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 Voorwoord 

Deur Mari van Rensburg 

 

Dit is al weer hierdie tyd van die jaar: Die Ben se 

Pen Winter-uitgawe. In hierdie uitgawe spandeer 

ons ‘n bietjie tyd om te kyk na van die 

verskillende sportsoorte (perdry, rugby, swem en skaak) wat party leerders van 

Hoërskool Ben Viljoen hulle mee besig hou.  

We’re also taking a look at the academic marks of our Grade 8 learners. The 

exams are around the corner and we wanted to give all of you some tips to 

improve your studying.  

Natuurlik is ons by Hoërskool Ben Viljoen nie net gefokus op ons akademie en 

sport nie. Ons kultuuraktiwiteite is ook belangrik. Ons bespreek die redenaars 

en die toekomende kultuufees wat jy nie wil misloop nie. 

There is also a lot of other interesting articles waiting for you to enjoy like 

some news about our hostels, joke pages, short stories, poems, quizzes, some 

news about our beloved cafeteria  and a lot 

more. 

Ek wil baie dankie sê vir hierdie laaste 3 jaar wat 

ek die geleentheid gehad het om deel te wees 

van die Ben se Pen Redaksie. Dit was ‘n eer om 

vir die laaste 2 jaar redaktrise te wees, maar nou 

het die tyd aan gebreek vir iemand anders om 

hierdie rol oor te vat. Henia Potgieter begin 

volgende kwartaal as die nuwe Ben se Pen 

redaktrise en ek wens haar en haar redaksie alle 

sterkte toe. Ek glo dat hulle ons almal nog gaan 

verbaas met die uitgawes wat voor lê. 
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Deur Megan Liebowitz 

Wat is jou vroegste herinnering aan rugby? 

Die 2007 Superrugby seisoen. Daardie jaar het my gunsteling rugbyspan, die Vodacom Blue 

Bulls, die kompetisie gewen. 

Hoe lank speel jy al rugby? 

Hierdie is my twaalfde jaar wat ek speel. 

Wat het rugby jou as mens geleer? 

Rugby het my geleer hoe om in 'n span te werk en hoe om respek te toon aan die wat saam 

my speel, sowel as aan die wat teen my speel. 

Voel jy daar is 'n verskil tussen hoe rugby hierdie jaar vir jou is en hoe dit voorheen was? 

Rugby was nog altyd vir my 'n groot liefde en iets wat ek altyd geniet het, maar hierdie jaar 

is beter in vergelyking met die vorige jare omdat ek nou meer betrokke is by die spanne self. 

Hoekom dink jy is rugby so belangrik vir seuns? 

Rugby bring seuns saam as 'n groep. Dit gee vir jou die geleentheid om jou spanmaats op 'n 

ander manier op die veld te leer ken. Die seuns wat saam met jou speel is nie net die seuns 

wat saam met jou speel nie, hulle word jou broers.  
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Onderhoud met die swemmer 

Coenraad de Beer 

Deur Henia Potgieter 

1. Aan watter swemkompetisie het jy en Jano 

Beukes onlangs deelgeneem? 
Die kompetisie waaraan ons deelgeneem het, was die SA 

Youth Qualifications swem waar die beste 20 swemmers 

van elke slag teen mekaar swem. 

2. Vertel my van ‘n unieke ervaring wat jy daar 

in Durban ervaar het. 
Ons het Chad le Clos gesien swem en dit was ‘n groot 

hoogtepunt vir my in my swemloopbaan. 

3. Hoe lank swem jy nou al? 
Ek neem al vir 10 jaar lank swemlesse. 

4. Hoe lank neem dit jou om ‘n sekonde te 

verbeter op jou persoonlike beste in ‘n sekere 

slag? Hang af hoe hard jy oefen, gewoonlik ‘n hele jaar. 

5. Hoe het dit met jou gegaan in Durban? 
Uitstekend dankie, ek is tans 16de in die land met 50m 

rugslag. 
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The Brain Game: Ron Joseph 

Thobile Mahlangu 

 

1. Is chess a game that just 

anyone can play? 

Anyone can play chess. You just have to 

learn how to play and then get better 

from there. Use a technique.  

2. Do you diet before a chess match? Eat anything? 

Chess is not a physical sport.On tournaments I usually don’t drink 

cool drink before a match, I hold that up until after the tornament. 

Drink water. 

3. What do you say to beginners who want to play chess? 

Chess is not difficult just learn how to play and get better.  

4. Do you have any words of encouragement? 

Just adjust. I don’t know. I’m not an encouraging person… 

“My strategy is to not learn things, just deal with things. Get someone to teach you how to 

play. Learn how to move the pieces. Have a positive attitude about it.”-Ron Joseph  
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Wat het jou laat begin perdry? 

Toe ek uiteindelik my ma oorreed het om vir my lesse te reël vir perdry was ek 

in die wolke, maar ek dink dis daai gevoel van verwondering dat so 'n groot 

dier vir jou iets wil doen wat my laat aanhou ry het. 

Waarvan hou jy die meeste van perdry? 

Dat ek vir ten minste 'n uur alles van my 

dag vergeet en dat ek meeste van die tyd 

kalm en gelukkig van 'n perd af klim. 

Wat maak dit anders as ander 

sportsoorte? 

Perdry is baie anders want jou perd het ook emosies en af dae waaraan jy niks 

kan doen nie. Jy moet 'n spesiale verhouding met respek en vertroue hê om vir 

'n dier opdragte te gee soos om 'n meter hoë 'jump' te spring.  

Wat het perdry vir jou geleer as mens? 

Geduld. Baie, baie geduld asook om nie jou slegte dae op ander uit te haal nie. 

Dit het my ook geleer om trots op elke oorwinning te wees maak nie saak hoe 

klein nie. 

Het perdry iets te doen met jou planne vir die toekoms? 

Ek sal dalk nog vir 'n paar jaar na skool aanhou perdry, maar soveel wat ek 

daarvan hou beplan ek nie om eendag professioneel te ry nie. 
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  Kyk uit vir die redenaars van 2019 

Op 11 April het 21 van ons leerders 

aan die ATKV-Redenaarskompetisie 

deelgeneem in Naboomspruit. Na al 

die oefen, praat en argumenteer 

het 14 van ons leeerders dit deur 

gemaak na die tweede – rondte  

Huistaal –voorbereid  seniors: Jano, Milla 

Huistaal-onvoortdereid seniors: Henia, Elizca 

Huistaal –voorbereid juniors: Dalmari, Izabella, Lynette, 

Quinten 

Huistaal – onvoortbereid junior: Shene 

Addisioneel-voorbereid senior: Phumi 

Addisioneel-voorbereeid juniors: 

Pabi, Palesa, Kioko, Sinitha 

0ns wens julle almal sterkte met in 

die volgende rontde. 

                                        Deur: Phumi Mphahlele 
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o DINK JY JY’T TALENT? 

o KAN JY MOOI SING, TEKEN OF DANS? 

o IS JY GOED MET JOU HANDE? 

DAN MOET JY INSKRYF VIR DIE JAAR SE 

KULTUURFEES!! 

HIERS WAT GAAN GEBEUR: 

SKILDERKUNS 

 

DANS 

 

MUSIEK/SANG 

  TONEEL 

 

FOTOGRAFIE 

                                     

BLOKSKILDERHANDWERK 

 

KULTUURFEES 2019!!! 
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MNR EN MEJUFFROU 

BEN VILJOEN ! 

DEUR ISABELLA SERRANO EN SHENE 
SHAW . 

Een titel, een prys,een vakansie in ‘n praghuis!!! 

Meneer en Mejuffrou Ben Viljoen is net om die 
draai en dit is vir seker nie net om pragklere te 
wys nie, maar ook ons pragkandidate wat almal 
smag na die een titel .  

Met die finaliste reeds aangekondig, is almal baie 
opgewonde oor alles wat in die komende maande 
kom . Met die geleentheid wat al in Augustus 
plaasvind, sal jy vinnig moet spring sodra die 
kaartjies beskikbaar gestel word. Met die pragtige 
Liske en die aantreklike Nikus as laas jaar se 
wenners, kan jy weet DIE kompetisie spog met 
vele talent !  

Hou beslis julle kalenders dop! JY wil dit nie 
misloop nie ! 
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Slimkoppe  
In die vorige uitgawe het ons na die matriek-

leerlinge se punte gekyk, so hierdie keer kyk 

ons na ons nuwelinge se akademiese 

prestasies.  
Deur Henia Potgieter   

 

  



11 
 

Tips  for the exams 

-Tshegofatso Mashilo 

 

Nothing in stills fear and anxiety in the 

minds of students like a big test. 

Wanting to study is one thing but it can 

be difficult to do without to proper 

guidance. It’s important to build good 

study skills early in your school career. 

Below there’s a couple ways to 

improve your studying: 

 

✓ Calm down 

✓ Determine what material needs 

to be covered 

✓ Get a study plan 

✓ Figure out your study method 

✓ Take notes and ask questions 

✓ Find your resources 

✓ Ask for help 

✓ Memorise as much as possible 

✓ Sneak in a study time 

✓ Reward yourself 

✓ Organise yourself for the test 

✓ Eat properly 

✓ Get enough sleep before the day 

✓ Turn up ready for the test 
 

 

Good luck with your studying! 
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Deur Megan Liebowitz 

Dit is weer daardie tyd van die jaar wat ek met die inwoners van 

Boomhuis, Hoërskool Ben Viljoen se seunskoshuis, gepraat het oor 

hulle jaarlikse "Pa en Seun Aand". Daar is elke jaar een aand spesiaal 

uitgesit, waar die seuns na al die verskeie buitemuurse aktiwiteite, 'n 

kans kry om tyd saam met hulle pa's te spandeer. 

Daar was reeds 'n vuur aangesteek toe meneer Snyman die seuns en 

hulle pa's hartlik verwelkom het, waarna die graad agt seuns met 

groot oë die eer gehad het om vir die res van die koshuis se inwoners 

en hul pa's die vleis te braai. (Daar was gelukkig ook ander bykosse 

wat gemaak is). Die graad agts se pa's het hier die geleentheid gehad 

om met die pa's van die hoër grade te gesels en mekaar beter te leer 

ken. 

Die pa's het toe saam met die seuns na hulle kamers toe gegaan en 

bietjie gesels, iets wat 'n belangrike rol speel in die versterking van 

die verhouding tussen pa en seun. Die seuns en hulle pa's het daarna 

teruggekeer na die eetsaal van 

Boomhuis om weer bymekaar te 

kom. Die eetsaal was gevul met 

inwoners van die verlede, die 

hede en die toekoms.  
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Huis Cherie se Ma en Dogter 

Aand   -  Lomari Prenzler 

Deur Mari van Rensburg 

 

➢ Hoekom dink jy is ‘n aand soos hierdie 

belangrik om elke jaar te vier? 

Die aand is belangrik sodat ons, ons 

waardering aan ons ma’s kan wys. Hulle doen 

so baie vir ons. 

 

➢ Jy is al van 2015 af in die koshuis. Watter Ma en Dogter aand 

staan vir jou die meeste uit en hoekom? 

My sussie se Dankie Ma aand, want sy het baie moeite gedoen en sy het 

omtrent alles met die hand gemaak. 

➢ Wanneer vind hierdie jaar se Ma en Dogter aand plaas? 

15 Mei 2019 

 

➢ Is daar enige iets wat jy vir ons kan sê oor vanjaar se Ma en 

Dogter aand of is dit ‘n geheim? 

Elke meisie het self ‘n briefie vir hul ma geskryf. 

 

➢ Is daar wel enige iets spesiaals wat jul beplan vir die jaar se 

Ma en Dogter aand? 

Ja, daar gaan meisies wees wat sing. 

 

➢ Dit is jou laaste Ma en Dogter aand. Wat wil jy vir die graad 8 

meisies sê wat dit vir die eerste keer gaan beleef? 

Jy moet die aand onthou en koester jou ma. 

 

➢ Jy reël hierdie spesiale geleentheid vanjaar. Is daar enige tips 

wat jy vir volgende jaar se organiseerders wil gee? 

Begin vroegtydig beplan.  
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BENS café 

 

Waar is dit lekker? HIER IS DIT LEKKER! 

Ben’s café het sy deure geopen in Februarie 2019. Sedert hulle oopgemaak 

het, was daar nog net positiewe terugvoer. Daar is elke pouse lekker musiek 

en kinders kan net ontspan in hulle toesig periodes. 

Daar is baie lekker en vars kos, nuwe musiek elke pouse en almal het ‘n 

plekkie om te sit. Kinders geniet dit as daar plek is vir almal om saam te sit en 

saam te gesel.s 

Die leerlinge van Ben Viljoen se graag dankiesê vir mnr  Swaters en mnr. 

Germishuys wat dit moontlik gemaak het om hierdie projek ‘n werklikheid te 

maak. Ons sê ook dankie vir alle donateurs wat die kafeteria vir ons moontlik 

gemaak het. 

Kinders kan van R2 tot R200 spandeer by ons kafeteria en hulle sal 

nogsteeds versadig wees. Dit is lekker om te hoor as kinders van ander skole 

sê hoe goed en goedkoop ons kafeteria is. Dis altyd skoon en al die kos is 

vars, daar is ‘n verskeidenheid van lekkers, chips en koeldrank. Moet nie 

vergeet van die slushpuppys waaroor almal mal is nie. Dit is werklik iets 

waarmee die skool kan spog! Dankie vir die vriendelike mense wat daar werk 

en wat altyd behulpsaam is 
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Is jy lus vir iets om aan te 

peusel?  
Animie & Phumi 

Sjokolade-skommel: 

Genoeg vir 6 

Warm of koud is die resep altyd n treffer en ons koshuis 

brakke kan dit altyd in ‘n naweek maak ;-) 

 

▪ 1 pakkie marie-

beskuitjies 

▪ 18 wit 

malvalekkers 

▪ 100g 

donkersjokolade 

▪ 1liter 

vaniljerooys  

▪ 250ml 

sjokoladesmeer  

▪ 60ml 

kakaopoeier  

▪ 400ml melk 

▪ 6 stooitjies 

.  

 

  

 

INSTRUKSIES: 

Verhit oond tot 200 grade. Voer ‘n bakplaat met 

bakpapier uit. Plaas 18 marie-beskuitjies daarop. Sit 

n malvalekker op elkeen. Smelt sjokolade oor ‘n 

kastrol met kookwater of op ‘n lae temperatuur in 

die mikrogolfoond. Plaas bakplaat versigtig in die 

oond vir net 10 minute. Haal uit en skep ‘n teelepel 

van die gesmelte sjokolade bo-op elke koekie se 

malvalekker. Druk versigtig nog ‘n beskuitjie bo-op 

elkeen vas. Laat afkoel terwyl jy die skommel 

maak. Plaas roomys, sjokoladesmeer en kakao in 

voedselverwerker. Voeg melk by en verpulp op ‘n 

hoë spoed tot glad. Verdeel mengsel in ses glase of 

bottels tot later. Plaas koekie broodjie bo-op elke 

glas en druk strootjie deur. 
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Fanesi Tekening 
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Jano Tekening 
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Priceless Puns 

by Tshegofatso Mabena  

Why don't cannibals eat clowns? 'Cause they taste funny. 

What happens when an egg laughs? It cracks up. 

I saw a kidnapping today, but I decided not to wake him up. 

Can February March? No but April May. 

What do you call a Santa who can't move?  Santa Pause. 

What did the buffalo say to his son when he left for college? Bison. 

What do you do with a dead pharmacist? You Barrium. 

What did the one toilet say to the other? You look a bit flushed. 
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ONDERWYSERS SE Sê-GOED!! 

DEUR ISABELLA SERRANO EN SHENE SHAW  

n Klingel, slaagspreuk, se-goed . Almal het 

daai een ding wat hulle  sê wat almal weet is 

eie aan hulle. Ons het bietjie gaan kyk na 

van ons einste juffrouens se GUNSTELING 

slaagspreuke! 

Juffrou Du Plessis :"Oh my sack !!'' 

Juffrou Snyman :"Okay guys '' 

Meneer Roodt :'" No jokes!! '' 

Juffrou Lessing :" Daar is n klas onder ons !!" 

Juffrou du Preez: “Vergeet Wiskunde, hier maal ons 

oorkruis.” OF “Los dit, dis rubbish!” 

Juffrou Andrews: “Kom nou julle, ek het baie om te sê.” 

Juffrou Barnard (Graad 12 Rek klas): “Okay smurfs en 

smurvette.”  

Juffrou Kriek: lees rustig die voorgeskrewe boek en 

dan: “Hey! Is julle nog wakker?” 

Ons hoop julle vind inspirasie hieruit om julle eie unieke sê-goed te 

ontwerp wat by jou pas en wat vir ure se pret en plesier sal verskaf !! 
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hoe om warm te bly die winter 

 

Soos ons almal weet, kan hierdie klein dorpie van ons net so koud 

word soos hy warm word. Hier is ‘n paar wenke om jou te help warm 

bly die winter 

Drink ‘n lekker koppie koffie voor skool 

Gooi rys in ‘n ou dik kous en maak dit warm in die 

mikrogolf dit werk net soos ‘n warmwater sakkie ( en dis 

veiliger) 

Trek warm aan! 

Dra lekker dik handskoene 

Stywe drukkies help ook vir die koue 

Dra lekker dik kouse 

Doen sport en bly aktief 

Staan in die sonnetjie 

Drink lekker hot chocolate 

Vat ‘n klein kombersie vir jou bene 
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How General Is Your Knowledge? 

Quiz 

by Tshegofatso Mabena  

1. Where was the fortune cookie invented? 

2. Wat is die drie primêre kleure? 

3 . How old is the world's oldest piece of chewing gum? 

4. Watter kleur is bosbessiekonfyt ? 

5. Which nail grows the fastest? 

6. Hoeveel vingers het die gewone mens? 

7. What do 50% of women do on Valentines day? 

8. What is the name of Winny the Pooh's donkey friend? 

9. Uit watter land kom Franse frietjes? 

10. What nationality was Cleopatra, Queen of Egypt? 

11. In which country was the AIDS virus first recognised? 

12. Waarvoor staan die Romeinse syfer C? 

13. What horoscope sign has a crab? 

14. Watter taal het die meeste woorde? 

15.What is the first and last alphabet on a keyboard? 

16. Hoeveel tande het 'n volwasse mens? 

17. In which country was Adolf Hitler born? 

18. Arachnophobie is 'n vrees vir _________? 
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My Lief Deur Megan Liebowitz 
Ek verlang na jou stem, ek verlang na jou 

sarkastiese opmerkings, jou sagte 

aanrakings met jou koue vingers. Daardie 

koue vingers wat altyd jou vurige hart 

gekontrasteer het. Dit is weer een van daardie aaklige, koue winterdae wat ek 

niks anders kan doen as om aan jou te dink nie. Winter was tog altyd jou 

gunstelingseisoen gewees. Die perfekte verskoning om jou truie te steel, my 

lief. Het jy altyd gesê. En die koffie. Die koffie het ook tog al ons dae gevul. 

Daardie soet, swart koffie waarmee ek jou altyd kon verlei het.  Swart soos die 

see. Swart soos jou oë. Jou oë. Die oë wat altyd soekend in myne gestaar het. 

Net so het jy vir die leë bladsye van die tikmasjien gestaar. Ek kort inspirasie 

voordat ek kan skryf, my lief. Was altyd jou verskoning, waarna ek jou hande in 

myne geneem het en jou tot op jou voete gebring het. My hand het 

onmiddellik jou middel gevind en joune my nek. Ons het gedans, maar buite 

tyd. Ons het ons liggame beweeg na die ritme van die musiek wat voortdurend 

in  jou gedagtes gespeel het.  Daardie aande het jy altyd vir ure en ure gesit en 

skryf. My jou 'muse' genoem. Jy het my altyd so laat lag.  

Ek het verlede week weer in daardie hartseer bruin oë vasgestaar. Hy het vir 

my gevra hoe lank laas ek by jou was. Of ek geweet het hoe jy 

vorder. Dit was moeilik om in dieselfde oë as joune te kyk en vir die 

eienaar daarvan te staan en lieg. Ek was daardie oggend by jou, 

maar dit het ek nie vir hom gesê nie. Ek het nie gesê dat ek langs 

jou bed, binne daai vier wit mure, met 'n onversadigbare piep wat 

deur my ore ring, gesit en kyk na jou onbewuste lyf.  

Ek kon in jou pa se oë gesien het hoe graag hy sy klein dogtertjie 

weer terug wou hê. Die moedelose bruin oë wat verlang na die dae 

van dans in die kombuis en 'laps" in die swembad swem terwyl dit 

reën. Verlang na die tyd saam met sy klein prinses, wat nou lyk asof 

sy vir 'n ewigheid gaan bly slaap. Ek kan myself net indink aan hoe 

'n pa in sulke onbillike omstandighede moet voel. Om nie in staat 

te wees om iets te doen om sy dogtertjie terug te kry nie. Hoe 

nutteloos moet dit voel? Hoe desperaat... 
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Hy het met jou oë na my gekyk, opsoek na iemand met wie hy sy pyn kon deel. 

Sommige dae wonder ek wat gebeur in daai pragtige, komatose gedagtes van 

jou. Droom jy of is dit net 'n leë, donker afgrond waarin daar niks gebeur nie? 

Herhaal jy al ons herinneringe saam? Al ons "roadtrips', musiekfeeste, 

boekwinkel-ekspidisies. Herleef jy al ons gevegte? Herhaal jy daai laaste een. 

Die een wat ons nie tyd gehad het om op te los nie...daardie klein, verdomde 

misverstand wat veroorsaak het dat jy daardie aand in trane weggery het.  

Daardie laaste aand het jy so styf vasgehou. Ek moes geweet het iets was fout. 

Daar was iets vêr aan jou. Amper asof jy geweet het dat jy 'n afspraak met die 

noodlot gehad het. Dat jy die volgende dag in 'n koma sou beland het en my 

verlaat het voordat ek alles kon herstel het.  

Staan op! Ons gaan boeremark toe! Dit was vieruur in die oggend. Ek wou nog 

slaap. Jy weet ek kan nie laat slaap nie, My Lief. Jy was iemand wat nie kon laat 

slaap nie, maar nou kan jy nie wakker word nie. Doen  jy dit aspris? Probeer jy 

die werklikheid ontsnap deur om in jou droomwêreld weg te kruip? Ek weet 

dat dit onredelik is van my om vir jou kwaad te wees, mens weet nie of iemand 

besluit om net nie wakker te word nie, of dit 'n keuse is of nie. Maar my lief, 

kan jy tog nie net wakker word nie? Kan jy nie vir my die kans gee om dinge reg 

te maak nie, om jou hart te vul met my liefde nie, om jou weer geluk te laat 

voel nie. Geluk. Die enigste ding uit die lewe wat jy wou gehad het... 

Geluk. Die gevoel wat deur my lyf gedring het toe ek die een 

oggend jou hand in myne vasgehou het. My kop het langs jou 

liggaam gerus, op die wit lakens wat jou koue lyf bedek het. Dit 

was een van daai dae wat ek fout in alles gesien het, daai dae wat 

alles verkeerd geloop het. 'n Dag wat ek so leeg gevoel het. Op so 

'n dag het jy besluit om uiteindelik, na sewe maande van droogte, 

'n teken van bewussyn aan te toon. Vir die eerste keer in maande, 

het ek weer geluk gevoel.Maar net so vinnig as wat geluk gekom 

het, het dit gegaan. Die kers in die venster op 'n koue, donker 

winters nag se vlam was uitgedoof.  
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Christ First 

 

Do you believe you are enough? Do you believe you are valued? Do 

you believe you are worthy? 

- GOD SAYS YOU ARE- 

Everything about you is worthy because you were made in God’s 

image. Matthew 5: 48, “Therefore you are to be perfect, as your 

heavenly Father is perfect.” Know your worth in Christ and never 

devalue yourself. Devaluing yourself would mean you don’t trust that 

God creates masterpieces. Just like He made the starry nights, 

beautiful sunsets, calming waves, exotic flowers and beautiful 

creatures- he made you! His masterpiece. He loved you so much He 

sent Jesus to pay for your sins; that you might live in victory through 

Christ. You are perfect as you are! 

-JESUS’ LOVE FOR YOU IS DEEPER THAN THE OCEAN AND BRIGHTER THAN THE 

SUNRISE- 

Knowing that you are enough, it is your job as a Christian to always spread that 

feeling. Never make anyone feel less than that in your presence. God valued 

you so go and value others.  

Verse: Song of Solomon 4:7 (ESV), “You are altogether beautiful, my love; there 

is no flaw in you.” 

Song: Worthy by Elevation Worship 

Prayer: Heavenly Father, we come before this week and ask for 

guidance. Lord, make us never feel we are unworthy and never to look for 

worthiness elsewhere. Jesus, may you never have to remind us this week how 

much you love us. We praise you for your love and the fact that we 

are masterpieces! Let us go out there and make others feel that feeling, in 

your Holy name. Amen!  

(WhatsApp 061 729 2600 to join our WhatsApp group where daily Christian 

messages and inspiration is sent!)  
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Die perfekte gesin? 

Wat is ‘n gesin? ‘n Huis met ‘n ma, pa, twee boeties en ‘n sussie. 

Almal eet saam om ‘n groot tafel en vertel mekaar van hulle dag. My 

gesin het nooit so gelyk nie. 

In my gesin is dit net ek en my ma. My pa is oorlede en ek is die 

enigte kind. Baie mense voel jammer vir my en my vriende wens dat 

hulle boeties en sussies kon verdwyn. Ja, ek stem saam dat ons ‘n 

baie klein gesin is, maar ek sal niks wil verander nie. 

Ek het die beste ma in die hele wêreld. Sy is my beste maat en ek kan 

vir haar enige iets vertel. Sy is my krag en ek kan nie sonder haar 

lewe nie. My grootste vrees is dat ek haar eendag verloor. Ek het nie 

‘n groot gesin nodig nie. My ma is genoeg om my ma en pa te wees. 

Ek was nie baie na aan my pa nie. Hy is oorlede toe ek net nege jaar 

oud was, maar in daardie kort rukkie het hy my baie geleer. Ek en hy 

het altyd sport op die TV gekyk. Dit is hoekom ek so mal oor rugby en 

WWE is. My pa sal altyd my nommer een wees en ek sal altyd sy 

klein “tomboy” wees. 

Dit is ook lekker om die enigste kind te wees. Partykeer voel ek 

alleen, maar my hond is soos die tweede kind in die huis. Ek hoef nie 

my sakgeld of my skoene met hom te deel nie, so hy kan maar bly. 

Ek het nie ‘n groot gesin vol mense nie. Dit is nie perfek vir baie 

mense nie, maar dit is perfek vir my. My gesin is my alles en dit sal 

altyd so bly. 

          A.N.  
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Exams  
-Leona Kokerai 

 

Exams are just there to 

test your knowledge 

and definitely not to 

shatter you. 

Simply, because there 

is no elevator to 

success we will have to 

take the stairs. 

 

But do not stress too 

much: 

No one is perfect 

that’s why pencils have erasers 

 

People succeed 

because  they are destined 

but mostly because they are determined 

 

Baie sterkte met jou toetse! 
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Sneeuvlokkie          Mari van Rensburg 

 
 

Jy is uniek. 

Daar is geen een wat soos jy lyk nie. 

Elke krulletjie, frilletjie en draadjie, is 

kenmerkend aan jou. 

 

Jy is  individueel. 

Niemand het jou persoonlikheid nie. 

Elke gedagte en elke waarde en elke haat en en elke liefde is 

eie aan jou. 

 

God het die tyd gevat om elke sneeuvlokkie anders te skape. 

So hoekom twyfel jy in jou lewe op dìe aarde?  

 

Soos ‘n sneeuvlokkie voel dit partykeer of al waarvoor jy 

goed is, is om te val.  

 

Soos ‘n sneeuvlokkie het jy ‘n doel:  

Sneeuvlokkies is ‘n teken van seisoen verandering.  

‘n Tydperk van reiniging word aan gekondig. 

 

So as God vir iets so klein, onmerkwaardige dingetjie so ‘n 

belangrike rol gegee het; 

 

Dink net watter doel Hy vir jou gegee het 
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Antwoorde/Answer 

1.  America (not China) 

2. Rooi, blou, geel 

3. About 9000 years old 

4. Pers  

5. The middle one 

6. Agt, die duime tel nie 

7. They send themselves flowers  

8. Eeyore 

9. Belgium/België 

10. Greek  

11. America 

12. 100 

13.Cancer 

14. Engels 

15. 'Q' and 'M' 

16. 32 

17. Austria 

18. Spinnekoppe  

Telling/Rating 

1-7: Meh, you can do better    13-15: Goed 

8-12: Okay                   16-18: Aangename kennis, Slimbroek 
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➢ Mari van Rensburg 

➢ Megan Liebowitz 

➢ Henia Potgieter 

➢ Phumi Mphahlele 
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➢ Tshegofatso Mashilo 

➢ Leona Kokerai 
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➢ Deandre Vanmali 

➢ Thobile Mahlangu 
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It was an honour working with each and every one of 

you. Thank you for making this edition possible.  

 

Ons moet ook baie dankie sê aan Juffrou Greyling. 

Die Ben se Pen sou nie moontlik gewees het 

sonder Juffrou se passie daarvoor nie.  

 


