
(vervolg)  

5) Beligting in ‘n huis moet so 

wees dat skaduwees nie op die 

vensters val nie al is die gordyn 

toegetrek. 

6) Meubels in ‘n huis moenie rond 

geskuif word nie, inwoners moet 

snags soos ‘n blinde daarin kan 

rond beweeg.  

7) Moenie dadelik die lig aansit as 

vreemde geluide in die huis gehoor 

word, die honde skielik begin blaf 

of die alarm afgaan nie. 

8) Leer die kinders om in die 

donker almal na ‘n vooraf 

bespreekte vertrek te gaan as 

onraad iewers in die huis bemerk 

word. Hierdie vertrek moet ‘n 

n 

Die lied van Jong 

Suid-Afrika 

En hoor jy die magtige 

dreuning, oor die veld 

kom dit wyd gesweef. 

Die lied van ‘n volk se 

ontwaking, 

 Wat harte laat sidder en 

beef.  

Van Kaapland tot bo in 

die Noorde,  

ruis dawerend luid die 

akkoorde  

Dit is die lied van Jong 

Suid-Afrika! (3 keer) 
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ontsnappings opening na buite hê ingeval ‘n brand ontstaan. Maak dit 

onmoontlik vir ‘n boosdoener om hierdie vertrek van buite binne te dring, 

maak bv. die hond se slaapplek voor daardie vertrek.    

9) Dit is goed om snags meer as een groot hond buite die huis en ten 

minste een binne saam met ‘n keffertjie of twee te hê. Honde word met 

dwelmmiddels buite aksie gestel, maar kleiner soort honde se gehoor is 

fyn en by die geringste geluid gaan hulle aan die kef. Boosdoeners moet 

eers die honde buite uitskakel voordat die huis binnegedring word en sal 

die keffertjies tien teen een reeds begin kef wanneer boosdoeners buite 

daarmee besig is. 

10) Leer jouself en huismense om nie honde wat in die huis skielik begin 

blaf stil te maak nie. ‘n Hond wat skielik sy ore spits en blaf het ‘n 

vreemde geluid gehoor.  

11) Leer dat ‘n hond se naam slegs genoem word wanneer geroep word om 

gepaai en kos gegee te word. As ‘n hond bestraf word moet sy naam nooit 

genoem word nie. Wanneer in nood en om hulp geroep word verander ‘n 

mens se stem net soos wanneer jy ergerlik is, en as jy aangeval word sal 

die hond aan die stemklank twyfel of jy roep of raas en dalk nie kom nie.   

die 

Die naweek van 29 

Junie tot 2 Mei was dit 

die grootmense se beurt 

om te sukkel met die 

linker en regterkante 

en die regte knope op 

die regte plekke. Ons 

die Winterkamp toe 

wil kom moet 

asseblief so gou 

moontlik bespreek 

sodat ons die regte 

beplanning vir julle 

kan doen. Dit beloof 

om die beste kamp nog 

 

 

 

 

 

 ooit te wees! Julle kan 

vir my of oom Willie 

bel by die nommers 

wat agter op ons 

koerantjie is.  

           - Red - 

- W vd Grijp— 

“Ek het opgemerk 

dat die mense wat 

die meeste lieg, die 

waarheid die beste 

ken”  

- Brana Crnevic-                                                                                                                                                         

Vlagparade! 

het baie geleer, baie  

gesels en heerlik 

geëet. Sondag se 

potjiekos was amper 

noodlottig want 

tannie Hettie kry toe 

sowaar ’n beentjie in 

die keel en oom Piet 

moes gou hospitaal 

toe jaag! Gelukkig het 

alles goed afgeloop en 

was hulle weer die 

aand terug by die 

kamp.  

Daar sal dus ‘n paar 

nuwe offisiers-gesigte 

wees op die volgende 

Oorlewingskampe. 

Die van julle wat na 



Maroela  (Sclerocarya birrea) 

Voorkoms: - 

∗ Groot immergroen boom met 

heerlike skadu. 

∗ Rowwe, vlokkerige bas 

∗ Pers manlike en vroulike blomme 

kom voor maar nie altyd op 

dieselfde boom nie. 

∗ Vrugte rond en effens afgeplat 

met ‘n goudgeel kleur. 

∗ Vrugte word ryp onder die boom. 

∗ Vrugte dra veral van Jan. – Mrt. 

∗ Bos - gebiede 

Gebruike: -  

∗ Die harde pit van die Maroela 

bevat ‘n klein neut wat ‘n baie 

waardevolle olie bevat. Kap die 

neut met ‘n hamer of tussen twee 

klippe om die oop te kry. 

∗ Olie word gebruik vir kook, 

velbevogtiger vir babas en om 

vrugte te glasier. 

∗ Die neute word by vleis gesit om 

dit te bewaar(preserveer) vir tot  

6maande sonder verkoeling. 

∗ Vrug self is heerlike veldkos. 
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spring hy op ‘n perd wat  ‘n riem om 

sy nek het en jaag weg vlak voor ’n 

klomp Engelse verby wat besig was 

om te verken. Bloots het hy gejaag dat 

die klippe so spat tot hy buite sig 

was. Omtrent twee  myl verder het hy 

sowaar ’n Boerekommando 

teëgekom! 

 Die Maandagmôre vroeg het die 

boerekommando die dorp 

binnegeval. In die tronk het 

Kmdt.Viljoen 

in angs en 

afwagting  die 

verloop van 

die geveg 

gevolg. ‘n 

Harde stamp 

en vreemde 

geskuifel van 

voete het sy 

hart vinniger laat klop. Toe die deur 

oopgaan staan niemand nie anders as 

Corneels voor hom! Hy val in die 

arms van die verkenner terwyl sy 

gesig vertrek is van vreugde, 

dankbaarheid en aandoening. Met ‘n 

innige handdruk sê die kommandant: 

“Corneels, naas God het ek my lewe 

aan jou te danke!” Drie hoera’s het 

van die tronkwerf opgestyg vir 

Corneels en die oorwinning wat die 

kommando behaal het. Vir Corneels 

was dit ’n dubbele vreugde. Hy het 

die bevele van die President 

uitgevoer en Viljoen was gered! (slot) 

Dit was soldate! Op ‘n bondeltjie het hy 

gelê en kreun van die “pyn”.”Ek is ‘n 

siek man.” verduidelik hy. Maar niks 

het gehelp nie en met ‘n groot gesteun 

en voetjie vir voejie het hulle hom na die 

offisier toe gesleep.”Du Preez, hoekom 

het jy van jou wagte ontsnap, ek eis ‘n 

antwoord” sê die offisier. Met sy hande 

op sy maag antwoord Corneels dat hy 

skielik ‘n vreeslike koliekaanval gekry 

het en hom dadelik van mense moes 

verwyder. Hy het toe rondgedwaal in 

die veld tot hy uiteindelik by die dokter 

uitgekom het. “Jy lieg, jy’s ‘n spioen, net 

‘n koeël sal goed wees vir jou!” was die 

offisier se antwoord.Stadig haal 

Corneels die bottel medisyne uit sy 

sak:”Kyk self meneer, ek het so pyn dat 

julle my ‘n guns sal bewys deur my te 

skiet!” Toe die kakies hom wil pak sak 

hy skielik op sy hurke en byt op sy 

tande. Die offisier het die bottel goed 

beskou en besluit Corneels praat die 

waarheid en hom teruggestuur Hotel 

toe met die voorwaarde dat hy daar 

moet bly tot die volgende dag om dan 

weggestuur te word.  

Op sy bed het hy gelê en planne uitdink. 

Sondag môre het aangebreek en hy 

besluit toe om ook maar kerk toe te 

gaan. Op pad kerk toe sien hy die 

Tommies se perde langs die spruit wei 

en skielik besluit hy om sy lyf 

perdewagter te hou en begin op sy 

gemak ‘n klompie perde aanjaag na die 

bergpad. Toe hy ’n entjie weg was 

∗ Maroela-produkte tans op die 

mark: Amarula(likeur), bier, 

stroop, asyn, mampoer, jellie en 

konfyt. 

Medies: 

∗ Vars blare vir hartpyn. 

∗ Bas en wortel vir diarree, 

diabetes, koors en malaria. 

∗ Bas is bloedstollende middel. 

Ander gebruike: 

∗ Hout is splintervry en maklik 

bewerkbaar vir huishoudelike 

artikels en ornamente. 

∗ Waterbron: ‘n Goeie boom om ‘n 

waterwortel uit te grawe. 

 

Die drie wagte het met hulle rûe na 

Corneels gestaan en toe die gesprek op 

sy interessantste was glip Corneels 

deur die gat in die heining! Hy het 

oopgelê soos hy hardloop na die oop 

veld.Plat op sy maag het hy deur die 

bossies geseil en op ‘n veilige plek 

gewag dat dit donker word. Sy plan 

was om die Caledonrivier oor te steek 

en hulp te gaan soek om Kmdt. Viljoen 

te red.Maar die rivier was in vloed en 

die wal bewaak dus was daar net een 

raad, terug dorp toe! Soos ‘n slang het 

hy deur die wagte geseil en die maan 

het mooi saamgespeel en agter die 

wolke gebly. Eindelik het Corneels die 

dorp gehaal en tot in die agterplaas 

van die Hotel gesluip om eers weer 

nuwe planne uit te dink. Met ‘n 

geweldige gesteun en gekreun sukkel 

hy toe aan na die naaste 

wag.”Dokter,Dokter!” kreun hy met 

albei sy hande op sy maag.Die wag 

beduie hom toe mooi die pad na die 

dokter.By die dokter  kry ‘n bottel 

medisyne en vra nog boonop ‘n lepel 

ook! Corneels was glad nie lus om op 

die harde grond te slaap nie en gaan 

klop die hotelbaas op. “Ag , Meneer  

ek is ‘n baie siek man het u nie dalk vir 

my ‘n ou lêplekkie vir die nag 

nie?”kreun hy en die ou gee toe vir 

hom ‘n kamer. Kort na sonop skrik hy 

Wakker van ‘n geklop aan die deur.   



houer, die water 

sal self uitloop. 

 

∗ Katnael en 

dikbas: grawe 

wortels uit en kou dit. 

∗ Elandsboontjie: bol onder die 

grond is waterhoudend. 

∗ Tsammas: uitstekende bron 

van water. 

 

Moontlike wateraanduidings in 

die natuur:  

∗ Groen streep bome (moontlike 

rivier of bergkloof) 

∗ Afdraende hellings 

∗ Watervoëls vlieg in die 

oggend weg van die 

water en in die aand 

terug. 

∗ Renostervoëls slaap by 

water 

∗ Duiwe en vinke drink daagliks 

water. 

∗ Voetpaadjies van diere wat 

saamloop in een rigting 

∗ Modderskuurmerke van 

vlakvarke.(Die kant waarteen 

die modder sit is naaste 

aan die water.) 

∗ Rietbokke en 

waterbokke hou by water 

∗ Maroela: sny wortel af 

en sit onderste-bo in 

∗ Flitsgloeilampie 

Klere: 

∗ Onderklere 

∗ Stapskoene 

∗ Sokkies (dik) 

∗ Koel klere 

∗ Warm klere 

∗ Sweetpakke 

∗ Reënjas/sambreel 

Plaas net die noodsaaklike 
items in jou rugsak en hou 
die res in jou voertuig se 
bagasiebak. 

Noodhulp: (verv) 

∗ Pynstillers 

∗ Staaldruppels 

∗ Vitamienpille 

∗ Teendiareepille 

∗ Gaasverbande 

∗ Skêr 

∗ Brandsalf 

∗ Antiseptiese salf 

∗ Koorspen 

∗ Noodhulpboek 

∗ Spuite en Naalde 

∗ Watte 

∗ Hegpleister 

∗ Malariapille 

∗ Driehoekverbande 

∗ Antihistamienpille/salf 

∗ Haartangetjie 

∗ Haakspelde 

∗ Slanggif suigapparaat/
serum 

∗ Teensuurtablette 

∗ Verdowingsalf (Anethaine) 

∗ Fluitjie 

∗ Pen/Potlood 

∗ Kompas 

op die berg en julle moet hulle 

daar gaan afhaal!” Tydens die 

Tweede Vryheidsoorlog het hy 

bevel gevoer oor die kommando’s 

in Suid-oos Transvaal en is op 

27 Maart 1900 oorlede.  

Rustenburg: In 1850 is besluit 

om ‘n dorp naby die 

Magaliesberg aan te lê maar 

daar mog geen Drankwinkel op 

die dorp wees nie! Dit is 

Rustenburg genoem omdat die 

Boere hier nie so baie deur die 

Matabeles gepla is nie en dus 

kon “rus”. Pres. Paul Kruger se 

plaas “Waterkloof” is ook ‘n kort 

entjie buite die dorp.Dit is ’n 

nasionale gedenkwaardigheid. 

Daar is ook ‘n standbeeld van 

hom op die dorp opgerig. Hier is  

ook die Gereformeerde Kerk 

Pretoria: Genoem na Kmdt-genl. 

Andries Pretorius. Die man wat 

die leiding geneem het by die slag 

van Bloedrivier en die vader van 

WA Pretorius. Hy was ‘n dapper 

held en is ‘n integrale deel van 

ons geskiedenis. Die vernoeming 

van Pretoria is ’n klein huldiging 

vir alles wat hy vir ons volk 

beteken het.  

Potgietersrus: Dit was eers 

“Pietpotgietersrus”. Dit is genoem 

na die  dapper kmdt-genl. Piet 

Potgieter wat gesneuwel het by die 

Makapaansgrotte tydens ‘n 

strafekspedisie teen die volk 

Makapaan in 1854. Paul Kruger 

het toe afgeklim na die grot toe 

om sy lyk te gaan haal. 

Nylstroom: Toe ‘n groep 

Voortrekkers by die 

Magalakwena-rivier aangekom 

het hulle gesien dat die rivier 

Noord vloei en gedink dat dit 

die Nyl-rivier in Egipte was! Die 

dorp is toe later ook Nylstroom 

gedoop. Op hierdie dorp is die 

eerste Hervormde Kerk in Noord 

Transvaal gestig en die 2de 

Gereformeerde Kerk. 

Pietersburg: Op 11 November 

1884 het die Volksraad 

toestemming gegee vir die 

aankoop van die plaas 

“Sterkloop” vir £1500 en dit dan 

Pietersburg te noem. Dit is 

genoem na genl. Piet Joubert. 

Dit is die man wat by Majuba 

gesê het: “ Burgers die Kakies is 
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- R de Villiers -  

- P Grové -  
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∗ Pas direkte drukking toe op 

die wond 

∗ Wend drukverband aan 

∗ Laat pasiënt plat lê met 

beseerde ledemaat bo hart 

∗ As nie werk nie druk slagaar 

toe met hand tot hospitaal 

bereik is. 

BLOEDING 

∗ Stop altyd bloeding eerste of so 

gou moontlik 

Inwendige bloeding: 

Bv. ophoes van bloed 

∗ Verseker oop lugweg 

∗ Stel pasiënt gerus 

∗ Laat pasiënt lê in skokposisie 

∗ Maak stywe klere los 

∗ Hanteer ander beserings 

∗ HOSPITALISEER 

Uitwendige bloeding: 

Oorlewingskampe: 

27 Junie - 2 Julie (jeug) 

5 - 10 Desember (jeug) 

Geskiedeniskampe:Geskiedeniskampe:Geskiedeniskampe:Geskiedeniskampe:    

23 - 27 September(alle ouderdomme) 

Oorlewingskampe: 

1ste week in die Wintervakansie ‘06 

Rencia de Villiers 

014 721 0007 

072 445 4835 

Willie van der Grijp 

015 307 1614 

082 532 9656 

Volksbrandwag  

Posbus  166  

A lma  

0512  

E-pos:fanievorster@telkomsa.net 

Bespreek By: 

Skryf 

vir 

ons! 

Volume1, Uitgawe 1 

Vrees vir die dood is by die dier, die 

barbaar en by die mens instinktief 

teenwoordig. Netso is oorlewing by die 

dier, barbaar en mens instinkmatig. Die 

mens sal egter voorsiening maak vir 

middele om van te leef terwyl die dier en 

barbaar leef van dit wat beskikbaar is. 

Die begrip van totstandkoming bestaan 

egter nie by die dier en barbaar nie. En is 

dit vanselfsprekend dat die dier en 

barbaar dan ook nooit sal wonder of hy/

sy geskape of ontwikkel het nie, en 

allermins oor die doel van lewe sal 

wonder. 

By die mens, anders as die dier en 

barbaar, bestaan daar ten spyte van dit 

wat instinkmatig is, wel die begrip van 

totstandkoming. By die mens se begrip 

van totstandkoming is daar egter 

verskeie opvattinge. Twee van die 

opvattinge is die Goddelike Skepping 

van die mens soos in die Bybel beskryf 

word en ‘n lewe na die dood. Die ander 

opvatting is dat die mens op natuurlike 

wyse van ‘n eensellige organisme 

ontwikkel het tot soos hy/sy vandag lyk 

en geen lewe na die dood nie. 

Die Christen gelowige staan vas by die 

Bybelse leer nl. dat God Drie Enig die 

aarde en alles wat daarop is geskape 

het, en in besonder die mens na Sy 

Beeld geskape het. Terwyl die 

ongelowige vas staan by die evolusie 

leer, nl. dat alles wat bestaan weens 

natuurlike gebeure tot stand gekom 

het. Ook dat alle lewe as gevolg van 

natuurlike omstandighede ontwikkel 

en gegroei het tot die voorkoms wat 

elke plant en lewende wese vandag het. 

Uit voorafgaande, wat die mens betref, 

kan tot die volgende gevolgtrekkings 

gekom word: 

Die Christen gelowige beskou hom-/

haarself as na die Beeld van God deur 

Hom  geskape en is daarom ook 

geestelik verhewe bo die wat Hom nie 

wil ken nie. Om te voorkom dat die 

mens wat volgens Sy Beeld geskape is 

geskaad sal word, skei die Christen 

gelowige hom/haar van hulle wat God 

anders geskape het. Uiteraard sal die 

Christen gelowige dan nooit twyfel oor 

die doel van lewe nie omdat hy/sy 

verseker is dat die doel ‘n 

voorbereiding is vir die bestemming 

na die dood. Daarom dat die gelowige 

ook onverpoos die stryd voer om die 

mens wat na God se Beeld geskape is 

ongeskonde te hou. 

Die ongelowige daarteenoor sal in sy/

haar oortuiging, wat die mens betref, 

geen rede sien waarom dié se beeld nie 

geskaad moet word nie omdat evolusie 

‘n proses tot in ewigheid is, en 

skeiding die inmeng van ‘n natuurlike 

proses is. Die ongelowige is dus ‘n 

materialis en die doel van lewe by die 

ongelowige is dus om gemaksugtig te 

kan leef en eet. Die doel van lewe is nie 

ter sake nie want die oue word met die 

jonge vervang. Dus kom dit daarop 

neer dat die enigste verskil tussen die 

dier, barbaar en ongelowige mens 

slegs die leefwyse is. 

Hoe wonderlik om ‘n gelowige mens 

te kan wees! 

- Suster Ina 

- Willie vd Grijp -  


