 9 terawatt-uur.

Dit is gelykstaande aan die hoe-
veelheidelektrisiteitwatKaapstad in
een jaar gebruik, het mnr. Kannan
Lakmeeharan, ’n besturende direk-
teur van Eskom, Donderdag in die
parlement gesê.

Die tekort sal teen Julie 3 000 MW
wees.

“Die volgende twee jaar is kritiek.
Dis nie ’n krisis soos in 2008 nie,
maar dit is ernstig. Ek wil nie paniek
saai nie, maar ons moet dringend
optree om ’n krisis te voorkom.

“Mense kan nie agteroor sit en
niks doen soos in 2008 nie,” het Lak-
meeharan agterna in ’n onderhoud
aan Rapport gesê.

Volgenshomwasdie landonvoor-
bereidop2008seelektrisiteitskrisis,
maar kan ’n soortgelyke situasie
voorkom word deur die verskil tus-
sen die vraag na elektrisiteit en Es-
kom se opwekkingsvermoë te be-
stuur.

Dit beteken nywerhede en gewo-
ne landsburgers sal 3 000 MW in
spitstye moet bespaar.

“Onsvoel inwonerskanbaiemeer
doen deur ligte, swembadpompe en
geisersaf teskakel;soooknywerhe-
de en ander kommersiële kliënte.”

Lakmeeharan kon nie die verse-
kering gee dat Suid-Afrikaners
danksy die kragbesparings dié win-
ter beurtkrag gaan vryspring nie.

“Eskom kan dit nie waarborg nie.
“Ons kan nie sê daar sal geen

elektrisiteitstekorte wees nie, maar
ons gaan probeer om dit te verhin-
der.”

’n Tweede faktor waaroor daar
“ernstige kommer” is, is kragonder-
brekings wat uit netwerkprobleme
spruit.

Volgens Lakmeeharan kan net-
werke ingee weens gebrekkige in-
standhouding en sal kragonderbre-
kings “afhang van waar jy woon en
in watter toestand die netwerk is”.

Eskom se opwekkingsvermoë is
ook onder druk weens die agter-
stand in dringende instandhou-
dingswerk by kragstasies waarvan
die meeste tussen 20 en 40 jaar oud
is.

Die instandhoudingswerk is se-
dert 2008 uitgestel sodat Eskom in
die elektrisiteitsvraag kon voorsien,
maar dit móét nou gedoen word.

Minstens 25 “eenhede” moet ver-
vang word en dit sal twee jaar duur
om die agterstand uit te wis.

Om ’n enkele eenheid te vervang
kan tot drie maande neem. “Maar
ons moet iewers die ruimte (tyd) kry,
want dit raak al meer onbetroubaar
weens ’n gebrek aan instandhou-
ding,” sê Lakmeeharan.

Eskom sal deur die herindiens-
stelling van drie ou kragstasies –
Kamden, Grootvlei en Komati – min-
stens nog 3 000 MW kan opwek.

Hoewel Kamden reeds operasio-
neel is, sal Grootvlei eers later van-
jaar krag kan opwek en Komati oor
’n jaar.

Die ou kragstasies moet help om
in die kragtekort te voorsien terwyl
die nuwe Medupi- en Kusile-steen-
koolkragstasie in onderskeidelik
Limpopo en Mpumalanga gebou
word.

Intussen het me. Melissa Moore,
hoofdirekteur van stedelike ontwik-
keling en infrastruktuur by die nasio-
naletesourie,dieafgelopeweekaan
die parlementêre portefeuljekomi-
tee oor energie gesê munisipaliteite
bestee nie naastenby genoeg om
bestaande elektrisiteitsinfrastruk-
tuur in stand te hou nie.

SUNÉ KITSHOFF IN KAAPSTAD
sune.kitshoff@rapport.co.za

Munisipaliteite en staatsdeparte-
mente skuld Eskom en die 12 water-
rade R2,67 miljard.

Eskomwordmeeras ’nhalfmiljard
rand geskuld en die krag kan afge-
sny word van verbruikers wat getrou
hul rekenings betaal omdat hul mu-
nisipaliteit nie die kragverskaffer be-
taal nie.

Die totale opgehoopte skuld ouer
as 30 dae van 84 munisipaliteite het
op 31 Januarie R533 miljoen be-
loop. 77 nasionale en provinsiale
staatsdepartemente skuld ’n byko-
mende R10,4 miljoen.

Mnr. Malusi Gigaba, minister van
openbare ondernemings, het dié in-
ligting in ’n antwoord op ’n parlemen-
têre vraag verstrek. Hy wou die skul-
diges nie uitsonder nie omdat “Es-
kom-kliënte die reg op
vertroulikheid” geniet.

Mnr. Jacques Smalle, DA-woord-
voerder oor energie, het gesê hy sal
Eskom ingevolge die Wet op die Be-
vordering van Toegang tot Inligting
(Paia) versoek om die inligting be-
kend te maak, want munisipaliteite
en staatsdepartemente werk met
belastingbetalers se geld.

“Eskom is onder geweldige druk.
Sy agterstallige instandhouding aan
infrastruktuur beloop R35 miljard,”
het Smalle gesê.

Pres. Jacob Zuma het ook gesê
231 000 huishoudings het tussen
2009 en 2011 toegang tot water ge-
kry. Dit sluit 87% van die land se
landelike huishoudings in.

Die 278 munisipaliteite se water-
skuld is enorm en waar munisipali-
teite hul waterplig versaak het, ry
mense water per kruiwa aan.

Waterskuld was teen die einde
van verlede jaar R2,128 miljard.

Die grootste munisipale sondaar
is Matjhabeng (Welkom) met sowat
R470 miljoen se agterstallige skuld.

Kragtekort gelyk
aan Kaapstad se
gebruik in 1 jaar

Inwoners se krag af
oor rade nie betaal

Diensleweringsbetogings het die afgelope week in verskeie plekke in Gauteng uitgebreek. Sharpeville naby Vereeniging, Kya Sands, noord van Johannesburg, Hospital View
naby Midrand en Ratanda naby Heidelberg was in oproer. ’n Polisieman skiet met traangas op inwoners nadat chaos in Ratanda uitgebreek en oproeriges paaie versper
en die polisie met klippe bestook het. | FOTO: CORNÉL VAN HEERDEN

SUNÉ KITSHOFF IN KAAPSTAD
sune.kitshoff@rapport.co.za

Die polisieminister, mnr. Nathi
Mthethwa, se idee van transforma-
sie is ’n aanduiding dat die ANC nie
die beginsels van die Grondwet eer-
biedig nie.

So sê mnr. Peter Marais, woord-
voerder van die Bruin Bemagtigings
Beweging (BBB) wat verlede na-
week in die Paarl gestig is.

Die stigting van die BBB spruit uit
ontevredenheid onder bruin ampte-
nare van die departement van kor-
rektiewe dienste (DKD) omdat swart
amptenare op groot skaal uit ander
provinsies ingevoer en bruin lede in
die Wes-Kaap nie meer vir bevorde-
ring in ag geneem word nie.

Marais se kritiek kom nadat
Mthethwa syfers bekend gemaak
het wat wys dat vyf provinsies vol-
gens die polisie se eie transforma-
sieteikens te veel swart lede en ses
provinsies te min bruin lede het.

Dit blyk ook dat die polisie nasio-
nale demografiese teikens op pro-
vinsialevlaknajaag.Dit issoortgelyk
aan ’n onlangse opdrag aan provin-
siale DKD-amptenare.

“Dié diskriminerende optrede laat
bruin mense wat in die strate teen
apartheid marsjeer het soos gekke
lyk,” sê Marais.

HyhetMthethwa ’n “swartHendrik
Verwoerd” genoem.

Mthethwa het in antwoord op ’n

parlementêre vraag van mnr. Pieter
Groenewald, LP van die VF+, gesê
“transformasiesyfers vir die onder-
skeie provinsies is nie behaal nie”.

Die ideale prentjie aldus Mtheth-
wa is:

; Swart 79,35%; Indiër 2,46%;
wit 9,34%; en bruin 8,85%.

; Ingevolge bogenoemde per-
sentasies het die volgende provin-
sies te veel swart lede: Limpopo
(94%); Mpumalanga (89%); Noord-

wes (87%); Gauteng (85%) en die
Vrystaat (81%).

; Voortshetdievolgendeprovin-
sies te min bruin lede: Mpumalanga
(0,22%); Limpopo (0,3%); Gauteng
en Noordwes (2,5% elk) en KwaZu-
lu-Natal en die Vrystaat (3% elk).

; Net Limpopo (5,5%) en Kwa-
Zulu-Natal (7,7%)het teminwit lede,
maar in die Wes- en Noord-Kaap is
die syfer aansienlik hoër vir wit en
bruin lede.

; Buiten in KwaZulu-Natal, is
daar te min Indiërs in die polisie.

Groenewald wou ook by Mtheth-
wa weet hoeveel van die 5 209 be-
vorderings in die polisie die afgelope
boekjaar isswart,witenbruinmense
en Indiërs, maar die minister se ant-
woord het nie onderskeid tussen die
rasse getref nie.

Groenewald sê Mthethwa se ant-
woord getuig van “moedswilligheid
of onbevoegdheid”. “Die minister sal

moet sê of polisiebeleid oor transfor-
masie met dié van die DKD strook.
Indien wel, sal hy geen verdere aan-
stellingsvanswart lede indiebetrok-
ke vyf provinsies kan maak nie,” het
Groenewald aangevoer.

Solidariteit en die DKD het vroeër
die maand die DKD se toepassing
van regstellende aksie by die Kom-
missie vir Versoening, Bemiddeling
enArbitrasie inKaapstadaangepak.

Die bemiddeling het op ’n dooie-
punt uitgeloop en die saak is na die
arbeidshof verwys.

Adv. Dirk Groenewald van Solida-
riteit het Vrydag aan Rapport gesê
die vakbond het reeds ’n regsme-
ning aangevra oor die saak waarin
mnr. Pieter Davids van die DKD nie
bevorder is nie omdat hy bruin is en
’n swart persoon aangestel moet
word. Die pos is tans vakant.

Mnr. Zweli Mnisi, ministeriële
woordvoerder, kon nie aan Rapport
sê of nasionale demografiese tei-
kens die amptelike beleid is nie,
maar wel dat transformasie ’n deur-
lopendeproses iswat totopdie letter
gevolg word sodat die departement
sy teikens kan haal.

Adv.Groenewaldsênasionalede-
mografiese syfers is inderdaad stry-
dig met die Grondwet én die Wet op
Gelyke Indiensneming.

Solidariteit hanteer ook kapt. Re-
nate Barnard – die polisievrou wat
destyds vir bevordering oorgesien is
omdat sy wit is – se hofsaak teen die
polisie. Dié pos is steeds vakant.

‘Mthethwa is die
swart Verwoerd’
Sy idee van transformasie ignoreer Grondwet – Marais

Mnr. Nathi Mthethwa, minister
van polisie.

Mnr. Pieter Groenewald, LP
van die VF+.

Mnr. Peter Marais van die BBB.

Voorts het die volgende pro
vinsies te min bruin lede:

Mpumalanga (0,22%)
Limpopo (0,3%)

Gauteng en Noordwes
(2,5% elk)

KwaZuluNatal en die
Vrystaat (3% elk)

Ingevolge die persenta
sies links het die volgende

provinsies te veel swart lede:

Limpopo (94%)
Mpumalanga (89%)

Noordwes (87%)
Gauteng (85%)
Vrystaat (81%)

Mthethwa se
ideale prentjie

swart 79,35%
Indiër 2,46%

wit 9,34%
bruin 8,85%

VURIGE BETOGINGS

Rapport se opwindende nuwe tydskrif, My Tyd, is gister by die Stellenbosch Slow Market opnuut aan die publiek bekend gestel. Van links is
Irna van Zyl (een van die uitvoerende direkteure van New Media Publishing), Cherice Smith (artikelredakteur) en Elmari Rautenbach (redak
teur). Eat In en DStv Food Network se produktetoekennings is terselfdertyd uitgedeel aan die beste van SuidAfrika se produsente op klein
skaal. Die name van die wenners in die 18 verskillende kategorieë verskyn in die jongste uitgawe van Eat In. Die Stellenbosch Slow Market,
wat gereeld by die Oude Libertasteater gehou word, is een van die WesKaap se gewildste markte. | FOTO: NASIEF MANIE

O MY TYD, KYK AL DIE LEKKER PRODUKTE
Zelda Jongbloed, afgetrede ad-
junk-redakteur van Rapport, is deur
die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns bekroon.

Die akademie het Vrydag bekend
gemaak die Markus Viljoen-medal-
je vir joernalistieke prestasie word
vanjaar aan Jongbloed toegeken.

Sy word vereer vir langdurige
hoogstaande werk in die Afrikaan-
se joernalistiek, hetsy in koerante
of tydskrifte.

“Me. Jongbloed is dié outentieke
Afrikaanse struggle-joernalis,” lui ’n
verklaring deur die akademie.

“Regdeur haar loopbaan, maar
veral teen die einde daarvan, het
sy ’n groot invloed gehad op die vor-
ming van joernaliste, veral dié uit
die bruin gemeenskap.

“Sy word bewonder vir haar
vreesloosheid, dat sy haar stem
laat hoor oor netelige kwessies wat
Afrikaanse mense oor grense heen
raak.

“Sy is die verpersoonliking van
die kampvegter-joernalis, veral vir
gewone mense.”

Die akademie het vanjaar die

Hertzogprys, geborg deur Rapport,
aan die digter-dramaturg-skrywer
Adam Small vir sy drama-oeuvre
toegeken.

Small vier vanjaar sy 75ste ver-
jaardag.

In2009hethydieEeufeesmedal-

je vir sy hele oeuvre ontvang.
Die Hertzogprys is die hoogste li-

terêre onderskeiding wat die aka-
demie kan toeken.

Die akademie verwys in sy ver-
klaring daarna dat J.C. Kanne-
meyer Small vir sy drama Kanna hy
kô hystoe saam met die belangrik-
ste internasionale dramaturge in
die wêreld in sy literatuurgeskiede-
nis noem.

Ander pryse sluit in:
; Eugène Maraisprys: Sonja

Loots vir Sirkusboere;
; Tienie Holloway-medalje vir

kleuterliteratuur:TheresavanBaal-
en (skrywer) en Joan Rankin (illu-
strasies) vir Aspris-krokkedis;

; Elsabe Steenbergprys vir ver-
taalde kinder- en jeugliteratuur in
Afrikaans: Amelia de Vaal vir Die le-
we en werke van kabouters en Die
oproep van die kabouters;

; C.L. Engelbrechtprys vir let-
terkunde: Ingrid Winterbach vir Die
boek van toeval en toeverlaat; en

; Erepenning vir ligte Afrikaan-
se musiek: Amanda Strydom.

Akademie vereer Rapportvrou

Zelda Jongbloed, afgetrede ad
junkredakteur van Rapport.


