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Supporting local is not just a slogan

Jeani Meyer (39) is no ordinary woman. You may know her from

her catchy “I Love Bloemfontein” T-shirts or her upbeat social media

presence.



BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Ek sou 'n paar jaar gelede, toe ek

my loopbaan in die joernalistieke

bedryf begin het, nooit kon droom

dat ek hierdie geleentheid sal hê

om mense se stories te kan vertel

nie. 

Ek het vir lank gewonder wat ek in

my eerste redakteursbrief gaan sê

en hoe ek gaan bewoord wat in my

gedagtes aan die broei is. Ek dink

dis belangrik om te weet dat ons vir

jóú hier is. 

Vir 'n joernalis is om te skryf so

nodig soos asemhaal. Sonder julle,

ons lesers, is ons werk egter

betekenisloos. 

Ons ongelooflike span joernaliste,

verkoopspersone, proeflesers en

meningstukskrywers sien uit daarna

om saam te werk om weekliks die

heel beste inspirerende,

motiverende en interessante stories

vír jou, óór jou, te vertel. 

Ons wil vir jóú hier wees, vir jóú

skryf, saam met jóú kuier en van jóú

hoor.

Indien jy enige navrae of voorstelle

het, of selfs as jy in een van ons

volgende uitgawes wil adverteer,

kontak my gerus by

bloem@onlinecosa.co.za.

Caria
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Jeani Meyer (39) is no ordinary woman. You

may know her from her catchy “I Love

Bloemfontein” T-shirts or her upbeat social

media presence.

Jeani and her husband, Riaan Meyer, have

been together for 15 years. They met at

university when they both attended

KOVSIES.

“I was a Wag-‘n-Bietjie first year and he

was this witty, mischievous, rugby-playing

JBM senior. Such a lekker sexy dude. I was

smitten!”

The couple also have two sons of 8

and 10 years old.

“To say that they keep me on my toes,

is an understatement. They certainly

take after their Dad.”

Jeani is the executive and creative

director of the Smart Repair Group

which includes brands such as OFS

Smart Repair and I LOVE BFN.
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https://www.youtube.com/watch?v=28E1WdRGCa4


It became such a conversation starter

and we received so many requests to

sell the T-shirt that we quickly realized I

LOVE BFN is more than just a shirt.

“So, what started with a shirt, became a

campaign, which created a movement

and today has become a proudly 100%

LOCALLY manufactured apparel brand

with a top notch online store and which

is stocked by Kloppers.”

Jeani says she loves Bloemfontein

because it is her home.

“I love Bloem because it’s my home. It’s

where I grew up, where I honed my

craft and where I’m raising my family. I

love that we’re big enough to be a city

but small enough to have that

unpretentious small-town feel. Bloem

people are such LEKKER down-to-

earth people. We care about each

other and we genuinely support our

community, our schools and our teams.

You just don’t get that in the big cities.

AND also, we don’t have to spend two

hours in traffic every day.”

Her hubby is a physiotherapist and is

one of the managing directors of

Wentzel Meyer Physiotherapists,

which is based in Bloemfontein, as well

as Knysna.

“Supporting local is not just a slogan,

it’s what we stand for, what we believe

in and how OFS have been doing

business for the past 37 years. I LOVE

BFN came about in 2018 with myself

and my long-time design collaborator

Christo Smit, creating a T-shirt for the

OFS Smart Repair team that was a

witty way to communicate to our

customers who we are, where we’re

from and how much we love our

home town.

“Myself being a marketing and graphic

design major, we specifically drew

inspiration form the iconic 1970’s logo

by one of my all-time favourite graphic

design legends, Milton Glaser. The T-

shirt was an instant hit.

“Not only did our team love it, but

whenever we wore our I LOVE BFN

Tees, we always got a reaction.

Whether people smiled, laughed,

winked or scoffed! 
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Jeani says not only does she support her

husband, but he supports her as well and

together they make a mean team.

“They don’t say ‘it takes a village’ for

nothing, which is why we take turns on

everything from school runs, to sport, to

dinner duty. We’re fortunate that we can

bounce ideas off each other and listen

and give genuine advice to each other

because we both understand the

pressures and challenges of owning and

managing a business.”

Jeani says a strong woman is a woman

with a voice.

“She knows who she is, what she

believes in and what she stands for. A

strong woman is sometimes vulnerable

and other times fierce, but she is always

gracious, kind and steadfast.” - Tania

Coetzee

FRONT PAGE



SKOOLHOOF OP DIE DAK NA

LEERLINGE R200 000 INSAMEL

Meneer Herman van der Merwe,

Hoërskool Fichardtpark se skoolhoof,

het verlede week vir groot pret by die

skool gesorg toe hy sy belofte om vir

’n hele dag lank op die skool se dak te

sit, nagekom het.

Herman het sy skool se leerlinge

belowe dat hy op die skool se dak sal

sit, sou hulle ’n bedrag van R200 000

vir die skool se Astro-projek kon

insamel. Eie aan die Fichies het hulle

nie op hulle laat wag nie en vining die

geld bymekaargemaak.

Die Astro-projek is ’n projek wat die

skool aangepak het om fondse in te

samel vir die skool se nuwe astro-

hokkiebane. - Caria van der Merwe

SKOLENUUS

https://youtube.com/shorts/28E1WdRGCa4?feature=share
https://youtube.com/shorts/28E1WdRGCa4?feature=share


OP 22 LEEF EK REEDS MY DROOM

Nadine vertel haar ouers het haar met

‘n gedeelte van die geld gehelp

waarmee sy die middagstudie

oorgekoop het en sê sy was baie

bevoorreg om die middagstudie

volgens haar eie smaak en voorkeure

te kon laat groei.

Haar ouers en haar verloofde, Jacques

Theron, ondersteun haar geweldig.

Nadine het vanjaar haar BEd

Intermediêre Fase-graad aan die

Universiteit van die Vrystaat behaal en

sê sy het ‘n groot passie vir kinders

met spesiale behoeftes ontwikkel.

“Dit gaan alles oor die impak wat ek

op ‘n kind se lewe kan maak. Om te

glo in ‘n kind wat glad nie selfvertroue

gehad het nie.”

Nadine van der Merwe (22) het in

2019 die geleentheid aangegryp om

Mossiemiddagstudie, ‘n

middagstudiegroep vir kinders van

graad R tot graad 9, oor te koop en

haar droom te laat waar word.

Nadine, wat in Bloemfontein gebore is

en ná ‘n rukkie in Pretoria en toe in

Brandfort weer na Bloemfontein

verhuis het, vertel van die pad wat sy

gestap het om vandag ‘n reuse verskil

in 38 kinders se lewe te kan maak.

“Na ek gematrikuleer en begin

studeer het, het ek ‘n werk gesoek

waar ek ondervinding kon opdoen en

ook op ‘n manier help om my studies

te betaal. Mirelle Botha, eienaar van

Engellief-speelskool, het oor my pad

gekom. Ek het my droom uitgeleef

toe ek vir twee jaar die middagstudie

kon bestuur tot sy in 2019 vir my die

geleentheid gegee het om die entiteit

by haar oor te koop.”

INSPIRASIE



https://www.facebook.com/Victorian-Guest-Lodge-215478128513338/


“Vir my prakties het ek jaarliks by

Martie du Plessis gaan proef en

daar het dit vir my duidelik

geword dat ek in spesiale

onderrig moet spesialiseer.”

Sy beplan ook om volgende jaar

haar honneurs in remediêre

onderwys te doen.

“As kind wou ek altyd ‘n

maatskaplike werker geword het,

maar na ek by die Universiteit van

die Vrystaat gekeur is, het ek

besluit om eerder onderwys te

studeer. Gelukkig daarvoor, want

anders sou my hele toekoms

anders afgespeel het.”

“Toe ek die eerste maal

skoolgereedheid laat toets het,

het ek besef daar kan regtig iets

spesiaals hieruit groei. Abigale

Snyman was die eerste kind wat

ek laat toets het. Ons het

motoriese ontwikkeling,

skoolgereedheid en

spraakterapie gedoen.

“Die een dag het ons op bande

geloop en sy wou nie in haarself glo

nie. Sy kon dit eers regkry ná ek haar

oortuig het dat sy die beste is deur

net te probeer, dat sy die vermoë het

om enigiets te doen. Sy is vandag al in

graad 2!”

Nadine sê in die tydjie wat sy met die

kinders werk, het hulle haar soveel

geleer. “Ek het so baie geleer, soos

geduld en om meer in my eie idees

en vermoëns te glo.”

- Caria van der Merwe

INSPIRASIE





SUSTERS 

PAK KANKERSTRYD SAAM AAN
 “As ek tyd kon terugdraai, sou ek dit

weer doen. Hare groei terug en daar

was net een geleentheid om die

gebaar saam met haar te doen, so ek is

nie spyt nie.”

So vertel Corniel van Vuuren (26) van

die dag wat sy haar suster, wat in Maart

met kanker gediagnoseer is, verras het

en haar hare saam met haar afgeskeer

het.

Corniel vertel dat sy nie vooraf vir haar

sussie, Tanya Pike (29), vertel het wat

sy beplan het nie.

Tanya het ‘n fotosessie gehad saam met

haar man, Calvin, en haar twee kinders,

Aiden en Alayna, waartydens haar man

haar hare afgeskeer het.

“Dit was vir seker vir my ‘n emotional

ervaring, maar ek’t myself getroos daaraan

dat ek my hare nou kan skenk, dalk vir ‘n

klein dogtertjie wat dit rêrig nodig het.”

Tanya het haar eerste chemosessie op 3

Junie ondergaan. Die foto’s is op 5 Junie

geneem.

HOOP

 

Foto: Corniel (links) en

Tanya (regs)
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Corniel vertel: “Ek het met haar man,

die fotograaf, Elsa Vermeulen, en my

pa gekonkel sodat ek in my pienk

rok kon opdaag net voor hulle klaar

is met die foto’s.

“Ek het opgedaag sonder dat sy

enigiets verwag het, en ek het voor

haar gestaan met die skêr en die

clipper in my hand en gesê: ‘Dis nou

my beurt.’ Sy het in trane uitgebars,”

vertel Corniel.

Tanya vertel oor die tyd toe sy

gediagnoseer is

Oor die tyd toe sy met kanker

gediagnoseer is, vertel Tanya:

“Omdat my ma so jonk dood is aan

dieselfde ding, is die groot K-woord

‘n sensitiewe saak vir die familie. Ek

het dit eers stilgehou tot ek my

biopsie-uitslae gekry het. Dit was

glad nie vir my maklik om hulle te

vertel nie, maar hulle is baie

supportive. Ek dink nie dis maklik vir

hulle ook nie, omdat hulle die prentjie

van my ma kry, maar dinge het so

verander van 15 jaar terug. Ek, aan

die ander kant, vat hom soos hy

kom. 

Ek probeer sterk wees vir my

familie en natuurlik vir my kinders

se onthalwe. Kanker en chemo is

nie maklik nie, maar jou mindset

moet reg wees as jy hierdie fight

wil wen. Om te sit en mope gaan

jou nêrens bring nie. Party dae huil

ek skelm in die stort en kry dit uit

my sisteem, ander dae vergeet ek

heeltemal dat ek eers kanker het.” 

Tanya sê sy was baie geskok toe

Corniel vir haar sê dat sy ook haar

hare gaan afskeer. “Ek kon nie glo

dat sy iets so selfless vir my wou

doen nie.”

Corniel lag en sê die “koelerigheid”

op haar kop is nog iets om aan

gewoond te raak, maar dat sy

haarself weke vooraf al daarvoor

kon voorberei toe sy dit beplan

het.

“Ek en Tanya het maar nog altyd ‘n

sterk band. Ek wou op ‘n manier

vir haar wys dat sy nie alleen is nie

en dat ek hier is vir haar, al is ek

ver. 

HOOP



Tanya sê: “Ek dink nie daar sal ooit

woorde wees om my liefde en

dankbaarheid aan haar te verduidelik nie.

Al wat ek kan sê, is: ‘Thank you for

always having my back, sonder enige

vrae! Ek’s oneindig lief vir jou, Niela!!'”

- Caria van der Merwe

Ek kon nie aan enige ander manier dink

as om my hare ook saam met haar af te

skeer nie.

Die susters se ma het in 2006 haar stryd

teen kanker verloor en Corniel sê dit was

vir hulle maar emosioneel toe Tanya ook

gediagnoseer is. “Mens kan net hoop, bid

en vertrou dat God haar ten volle sal

genees.”

Corniel sê haar boodskap aan haar sussie

is: “Daar is so baie wat ek vir jou wil sê,

maar my woorde is min. Sus, jy is die

ware definisie van ‘n ‘ystervrou’. Jou

deursettingsvermoë sal maak dat jy nog

berge kan versit. Dis okay om nie altyd

okay te wees nie en ek is hier vir jou, elke

oomblik van hierdie reis. Jy sal nooit alleen

wees nie. Jy is en sal altyd my rolmodel

wees. Ek is lief vir jou, my sussie!”

HOOP

https://www.facebook.com/Dentists-at-Douglas-550216199207130/
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ELKE VROU HET 'N 

'KLEIN BALLERINAHARTJIE' WAT WIL DANS
Van Latinix, Pilates, Zumba, Strong

Nation, Pound, BounceFit, Core-Fit

tot by Pole Power & Airtistix, is alles

wat Cat van der Merwe by haar

dansateljee, Dancesation, in

Bloemfontein aanbied.

Cat (37) is al vir amper 13 jaar met

haar man, Hardie, getroud en saam

het hulle drie viervoetige kinders,

sowel as een wonderwerk-

babadogtertjie van nege maande.

Cat vertel Dancesation het in 2008

begin toe sy die aanvraag vir ’n

dansateljee vir die “average Joe”,

mense wat nie noodwendig aan

kompetisies en eksamens wil

deelneem nie, maar dit wil doen vir

die lekkerte daarvan, raakgesien het.

“Nie almal is gebore met ’n natuurlike

talent en ritme vir dans nie. Baie

mense wil graag die geleentheid

gegun word vir dans op ’n sosiale

vlak. 

"Daai tyd was daar nie ’n dansskool

in Bloemfontein wat grootliks

gefokus het op sosiale danse nie

en het ons ’n gaping in die mark

gesien.”

Hulle het eers begin as ’n sosiale

Latin and ballroom-dansskool wat

ook gefokus het op line dancing,

maar dit het vinnig in ’n sokkie-

studio ontplof.

MENSE 



“Want as jy in die Vrystaat bly, moet jy

kan sokkie,” lag Cat.

“Stelselmatig het die sosiale Latin,

ballroom en line dance kant van die

studio al hoe kleiner geword met die

jare en die sokkie-klasse vir

troupaartjies, matrieks en sommer net

enige Jan Rap en sy maat wat wil leer

dans, het gegroei tot die punt waar ons

toe in 2014 die bekende Ons Love

Sokkie-DVD vrygestel het wat paartjies

in die gemak van hulle eie huis leer om

te sokkie, two-step en wals.”

“Ons het ook daardie jaar met die Flirty

Fitness-gedeelte van die studio begin

waar ons paaldans, asook chair dance,

begin aanbied het in privaat klas-

formaat vir vrouens wat wil sterk word

op ‘n prettige en ‘sexy’ manier. Ons

fokus spesifiek op privaat klasse vir

paaldans en chair dance om dames die

geleentheid te gee om in die gemak

van privaatheid hul eie kragte te ontdek,

sonder om te voel hul word geoordeel

oor hoe sterk hul is of nie, hoe hul lyk en

hoe hul dans.”

Alhoewel meeste van hulle kliënte

vroue is, is hulle nie ’n studio eksklusief

vir vroue nie en mans is ook welkom.

Cat sê energie, motivering en positiwiteit

is vir haar ’n daaglikse uitdaging.

“In die bedryf waarin ek is, het jy fisies die

energie nodig om die hoeveelheid klasse

volspoed te kan aanbied. Of jy nou min

geslaap het of nie, as jy voor daai klas

staan, moet jy letterlik energie uitstraal.

Ons kliënte stap baiekeer moeg,

ongelukkig, ongemotiveerd, afgehaal of

selfs hartseer by die studio in. 

"Elkeen het maar sy eie las wat hy

dra. Dis moeilik om altyd positief te

bly in die tye waarin ons vandag

leef. As instruktrise is dit deel van

my werk om my kliënte te oorval

met positiwiteit, om hulle op te

help wanneer hul gemoed dalk

bietjie af is. Mens moet die goeie

in alles soek sodat jy die positiewe

kan oordra aan jou medemens,

selfs al het jy ook dalk nie ’n lekker

dag gehad nie. Maar ek moet sê, in

ruil help die kliënte op ’n daaglikse

basis weer vir my om ook positief

te bly.”

MENSE 



Jy moet selfs trots wees op elke blou

kol wat jy kry as gevolg van daardie

paal.”

Haar raad aan ander vroue:

“Daag jouself uit. Verbeter jouself.

Bemagtig jouself. If it scares you,

GOOD, then you know you need to

tackle it in order to overcome that

fear and improve! Elke vrou het ’n

‘klein ballerinahartjie’ binne-in haar

wat wil dans. Kom leef daardie

droom van dans uit op ons

dansvloer, op ’n prettige ‘skud jou

heupe’-manier en vergeet van al jou

bekommernisse vir net so ‘n

oomblik.” - Tania Coetzee

“God het ons vroulike geslag geskape as

Warriors-in-Prayer! Ons is dalk die fyner

en beeldskone geslag, maar ons maak

op daarvoor in geaardheid,

deursettingsvermoë en bereidwilligheid

om aan te hou tot ons wen!”

Sy gaan voort om te sê daar is steeds ’n

stigma oor paaldans.

Ongelukkig is daar nog steeds ’n stigma

aan paaldans, dat dit ‘n ‘stripper’-ding is. (I

know, 2021 en sommige mense is nog

steeds so narrow minded daaroor). So

eerstens, om ‘n paaldanser te wees,

moet jy weet jy gaan kritiek kry. Jy moet

gereed wees dat slegte kommentaar

soos water van ’n eend se rug moet

afloop – jy moet selfversekerd wees in

wat jy doen en trots wees op jou fiksheid

en krag wat verbeter elke keer as jy om

daardie paal spin. 

MENSE 





KOLSKOOT TOE WILLIE DIE JA-WOORD VRA

“Vra jy my regtig? Laat ek net weer

lees?” Dit was Johandri Pieterse (28)

se eerste woorde toe haar kêrel, Willie

Myers, op sy knie tydens teikenskiet

neersak en die ja-woord vra.

Baie meisies vermoed daar is ‘n slang

in die gras wanneer hulle kêrels ‘n

romantiese aand en ete beplan. Willie

het uit die boks gedink en nie enige

leidrade gelos nie. Die beroepsjagter

het ‘n teiken met die woorde – sal jy

met my trou? – opgestel en Johandri

genooi om saam te gaan teiken skiet.

Die twee vertel Johandri, wat twee

maande swanger is, was glad nie lus

vir dié uitstappie nie. Met hulle

aankoms op die skietbaan het Willie

Johandri gevra om deur die teleskoop

na die teiken te kyk.

Dit is toe sy haar oë op die groot

vraag laat val. Sy kon haar oë nie glo

nie en het dadelik omgedraai. Willie is

toe al op sy knieë met die ring in sy

hand.

LIEFDE



“Ek het eers gedink dis ‘n poets

of iets. Ek kon dit nie glo nie.”

Die twee, wat mekaar twee jaar

gelede op Welkom ontmoet het,

se verlowingsvideo het omtrent

opslae op sosiale media gemaak.

“Ek wou iets oorspronklik doen.

Ons altwee is baie lief vir die

buitelewe, die plaas en

vuurwapens. Dit het my eintlik na

my idee gelei,” sê Willie.

- Elbeth Marais

LIEFDE







GELIEFDE 
OUD-SKOOLHOOF VAN ORANJE STERF

SKOLENUUS

Mariehetta Matthee, wat vir ‘n

kwarteeu aan die hoof van die

Hoër Meisieskool Oranje (OMS)

gestaan het, het haar stryd teen

kanker verloor.

Mariehetta is Maandagaand kort

voor middernag oorlede.

Die skool het die nuus op sy

Facebook-blad bekendgemaak.

“Die Oranje-vlag, ‘n naam

waarvoor juf. Matthee só lief was,

hang vandag halfstok.

Nodeloos om te sê, die harte van

die leerders, die personeel, die

oud-leerders en die gemeenskap

is stukkend.”

Matthee was vir 31 jaar van haar

lewe by Oranje betrokke waarvan

die laaste 25 jaar as skoolhoof.

Kort voor haar aftrede in 2017 het

Mariehetta in ‘n onderhoud aan

Netwerk24 gesê:

“Wees lief vir die kinders. Dis

waaroor dit gaan, ons doen dit ter

wille van hulle. Raak betrokke by

hulle, dan kry jy die beste uit hulle

uit.

“As ek soggens opstaan, dink ek

aan die kinders in wie se lewens

ek ’n verskil wil maak. As jy dit nie

regkry nie, het jy geen doel

gedien nie.”



HULDEBLYK AAN JUF.

MATTHEE - deur Alice

Nieuwoudt (2001 hoofmeisie)

 

Vooruit. Ja dit is OMS se leuse

en 'n woord wat Juffrou Matthee

baie gebruik het. Maar vandat ek

haar ken, was vooruit in haar

ingeweef. 

Haar Vooruit was om met liefde

en vrede agtertoe te kyk, met

deernis en samewerking langs en

om haar te kyk, met

dankbaarheid en afhanklikheid op

te kyk en op haar knieë Vooruit

te kyk.

Vir my was Juffrou Matthee 'n

ware leier. Ek wou haar volg. Ek

wou haar woorde in my hart

koester en het dit gebruik in tye

van my lewe wanneer dit

broodnodig was. 'n Ware leier.

Maar iemand so vol deernis, dat

jy as gelyke in haar

teenwoordigheid gevoel het.

En so het ek eers ná skool besef

hoe diep haar liefde vir kinders is,

toe sy my dogtertjie (FOTO) as

gas ontvang. Net daar het die

ware leier vir my die "ma van

baie" geword.

Die ma van baie. Die leier van

vele. Ek wil jou nogsteeds volg.

Ek wil nogsteeds "dit" wat jy vir

ons gewys en met ons gedeel

het, aan my kinders gee.

Ons is armer sonder jou, maar so

baie baie ryker as gevolg van jou.

- Hoër Meisieskool Oranje,

Facebook

SKOLENUUS



SKOLENUUSHULDEBLYK AAN JUF.

MATTHEE - deur hoofdogter

Magé Troskie namens die

matrieks.

“Dit was 'n voorreg om in haar

laaste gr. 8-klas te kon wees. Sy

het in 'n kort tydperk 'n enorme

impak op elke plankie gehad. 

Ons sal nooit vergeet watter wye

draaie ons om haar gestap het as

sy die dag haar 'pers' pakkie

gedra het nie. 

Juffrou Matthee was 'n legend! 

Haar nalatenskap leef voort. In

Oranje se gange en ook in ons

harte. Vir altyd.

Vlieg hoog, Juffrou Matthee.”

Foto: Die matrieks het Dinsdag blomme

vir juf. Matthee by die Onbekende

Oranje-beeld neergelê.

Foto: ’n Paar van die matriek-

VRL-lede het verlede jaar vir juf.

Matthee gaan kuier. Van links,

voor is Zelmi Marx, Matthee en

Magé Troskie; agter: Joané

Bekker, Danielle Pienaar, Irmarie

Buys en Chané Nel.



my boude is groot

en my tieties hang

my lippe te dun

my tone te lank

lelike vingers

skurwe hakke

plooie in my nek

tande soos krappe

my maag is te rond

my bene soos brood

my hare te dun

dik heupe my dood

maar jy...

jy kyk na my met Hoogliedoë

jy sien 'n vrou met nat

parfuumhande

mooi en bekoorlik,

wagtend op jou in lelielande

heupe soos juwele

my nek 'n toring van ivoor

velde, riviere en granate

my hare 'n purper kroon

wanneer ek na myself kyk deur 'n

stukkende ruit

en jou blinde liefdesoë sien rus op my

weet ek jy sien deur Hooglied

my beminde is tevrede met my

©erna 12/2017

HOOGLIED VROU
 

Hierdie gedig is, vir Vrouemaand, deur een van ons
lesers ingestuur. 

As jy miskien 'n stukkie skryfwerk het wat jy met ons
lesers wil deel, stuur 'n e-pos na

bloem@onlinecosa.co.za.
 
 

LESERS



Ek het opeens verlief geraak op

die gevoel van grond tussen my

vingers. Ons het in daardie

tydperk ook tweedehandse

antieke meubels gekoop,

reggemaak en dan weer verkoop.

Almal wat ons eindprodukte sien,

sê altyd: “Oe, dis mooi”. Van daar

het ons op die naam ‘Oe dis

mooi (ODM)’ besluit en ons

Facebook-blad is begin.”

Debbie sê sy, haar man Dirk en

hulle kinders maak definitief ‘n

gedugte span. “Die kinders weet

al Mamma en Pappa is altyd

besig met ietsie.”

LEEFSTYL'N TWEEDE KANS VIR MOOI-WEES
Debbie Conradie, mamma van

vier, vertel van haar passie om

enigiets wat jy dalk sou wou

weggooi, in iets ongeloofliks te

omskep.

“Ek was vir meer as 25 jaar

betrokke in die korporatiewe

wêreld. In 2017 het ek werk van

Vodacom na Cell C verander en

vir vier maande mag ek weens

‘restrain of trade’ nie gewerk het

nie. Ek is nie die stilsit tipe nie, en

so het ek my hande begin besig

hou in die tuin. Ek sou myself

nooit beskou het as ‘n kranige

tuinier nie, maar daar het alles

begin.



“Ek is maar ‘n boeremeisie, het

op Bothaville grootgeword. In die

laerskool was ek in Loskuil-

plaasskool en ek het in 1990 aan

Hoërskool Bothaville

gematrikuleer. 

Daarna is ek Bloemfontein toe

om by CUT te studeer en ek’t

daarna begin werk, getrou en

kinders gekry.”

Debbie sê dis bloot deur genade

van Bo wat hulle dié maand “My

Shoppie” klaar kon bou.

LEEFSTYL
“Ons is besig met finale

afwerking en hoop om die

naweek van 3-4 September oop

te maak. Dit is op ons hoewe in

Bainsvlei.”

“Een van my groot liefdes is om

die tuin op te kikker en ou goed

nuwe lewe te gee. Dis nie net vir

ekstra inkomste nie, maar vir die

liefde om weer nuwe lewe te sien

ontwaak. Dis amper of die

goeters ‘n tweede kans kry vir

mooi wees. Die geheim van mooi

én lekker tuin maak, is dat jy

letterlik in enigiets kan plant. My

voorkeur is vintage goeters.

MY HELE LEWE 
IN EEN PRENTJIE.



Save the Rocket HEMS number on your phone for

emergencies: 0860 354 448

https://www.rockethems.co.za/


10 EDELING, UNIVERSITAS, BLOEMFONTEIN
MOSSIEMIDDAGSTUDIE@GMAIL.COM

LEEFSTYL“Ons ander passie is Vintage

Automotive art. Dis baie uniek en

elke projek is ‘n meesterstuk op

sy eie.

Dis vir ons baie lekker om so veel

as moontlik van die oorspronklike

produk te gebruik en ‘n nuwe

jassie aan te trek. Ons hoor

gewoonlik wat is die kliënt se

behoefte en werk dan

daarvolgens.”

- Caria van der Merwe



Jou CV tydens Covid-19: 

Wat soek werkgewers nou?

 Die beroepswêreld het in die afgelope

jaar en ‘n half radikaal verander, en so

ook die vaardighede waarna

werkgewers soek. Dis daarom bitter

belangrik vir werksoekers om hulle CV’s

só aan te pas om die gewensde

vaardighede waarna werkgewers soek,

ten toon te stel.

Bloemfontein Online Co. gesels met

Peter Kriel, algemene bestuurder by

The Independent Institute of Education,

SA se grootste en mees

geakkrediteerde privaat- hoër

opleidingsverskaffer.

Kriel sê van die vaardighede waarna

werkgewers nou soek, sluit in ‘n

werknemer se vermoë om veerkragtig

en onder druk te kan werk, onafhanklik

te kan werk en gemaklik te wees met

aanlyn-werk, soos om werk aanlyn in te

handig, op terugvoering te reageer en

effektief aan aanlyn-vergaderings deel

te neem.

“Die beste raad is om terug te kyk na

die afgelope jaar en voorbeelde van

hoe jou ervaringe en aksies dié

vaardighede kan demonstreer, te

soek.”

“As jy diep genoeg grawe, sal jy

situasies onthou waartydens jy 

 uitdagings oorwin het en meer bereik

het as wat jy gedink het jy sou.”

Kriel sê wanneer dit kom by

werksverwante tegniese kwalifikasies,

kan jy jouself laat uitstaan deur aandag

te vestig op dié vaardighede wat die

werkgewer sal oortuig dat jy sal kan

aanhou wanneer uitdagende eksterne

omstandighede opduik.

Kriel sê studente wat ná hulle

gradeplegtigheid werk soek, kan noem

dat hulle hul akademiese tog suksesvol

tydens inperking kon voltooi en ook

wys dat hulle tydens die uitdagende

tyd kon aanhou werk.

RAAD



Diegene wat reeds werk en miskien vir ‘n

ander pos of bevordering aansoek wil

doen, kan voorbeelde noem van hoe hulle

gedurende inperking steeds kop bo water

kon hou.

In die verlede was spesialisvaardighede van

uiterste belang, maar nou, ongeag jou veld,

moet elkeen ‘n generalis wees. Jy moet

kan demonstreer hoe jy nie net in staat is

om jou spesifieke veld se vaardighede te

bemeester nie, maar dat jy ander

vaardighede daarby geleer het. Jou

sterkpunt as kandidaat 

RAAD

kom nie meer net van jou veld nie,

maar die kombinasie van

vaardighede wat jy besit.”

“Dis nie nou die tyd om te wag tot

dinge meer sin maak of beter raak

nie,” sê Kriel. “Jy moet aanhou om

alles te doen wat jy kan om jou

selfvertroue, vaardighede en

persoonlike bemagtiging te

verbeter.” - Caria van der Merwe

https://www.facebook.com/oedismooi/


Remembering our loved ones we lost

"At the blueness of skies and
in the warmth of summer, we

remember them."

Jaco Boer Coetzer

2 April 1976 - 

17 Januarie 2021

Het jy iemand onlangs aan die dood afgestaan?

Stuur 'n foto van jou geliefde, die geboortedatum

en sterftedatum na bloem@onlinecosa.co.za.

Cobus van der Walt

1 Oktober 1959 - 

10 Junie 2021

LESERS

Bernhard Herholdt

3 Desember 1965 - 

27 Junie 2021





BOEKE
Storiekasteel

Liena van der Merwe, ’n drama-

onderwyser, het reeds talle

kindertoneelstukke by verskeie

nasionale kunstefeeste die lig laat

sien. Storiekasteel is haar

debuutkinderboek en die

voorloper vir karaktertjies wat later

op die verhoog gaan verskyn.

Die storieboek beslaan 64 bladsye

en is van so ’n aard dat kinders so

jonk as vyf jaar oud dit sal geniet

wanneer dit voorgelees word,

maar selflesers tot so tien jaar oud

sal die teks sommer ook baie

interessant vind. Dit is ’n prettige

en avontuurryke boek met drie

hoofstukke getiteld “’n

Verjaardagkoek wat beweeg”, “’n

Piekniek in die wind” en “Karaoke

onder die sterre”.

Elke storie word vergesel van ’n

liedjie, ’n rympie, ’n lewensles en ’n

aktiwiteit. Daar is ook ’n handige

woordelys agter in die boek. 

Met kleurvolle karakters soos die

fliepflappers, die poeiermuise,

Snoeperdoep Leeu, Talpa

Verkleurmannetjie, Baksie Beer en

vele ander bied hierdie boek

heerlike leesplesier wat kinders

meer leer oor vriendskap.

Storiekasteel se agterbladteks lui:

“Jy word uitgenooi om in

Storiekasteel te kom kuier. Daar is

nooit ’n vervelige oomblik in

hierdie pragtige kasteel nie. Die

vriendelike bewoners en hulle

maats beleef vele prettige

avonture saam. Eers skrik almal

hulle boeglam toe ’n

verjaardagkoek beweeg. Dan

veroorsaak ’n dwarrelwind chaos

op die rivier tydens die jaarlikse

piekniek. Boonop wag daar ’n

sterrekykaand en ’n opwindende

karaokekompetisie op die vrolike

karaktertjies.”

 



BOEKE
Erna van der Merwe, ’n

talentvolle illustreerder wat al

verskeie kinderboeke geïllustreer

het, is verantwoordelik vir die

kleurvolle waterverftekeninge.

Uittreksels:

Baksie Beer, die kasteel se sjef,

het groot planne. Hy reël ’n

partytjie vir Talpa en beplan om

die heerlikste gebak op te

tower. Sy resepteboeke is klaar

oop by heuningvlegsels,

wolkskuimpies en gaatjieskoek

(1).

Koningin Cavalla wag op die

rivier se wal. Botterbollie staan

stewig in die water, al flap sy ore

soos wasgoed in die wind. Hy

stoot die bootjies met sy slurp

wal toe waar die koningin die

roeiers help om uit te klim. Dit is

’n goeie ding dat almal

reddingsbaadjies dra, want dit

het hulle veilig gehou (25). 

 - Louise Viljoen



Pandemie-babas

 
Alhoewel die Covid-19-pandemie 'n verwoestende effek op ons almal het,

het hierdie brawe mammas met pragtige babas tydens die pandemie huis

toe gegaan. Kyk net hoe mooi is die bondeltjies vreugde!

Luan van der Walt 

08/12/2020

Andrew Bartlett 

21/06/2021

Nkululeko Mpata

24/07/2021

Luhan Lubbe

01/07/2020

Mialé Otto

30/12/2020

Sumarie Nieuwoudt 

 18/03/2021

Erik Schenk

18/04/2020  
Dauwhandré Oosthuizen

20/01/2021 

Tshiamo Maleke

11/10/2020

BABAS





KOSSOEK NIE VERDER NA 
DIE BESTE MACAROON-RESEP NIE

130 g amandelmeel

230 g versiersuiker

130 g eierwitte

65 g suiker

Indien jy op soek is na die beste

macaroon-resep hoef jy nie

verder te kyk nie. Probeer gerus

hierdie resep om die heerlike,

sagte macaroons te bemeester.

Marlene Schoeman,

kookboekskrywer in die Vrystaat,

vertel sy het lank gesoek na die

beste macaroon-resep. 

“My oudste seun het vir my die

resep by ‘n Franse sjef gekry,

want hierdie amandelkoekie is

tricky om te maak. Ek het al met

‘n klomp verskillende resepte

gesukkel voor ek dit reggekry

het.”

Bestanddele:



Moet nooit Spray & Cook

naby makrolletjies

(macaroons) bring nie.

Gebruik altyd ekstragroot

eiers.

Sif meel en versiersuiker vier

keer.

Sit slegs een bakplaat op ‘n

slag in die oond.

Die beslag moet ten minste

½ uur rus.

WENKE:

Meng die meel en

versiersuiker. Sif dit vier

keer.

Skei eierwitte en plaas in

‘n mengbak.

Voeg 15 g suiker by en

klits tot styf.

Voeg die oorblywende

suiker by en klits tot styf.

Voel meel- en

versiersuikermengsel by

die meringue.

Vou in met silikoonlepel.

Vou van binne die bak na

buite. Maak seker die lepel

raak die bodem van die

bak.

Gee die bak ‘n ¼ draai en

herhaal.

Enige kleur of geur moet

in hierdie stadium

bygevoeg word.

Bak vir 12-15 minute by

120°C.

METODE:

KOS



EUNICE WEN STREEKSFINAAL 

VAN ATKV-TIENERTONEEL

SKOLENUUS

Hoërskool Eunice in

Bloemfontein het vanjaar aan die

ATKV-tienertoneelkompetisie

deelgeneem. Christi-Ann

Lombard, wat vanjaar Eunice se

ATKV-tienertoneelproduksie

behartig het, sê die toneel het

voor ‘n gehoor van 50 mense by

die Hoërskool Jim Fouché

plaasgevind.

Enige hoërskool kon inskryf en

dit het slegs ‘n paar

inskrywingsvorms en

inskrywingsfooie behels.

Die toneelstuk Vierdoop is

opgevoer met die volgende vier

aktrises in die rolverdeling:

Bohlale Malimane, Katelyn van

der Merwe, Christine

Esterhuizen en Lucy

Groenewald. Christi-Ann sê die

grootste uitdaging was vir haar

span om bymekaar te kom om

te oefen. 

“Met Covid-19 kon ons nie

gereeld bymekaarkom nie en dis

uiters moeilik om met maskers

te oefen.”



SKOLENUUS
Die span het ook net ses

repetisies gehad om die hele

produksie bymekaar te sit. Dit is

minder as 20 ure.

Aanvanklik sou daar nie ‘n

gehoor wees nie, maar Christi-

Ann sê hulle is baie dankbaar vir

die paar mense wat wel na die

toneel kon kyk.

“Dit het besonders goed gegaan

en ek is BAIE trots op my hele

span.” Die span het die volgende

toekennings ontvang: goud vir

esemblewerk. Vir die produksie,

regie, teks, en hulpregisseur (dr.

Van Niekerk) het almal silwer

ontvang en vir die beligting en

klank brons. Die aktrises Bohlale

en Katelyn het beide goud

ontvang terwyl Lucy en Christine

albei silwer ontvang het.

Die span sal beslis, indien dit

moontlik is, weer aan die ATKV-

tienertoneelkompetisie

deelneem. - Meryke Bekker



Juffrou Jean-Mari Lombard van

Fichardtpark en die Fichie-

akteurs het ook uitgeblink in die

jaarlikse ATKV-

tienertoneelkompetisie.

Dié groepie het ‘n unieke

toneelstuk, genaamd Auntie

Sosiaal, opgevoer.

Hulle het goud vir teks en silwer

vir produksie en regie behaal.

FICHIES BLINK OOK UIT 

IN TIENERTONEELKOMPETISIE

 

SKOLENUUS



Dis verskriklik hartseer om na ‘n

dierehawe te gaan en al die diere

te sien wat op soek is na ‘n

liefdevolle huis. Nova se storie is

een van hoop. Nova het geen

ander lewe geken as die een wat

sy in New Beginnings, ‘n veilige

hawe vir diere, geken het nie.

Emain Fourie, die stigter van New

Beginnings, sê Nova is gered

tydens ‘n reddingsveldtog wat

hulle in ‘n informele nedersetting

gehad het. “Nova was twee

maande oud toe sy na New

Beginnings toe gekom het en sy

het reeds ‘n leeftyd se wreedheid

ervaar.”

Emain sê ‘n paartjie wat ‘n hond

met die naam Pluto in 2020

aangeneem het, het hulle geskakel

toe hulle nog ‘n hondekind wou

aanneem. Die familie het ‘n lysie

van versoeke gehad van wat hulle

in die hond wil hê. Emain sê sy en

haar personeel het Pluto se

persoonlikheid goed geken en het

geweet Pluto en Nova sou goed

oor die weg kom.

NOVA SE STORIE VAN HOOP

 

Nova is toe uiteindelik na nege

maande in die skuiling

aangeneem.

“Ons wens dat almal so oopkop

kon wees as hulle ‘n hond

aanneem. Daar is soveel meer aan

‘n hond as wat op die oog val, sy

ouderdom of watse soort hond dit

is.”

Ons het soveel diere in die New

Beginnings Rescue Centre, wat

almal desperaat vir hul eie huise

wag. Op ons Facebook-blad kan

julle deur ons album blaai om al

die gesiggies te sien en meer te

lees oor hul pragtige

persoonlikhede.”

DIERE





Wanneer jy ‘n hond uit ons

skuiling aanneem, red jy die lewe

van die hond, maar jy maak ook

plek vir die redding van ‘n ander

hond.”

Rozanne Raath sê sy en haar

gesin het besluit om nog ‘n

hondjie aan te neem vir hulle

ander seun. “Wat lekker is van

New Beginnings is dat hulle hulle

diere baie goed ken. Die eerste

hondjie wat ons aangeneem het,

was vir ‘n seuntjie wat vreeslik

rof speel. Ons het dit vir New

Beginnings gesê en hulle het ons

gehelp om die hond met die

beste persoonlikheid te kry om

by daai seun te speel.”

Nova aan die ander kant was vir ‘n

seuntjie wat baie saggeaard is,

maar tog hou daarvan om te

speel. Sy is nog net twee dae hier,

maar pas so mooi aan by ons.”

Rozanne sê daar is soveel

dankbaarheid in hierdie honde se

oë en sy kan New Beginings vir

enigiemand aanbeveel. - Meryke

Bekker

DIERE
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