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Die vinnige karre, die afwag-
ting, die drama! 

Formule 1 (F1) het die afge-
lope jaar ‘n drastiese toename 
in Bloemhof-kykers gesien, 
volgens ‘n onlangse opname. 
70% van Bloemhoffers kyk 
F1 - waarvan 51,4% hierdie 
sport eers in 2021 leer liefhê. 
Die groot vraag is egter: Wat 
is die rede vir hul skielike be-
langstelling?

30% van leerders sê dat hulle 
dié sport leer ken het as gevolg 
van Netflix se populêre reeks,  
‘Formula 1: Drive to Survive.’ 
Ander sê egter dat dit deur 
hul vriende en familielede 
aan hulle bekendgestel is. Be-
kende F1-gesigte verskyn op 
Bloemhof se jaarlikse Valen-
tynsdag Manne Muur terwyl 
sommige leerders selfs as ren-
jaers aangetrek het vir ‘dress 
as your type’-dag. Die feit bly 
staan, Bloemhoffers is (nou) 
mal oor Formule 1.

Die rede waarom talle Bloem-
hoffers hul ure voor die tele-
visie spandeer om resies te 
kyk verskil egter. Alhoewel 
daar grootliks gespekuleer 
word dat die enigste rede 
waarom meisies F1 kyk, die 
aantreklike bestuurders is, dra 
hulle vir wat voel soos 90% 
van die tyd hul helms. Daar 
moet dus tog ‘n ander rede 
wees waarom die sport hul be-
langstelling behou, of hoe?

Die opwinding! Vanaf die 
spanning aan die begin van 
‘n wedren oor wie se kar die 

beste gaan presteer en die druk 
waaronder drywers moet ry 
om te verseker dat hulle nie 
verbygesteek word nie tot die 
wenner wat op die podium  
staan en die drama wat agter 
die skerms ontvou. Bloem-
hoffers kan nie genoeg kry 
nie! Toe hulle gevra is hoe 
ver hulle dit sou neem om hul 
ouers te oortuig om vir hulle 
F1-kaartjies te koop, antwoord 
een leer- der dat sy “enigiets 
(sal) doen, selfs die gras met 
‘n naelknipper sny”.

Dit is duidelik dat ons leer-
ders volwaardige ondersteun-
ers met baie passie is, maar 
wat - volgens hulle - maak 
‘n volwaardige drywer? Die 
meerderheid stem saam dat 
harde werk, talent en volle 
konsentrasie die bekers wen. 
Daar word egter ook beklem-
toon dat goeie sportmanskap 
en ‘n skitterende persoon-
likheid uiters belangrik is, 

veral aangesien dit die kyker 
se opinie van die drywer beïn-
vloed en sodoende bepaal 
wie deur hulle in die toekoms 
ondersteun sal word.  

Daniel Ricciardo is onder 
andere ‘n gunsteling onder 
Bloemhoffers - nie net vir sy 
talent op die baan nie, maar 
ook aangesien hy goeie in-
teraksie met sy ondersteuners 
toon. Die grootste gedeelte 
van Bloemhof ondersteun 
egter 2021 se wêreldkam-    
pioen, Max Verstappen (wat 
50% glo weer die beker in 
2022 sal wen), asook Lando 
Norris (wie volgens Bloem-
hoffers die meeste potensiaal 
het) vir sy natuurlike talent en 
mededingendheid. 

Maar ongeag wie die 
2022-kampioen sal wees, is 
ons baie opgewonde vir die 
nuwe seisoen om af te skop 
sodat ons weer ‘n smaak van 

daardie kompeterende atmos-
feer, adrenalien en opwinding 
kan kry! 

FORMULE 1 IN BLOEMHOF
Samantha Rossouw  

Illustrasie deur Janie Engelbrecht

Foto: verskaf

WWIII op ons voorstoep? Hoe lyk jou dagroetine? 4M(atrieks) Vind jou ‘aesthetic!’



April 2022 Fidelis | 2

 Redaktrise
Mienja Strauss

Subredaktrise
Lisa de Wet

Tegniese Redaktrise
Stefani Human 

Joernaliste
Janca Human

Cristen Koegelenberg
Nina Fourie

Melissa Ducharme
Andrea Visser
Tatum Flagg

Samantha Rossouw
Lara Potgieter

Cecilia Hoffmann
Sunelle Maass
Anne van Zyl
Janke Marais

Marianna Jonker
Chrystan Wagenstroom

Alet Hitge
Mila Kotze

Anouk van der Bank
Lia West

Uitlegspan
Carmi Chiolé
Sharné Kruger

Thea-Mari Roos
Emma Vernon

Mila Kotze

Illustreerders
Janie Engelbrecht

Luhani van der Merwe 
Emma Berry

Julia du Plessis
Marianna Jonker
Loey Stemmet 

Redakteursbrief Redaksie
2021/2022

Kwartaal weer normaal?
Ná byna ‘n volle twee jaar 
sedert die nasionale krisis in 
Suid-Afrika verklaar is, word 
dit uiteindelik gelig.

Op Maandag 4 April 2022 het 
President Cyril Ramaphosa 
verklaar dat die ramptoestand 
gelig sal word, maar sekere 
Covid-19-protokole steeds by-
derhand sal bly.

Maar dit lei tot ‘n vraag wat 
alle skole se leerders en on-
derwysers begin afvra: Gaan 
die skoollewe uiteindelik na 
normaal terugkeer? Of gaan 

die lewe vir ‘n lang ruk nog 
dieselfde as nou bly?

Rochelle Walensky, die di-
rekteur van die CDC (Centers 
for Disease Control and Pre-
vention) het die volgende oor 
maskers gesê: “Maskers is vir 
nou, maar nie vir ewig nie.” 

Al het President Ramapho-
sa verklaar dat dit nie meer 
verpligtend is om maskers in 
die openbaar te dra nie, is dit 
steeds in skole, winkels en             
werksplekke verpligtend. Al-
mal sal weet hoe ongemaklik 
dit is om maskers vir lang ure 

te dra, maar baie glo dit help 
tog teen die verspreiding van 
kieme.

Gaan die wêreld na normaal 
terugkeer? Ja, maar dit gaan 
tyd en die samewerking van 
almal vereis, om stukkie vir 
stukkie na normaal terug te 
keer.

 

Marianna Jonker

Liewe Leser

Daar was, histories gesproke, 
al relatief min kere waar ek 
werklik nie geweet het watter 
invalshoek om in te (probeer) 
neem nie. Maar hier waar ek 
myself tans (op ‘n stoep in 
Napier in die herfsonnetjie) 
bevind, wonder ek werklik, 
heel onskuldig: Hoe kan ek 
begin? Hoe kan ek moontlik 
eers poog om te bewoord wat 
die Fidelis alles vir my - en ek 
hoop ook ander - beteken? 

Dit is geen geheim dat          
chaos (of liewer, ‘n gevoel 
van     chaos) ons daagliks om-
ring nie - dit gebeur dikwels 
terwyl ek tussen periodes of 
tydens pouses rondhardloop - 
ek is soms op pad iewers heen, 
maar gewoonlik probeer ek 
net my tas vind, hehe. Die punt 
wat ek probeer maak, is dat, as 
jy soos ek is, jy waarskynlik 
ook gereeld jou eie stem hoor 
wat jouself probeer herinner 
“Die heel belangrikste nou is 
net om kalm te bly.” 

Daar is ongetwyfeld ‘n prys 
wat betaal word vir elke toe-
name in bewussyn; soos ons 
meer sensitief vir die mooi en 
gelukkige word, word ons ook 
meer bewus van die lelike en 
die seer wat deur soveel in die 
wêreld ervaar word. Miskien 
is dit juis die menslike pro-
bleem: Oorlog en verdeeld-
heid, propaganda, siekte en Jan 
en Sannie Alleman wat skielik 
teen regerings verenig. Ons 
het nog nie eers kans gehad 
om een lot gif te absorbeer nie, 

dan breek die volgende krisis 
al weer uit. Ek besef hierdie 
klink dalk soos ‘n vreeslike 
pot moord en doodslag, (en 
natuurlik is daar ‘n mate daar-
van hierby betrokke) maar die 
mooi van die wêreld word tog 
te midde daarvan waardeer. 
Daar is skoonheid en reinheid 
in elke klein oomblik van die 
dag: ‘n ekstra koppie tee, hoe 
lank dit jou neem om oor die 
straat te loop, die glimlag van 
Bloemhoffers ná daai laaste 
Wiskundevraestel of die graad 
11’s wat Raka-geïnspireerde 
woordspelings uitdink: 

“Die kwartaal Raka darem 
nou lank! Ek kan nie glo die 
vakansie is amper hier nie.”

“Ek Koki.”

Uit die diepte van my hart sê 
ek dankie aan Stefani en Lisa, 
wat na elkeen van my vreem-
de voorstelle en dom vrae     
luister en wat nooit huiwer 
om in te spring en die koerant 
op hul hande te dra nie. Baie 
dankie ook aan Juffrou Baden-
horst en Meneer Meyer vir u 
ervare leiding en bystand en 
ook aan elke onderwyser wat 
my toegelaat het om hulle met 
vrae te kom pester, alles vir Fi-
delis-onderhoude. Dankie aan 
die redaksie, wat die hartklop 
van die koerant is. Dankie ook 
aan Bloemhof, wat my geleer 
het om woorde soos ‘koek-
struif,’ en ‘woefkardoes’ in 
informele gesprek te gebruik 
en laastens dankie aan elke 
Bloemhoffer wat my woorde 
tans lees.

As ek terugdink aan Fidel-
is-legendes, soos Rentia en 
Mia, wonder ek ook soms 
watter beeld met hierdie ter-
myn assosieer gaan word. Dit 
is waarskynlik net ‘n vertak-
king van my hartswens - dat 
die Fidelis wel, op watter ma- 
nier ook al, onthou sal word 
en dat dit vir baie jare nog 
deur die groen-en-wit gange 
van Bloemhof sal weergalm; 
dat hierdie woorde van ons      
iewers, vir iemand, iets sal 
beteken. 

So, Liewe Leser, mag jy op ‘n 
dag besef dat jy net so ‘n in-
tegrale deel van Bloemhof is, 
soos wat Bloemhof van jou is. 
Mag die loutere onsekerheid 
van die dag jou oë vir al die 
mooi moontlikhede oopmaak 
en mag jy elke seëning raak-
sien. 

Ek het dit nooit geglo toe 
mense dit vir my gesê het nie, 
maar ek belowe jou dis waar: 
Vyf jaar in Bloemhof vlieg. So 
- om een van die Afrikaanse 
klasse se plakkate aan te haal: 

“Maak gerus tyd om gelukkig 
te wees. Tyd is geen snelweg 
tussen die wieg en die graf nie, 
maar ‘n ruimte om te parkeer 
in die son.”

Semper Fidelis, Altyd Getrou.

Mienja Strauss 

Redaktrise

Illustrasie deur Marianna 
Jonker
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Sedert 24 Februarie is die 
wêreld se oë op Rusland en 
Oekraïne gerig, aangesien 
president Putin van Rusland 
besluit het om vir Oekraïne 
binne te val. Alhoewel alle  
nuusplatforms daagliks oor 
die huidige geweld verslag 
lewer, is die oorsprong en oor-
saak van hierdie inval vir die 
meeste nog onbekend.

Gedurende Oktober 2021 het 
Rusland troepe en militêre 
toerusting naby Rusland se 
grens aan Oekraïne begin ver-
skuif. Wêreldwyd was daar 
onsekerheid en kommer oor 
die moontlikheid van ‘n in-
val. Kommersiële satelliet-
beelde wat aan die publiek 
ontbloot is, het aangetoon dat 
daar, onder andere, wapens en 
missiele na Oekraïne beweeg 
is - sonder enige amptelike 
verklaring of verduideliking. 
Teen Desember het Rusland 
meer as 100 000 troepe naby 
die Russiese grens geplaas. 
Amerikaanse intelligensie-
beamptes het gewaarsku dat 
Rusland moontlik beplan om 
vir Oekraïne in te val, reeds 

vroeg in 2022. Net soos daar 
voorspel is, het Rusland vir 
Oekraïne toe die volgende 
maand, in Februarie, binne-
geval. 

Die groot vraag bly egter 
staan: Waarom hierdie inval 
uitvoer? Die oorsprong van       
hierdie krisis begin gedurende 
die 1940’s toe die Noord At-
lantiese Verdragsorganisasie 
(NAVO), oftewel National 
Atlantic Treaty Organization 
(NATO) in Engels, gestig is. 
Hierdie organisasie is ‘n alli-
ansie tussen 30 lande, waar-
van Amerika een is, wat saam 
sal veg indien daar teenoor 
een van daardie lidlande oor-
log verklaar word. Oekraïne 
wou by NAVO aansluit, maar 
president Putin wil nie hê dit 
moet gebeur nie. Volgens hom 
lê die “Westerse bedreiging” 
(NAVO) te naby aan sy grens. 
Putin het ook gesê dat sy doel 
nie is om Oekraïne oor te neem 
nie, maar eerder te keer dat 
Oekraïne by NAVO aansluit.

Dit is ook belangrik om te weet 
dat Oekraïne in die verlede ‘n 
Russiese satellietstaat was. ‘n 
Satellietstaat is ‘n land wat 

tegnies onafhanklik in die 
wêreld optree, maar onder die 
politieke, ekonomiese en mi-
litêre beheer of invloed van ‘n 
ander land is. Vandat Oekraïne 
nie meer ‘n satellietstaat is 
nie, neig hulle alliansies meer 
na die Weste toe, eerder as die 
Ooste en dit is nie vir Rusland 
voordelig nie.  

Daar kan nie met sekerheid 

gesê word of daar ‘n derde 
wêreldoorlog gaan wees nie, 
maar Oekraïne het gesê dat 
hulle bereid is om te onder-
handel en nie by NAVO aan 
te sluit nie. Dit is nog  on-
bekend wanneer hierdie inval 
van Rusland tot ‘n einde gaan 
kom, maar kenners is opti-
misties oor wat die uiteinde-
like uitkoms sal wees. 

Is die Derde Wêreldoorlog aan die kom?
Andrea Visser

Foto’s: Verskaf
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Hoe lyk geslagsgelykheid vir die moderne tiener?

Geslagsgelykheid is wanneer 
almal toegang tot dieself-
de regte en geleenthede het, 
ongeag hul geslag.

Reeds vir jare al word daar 
in Suid-Afrika na geslags-
gelykheid gestrewe. Vrouens 
in Suid-Afrika hoef lankal 
nie meer bekommerd te wees 
oor stemreg nie, daar is reeds 
vir meer as 60 jaar lank kon-
vensies vir gelyke vergoe- 
ding en nie-diskriminerende 
indiensnemingspraktyke in 
plek, vrouens hoef nie meer 
noodwendig tuisteskeppers te 
wees nie, mans hoef nie die 
broodwinner te wees nie en 
geslagsnorme is besig om weg 
te val. 

So, is mense wat glo dat daar 
steeds geslagsongelykheid 
bestaan, nie besig om ‘n berg 
van ‘n molshoop te maak nie? 
Die antwoord is, en sal nog 
vir ‘n lang tyd, “NEE” wees.
Mense vergeet dikwels dat die 
Grondwet nog slegs ‘n ideaal 
is en dat Suid-Afrika nog ‘n 
lang pad het om te stap voor-
dat daardie ideaal ‘n werk-
likheid word.

Volgens ‘n steekproef van 
leerders in Bloemhof, voel 
87,5% van die deelnemers 
dat geslagsgelykheid meer 
bevorder moet word in hul 
alledaagse omgewing. Soos 
gesien in die grafiek, het die 
meerderheid nog onlangs 
geslagsongelykheid ervaar. 

In watter konteks vind dit 
steeds plaas? Vir tienermeisies 
kan dit iets eenvoudigs wees 
soos om onvanpaste     op-
merkings van vreemdelinge 
in die publiek te ontvang. Vol-
gens ‘n artikel deur A Mighty 

Girl in 2021, het ‘n onlangse 
studie bevind dat 1 uit 10 
meisies hierdie “catcalling” 
reeds voor die ouderdom van 
11 ervaar het. In sommige 
lande, soos Frankryk, word dit 
as verbale aanranding en sek-
suele teistering gesien en kan 
jy daarvoor beboet word.

Dit kom egter ook in                 
huishoudings voor. Som-
mige families verwag steeds 
dat seuns en meisies tipiese 
geslagsrolle moet inneem.   
Sekere huishoudelike take, 
soos tafeldek, opruim of kos-
maak, word vir meisies gegee, 
terwyl daar van seuns verwag 
word om te braai, die vullis-
drom uit te vat of die gras te 
sny. 

Mense neem dikwels aan dat 
geslagsongelykheid slegs met 
mans en vroue te doen het. 
Dit is waar die meerderheid 
‘n belangrike, gemarginali-
seerde groep miskyk. Daar is 
baie mense in die samelewing 
wat nie identifiseer as ‘n man 
of vrou nie. Non-binary is ‘n 
sambreelterm wat geslags-
identiteite insluit wat nie by 
die tipiese geslagsnorme pas 
nie. Om hierdie mense se 
geslagte te ignoreer of om te 
weier om hul korrekte voor-
naamwoorde te gebruik, tel 
definitief as diskriminasie en 
geslagsongelykheid. 

Die woord “feminisme” word 
ook dikwels verkeerd verstaan. 
Ouer generasies mag dalk ‘n 
negatiewe konnotasie daaraan 
heg, maar in die werklikheid is 
dit die stryd vir sosiale, poli-
tiese en ekonomiese gelykheid 
van die geslagte. Enige per-
soon, ongeag hul geslag, wat 
glo dat vrouens gelyke regte 
en geleenthede as mans moet 
hê, is dus ‘n feminis. 

Hoe kan geslagsgelykheid 
bevorder word? Volgens 
Bloemhoffers is daar ‘n hele 
paar maniere om ongelykheid 
te verminder.

Een van die belangrikste 
maniere is om mense, van 
alle geslagte en ouderdomme, 
meer op te voed oor gelykheid 
en hoe dit op die alledaagse 
lewe van toepassing is. Hulle 
stel voor dat dit in skole aan-
gespreek moet word.

‘n Groep Bloemhoffers is 
gevra of hulle verstaan wat 
feminisme beteken. Slegs 
81,5% het “Ja” geantwoord en 
82,7% het hulself as ‘n femi-
nis beskou. Daarna is ‘n defi-
nisie van feminisme aan hulle 
verskaf en dieselfde leerders 
is weer gevra of hulle hulself 
as ‘n feminis beskou: die ge-
tal het omtrent 10% gestyg 
tot 92,6%! Hierdie bewys dat 
opvoeding oor gelykheid, op 
alle aspekte, bitter belangrik 
is.

‘n Ander manier waaroor die 
leerders sterk gevoel het, is 
dat skole hul houding in ver-
band met meisies, en spesifiek 

hul kleredrag, moet verander. 
Ons woon in ‘n wêreld waar 
vrouens van sekere kulture 
soms beboet word wanneer 
hulle hulself bedek met klere 
in die sportwêreld, maar 
terselfdertyd word meisies 
aangekla by skole indien hul 
skouers wys of indien hul 
hemp effens te kort is. In vele 
gemengde skole het seuns al 
met kort hemde skool toe ge-
gaan om te toets of hulle aan-
gespreek sal word, maar slegs 
hul vriendinne is aangespreek 
oor hul kleredrag. Leerders 
voel dat wanneer skole die 
kleredrag van meisies beperk, 
dit die objektivering en sek-
sualisering van jong vrouens 
aanmoedig, in plaas daarvan 
om vir mense te leer om alle 
vroue se kleredrag te respek-
teer.

Tieners wil ook hê dat daar 
minder op die verskillende 
geslagsrolle gefokus moet 
word, en dat daar dieselfde 
van meisies en seuns verwag 
word. Laat seuns toe om te 
help versier en laat meisies 
toe om goed rond te dra. Die 
samelewing het ‘n punt bereik 
waar enige iemand vir enige 
persoon by die deur kan wag, 
ongeag wie hulle is, uit respek.

In 2022, vir die moderne 
tiener, vind verlange na ge-
lykheid plaas op ‘n daaglikse 
basis. Die beste manier om 
gelykheid te bevorder in gen-
erasies, is om die boompie te 
buig terwyl dit nog jonk is, 
maar dié wat reeds uitgegroei 
is, moet dringend aangespreek 
word en gereeld daaraan her-
inner word. Deur wie anders 
as vandag se tieners?

Lisa de Wet

Illustrasie deur Emma Berry



Geestesgesondheid kan 
beskryf word as die manier 
waarop jy dink en wat jy om-
trent jou eie vermoë om die 
“op” en “af” van die lewe te 
hanteer, voel.

Tieners kan só maklik met 
oogklappe deur die lewe gaan 

as gevolg van skool, sport, 
kultuur en ander aktiwiteite 
wat ons met spanning oorlaai.

Niemand is onaangeraak deur 
die pandemie nie. Ons in 
Suid-Afrika voel dit vir seker 
ook met die teenwoordigheid 
van, keer op keer, ‘n addisio-
nele vlaag. Ons het so baie 
oor hierdie tyd verloor. Party 
van ons het geliefdes verloor, 
ander huishoudings is in fi-
nansiële onstabiliteit gedom-
pel. Wat ons as tieners egter 
die hardste getref het, is dat 
ons vryhede, ons sosiale inter-
aksie en die “normale lewe” 
waaraan ons gewoond was, 
verlore is. 

Met die uitbreek van die 
pandemie het die meeste van 
ons gedink (of gehoop) dat dit 
iets is wat gou sou oorwaai, 
maar dae het weke geword en 
weke het maande geword en 
hier is ons nou - amper twee 
jaar    later! Ons het almal 
met tye die gevoel van hope-
loosheid ervaar ten opsigte van 
veranderende omstandighede 

en daaglikse nuwe uitdagings 
wat oor ons pad gekom het. 

Die huidige onsekerheid in 
die skool dra ook tot tieners 
se uitkyk op die lewe by en al 
hierdie faktore kan tot stres en 
depressie lei. Nomsa Papele, 
woordvoerder en bestuurder 
van Lifeline Suid-Afrika, sê 
oproepe van jongmense tussen 
die ouderdom van 13 en 24 
jaar het aansienlik toegeneem. 
Ons is tans besig om terug te 

keer na “normaliteit,” maar 
die onsekerheid klop steeds 
daagliks aan ons agterdeur. 

Dit is uiters belangrik dat ons 
nie met oogklappe deur die 
lewe gaan nie en dat spanning 
ons nie onderkry nie. Neem al-
tyd jou gevoelens en emosies 
in ag. Gryp elke geleentheid 
aan - en leef! 
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Haal jou oogklappe afHaal jou oogklappe af
Janke Marais

Illustrasie deur Luahni van 
der Merwe

“Daai hempie gaan jou nie vinniger maak nie...” Of gaan dit?

Mila Kotze

Oefening is ‘n prominen-
te gedeelte van die meeste 
Bloemhoffers se daaglikse le-
wens. Tussen kondisionering 
en skoolsport, kry Bloemhof-
fers genoeg geleentheid om in 
hul gunstelingsportuitrustings 
te pronk. Alhoewel fisiese 
aktiwiteit nie ‘n modeparade 
is nie, is mode definitief teen-
woordig - veral wanneer daar 
nuwe sportklere gekoop word. 
“Maar, Mamma, hierdie top-
pie is beter!” “Daardie R400 
hemp gaan jou nie hoër laat 
spring nie, Skat.” Wel, navor-
sing en statistiek stem nie 
heeltemal saam nie. 

Die klere waarin ‘n mens oe-
fen, beïnvloed hoe ‘n mens 
voel gedurende die oefening 
wat dan ‘n mens se sport-
prestasie tydens oefening 
ook beïnvloed. Die materiaal 
waaruit jou sportklere bestaan, 
dikteer taamlik meer as net jou 
voorkoms. Wat is dan werklik 
die beste materiale vir oefen-
klere? Oefenklere moet lig en 
anti-bakterieel wees. 

Op die soektog na die beste 
aktiewe uitrusting, moet ‘n 
mens weet watter materiale 
om te vermy. Katoen (Cotton) 
is ‘n definitiewe nee-nee wan-
neer dit by beweging en sweet 
kom. Dit is hoogs absorbe- 
rend en sal jou in ‘n warm, 
nat walm vashou. Polyester is 
wel die mees algemene mate-
riaal vir sportklere, maar dit 
het ook sy nadele, naamlik dat 
dit bakterieë vasvang en slegte 
reuke laat intrek. Die onder-
staande grafiek toon uit watter 
materiale 111 Bloemhoffers se 
oefenklere bestaan.

Polyester is heel moontlik 
die grootste gedeelte van die       
diagram omdat dit die mees al-
gemene materiaal vir alle kle-
dingstukke is. Polyester is ‘n 
tipe plastiekmaterial en is lig 
en asemhaalbaar, so dit is ‘n 
goeie keuse. Katoen is swaar 
in vergelyking met al die an-
der materiale. Dit is hoogs 
absorberend en keer sweet en 
bakterieë vir lank vas, wat tot 
permanente slegte reuke kan 
lei, so katoen moet maar vir 
ander tipe kledingstukke ge-

bruik word. Spandex en elas-
tane is basies dieselfde omdat 
al twee vog dreineer en goeie 
omvang van beweging toelaat. 
Die beste materiaal vir oe-
fenklere, ongeag die sport, is 
nylon. Nylon is die beste dele 
van spandex en polyester in 
één materiaal gekombineer! 
Dit is ‘n sterker en duursamer 
materiaal as standaard poly-
estersportdrag. Alhoewel die 
beste opsie van jou oefenklere 

afhang van die sport wat jy 
beoefen, is nylon ‘n veilige 
opsie vir alle soorte fisiese 
aktiwiteite. So, volgende keer 
as jy jou ouers se beursie moet 
oorreed om wel die duurder 
uitrusting te koop, verduidelik 
net aan hulle dat dit jou wel 
beter sal laat presteer.

Illustrasie deur Marianna Jonker



Elke jaar gebeur dit weer: ‘n 
herhalende wiel, ‘n draaiende 
maag en tollende padtekens! 
Ek het ‘n band hoor fluit en toe 
sien ek haar met ‘n stink spoed 
op my afpyl: ‘n meisie, met ‘n 
wit trui wat nie eers weet waar 
die brieke sit nie. Maar witter 
as haar trui was haar ma, wat 
langs haar sit - en ek het selfs 
nog nooit ‘n arme boom so 
bleek sien staan nie. 

“Eerste rat – die leerders-
lisensie is lankal vergete. 
Nou is ons die “fast and fu-
rious” en ons jaag volspoed 
teen 30km/h stil-stil agter 
die      ouetehuis. Ons gee al-
les, weet alles en ontken alles. 

Die remme en die bome skuif 
onverwags. Hier herdoop ons 
egter ook alles – wat vir jare as 
die remme gefunksioneer het, 
word nou met die ‘versneller’ 
vervang. Ek het die rem ge-
trap – ek verstaan nie hoekom                  
“Jeepie” vinniger gery het nie! 
Om die draai wou ek myself 
met my voet anker, maar toe 
die hekwag benoud uit die 
pad spring, besef ek dat ek te 
midde van al die trappery ook 
die versneller raakgetrap het. 
Mamma se kneukels is wit, 
Pappa bel die versekering” 
en Sussie prewel benoud iets 
onder haar asem.” 

Dames, as jy nie tussen die ke-
gels kan parkeer nie, hoekom 
wil jy dit by Bloemhof kom 

doen? Jy is ‘n gevaar vir die 
mensdom. Ja, Poppie, hierdie 
is nie speletjies nie. Tussen die 
irriterende tik-tok van die flik-
ker en die reuk van gebrande 
koppelaars en Deep Heat vir 
nekke wat swaai en draai vir 
elke blindekol, sien sy haar eie 
toekoms in die tru-spieëltjie. 

Die motor, nou in vyfde rat, 
open die snelweg na jou toe-
koms. My liewe matriek – 
ons is banger as jy – vir jou 
bestuursvermoë en ons eie 
veiligheid. So, bly op die nou 
pad, vermy die afdraaipaaie en 
leer uit die harde grondpaaie. 
As jy ‘n fout maak, maak (op 
‘n veilige plek) ‘n u-draai, in 
die arms van die mense wat 
vir jou omgee. Leer waar om 

vet te gee en waar om te stop 
en onthou, asseblief, om op te 
kyk! 

Ons bid elke keer met ons 
hande op die stuurwiel vir Je-
sus se beskerming.

“Jesus, neem asseblief die wiel 
van ons matrieks. Bewaar hul 
waar hul motors ook al mag 
gaan. Seën hul paaie vorentoe 
en mag dit altyd na U lei. Gee 
aan ons almal die ratsheid om 
vir gevaar te koes. Amen.”

Matrieks, geniet hierdie nuwe 
verantwoordelikheid – en 
onthou ons moedig julle aan… 
al is dit van ‘n veilige afstand.

Matrieke Het Nie Brieke Nie Matrieke Het Nie Brieke Nie 
Sunelle Maass

April 2022 Fidelis | 6

Dit is geen geheim dat Bloem-
hoffers soms voel asof die dae 
net nie genoeg ure in het om 
alles te doen nie. Daar word 
gereeld van ‘n werk-lewe-  
balans gepraat en baie mense 
se definisie daarvan verskil, 
maar hoe pas ‘n mens dit toe? 

Dit is egter nie moontlik om  
ten volle balans te vind nie. 
Wat belangriker is, is om te 
besluit watter borde in jou 
lewe van glas gemaak is, en 
watter, soos rubber, kan bons. 
Wanneer ons die glasborde 
prioritiseer, sal die rubber bor-
de niks oorkom nie. Nét so, 
moet ons die belangrike dinge 
eers afhandel.

Die volgende wenke help om 
‘n werk-lewe-balans te hê:

1. Stel ‘n doenlysie op sodat 
jy produktief kan wees. ‘n Op-
name van Bloemhoffers het 
getoon dat 73% van leerders  
nie hul skoolwerk onder be-
heer het nie. Die oorsaak kan 
alles as gevolg van swak (of 
geen) beplanning wees. Wan-
neer jy beplan wat om daag-
liks of selfs weekliks te doen, 
verminder dit stres en sorg dat 
jy die eerste dinge eerste pri-
oritiseer.

2. Akademie, sport, kul-
tuur, kuns en buitemuurse                   
aktiwiteite lei tot ‘n vol pro-
gram in die meeste van ons se 
lewens. Dit is daarom belang-
rik om tyd vir ‘n blaaskans 

opsy te sit.

Wanneer jy tyd maak vir jou-
self, sal die gehalte van jou 
werk ook verbeter. Maak se-
ker dat jy ook soms tussen al 
die gejaag van die lewe, ‘n 
tree terug gee. Neem jouself 
op ‘n date by jou gunsteling-           
kofiewinkel of gaan stap buite 
en kry ‘n bietjie oefening.

3. Glo dit of nie, maar slaap 
is die beste medisyne om 
uitbranding te verhoed. Vol-
gens dieselfde opname sukkel 
55,8% van Bloemhoffers met 
moegheid. Dit is belangrik 
om te verstaan hoe noodsaak-
lik dit vir ons oorlewing is 
om genoeg te slaap. ‘n Tekort 
aan slaap het ‘n skrikwekkend 
negatiewe effek op die brein 
waarvan onstuimige emosies, 
‘n aangetaste geheue, moei-
like konsentrasie,  vergeet- 
agtigheid en ‘n verswakte 
immuunstelsel slegs enkele 
voorbeelde is. As groeiende 
volwassenes, het ons min-
stens sewe of agt ure van slaap 
nodig om daagliks ‘n beter 
lewe te lei sonder daardie be-
hoefte om ‘n  vinnige uiltjie te 
knip in die klas waar die juf-
frou jou nie opmerk nie...

4. Vermy jou selfoon tydens 
studietyd! 66% van Bloem-
hoffers het erken dat selfone 
hul produktiwiteit verminder. 
Almal weet dat ‘n “ek wil net 
vinnig na Instagram loer” tot 
‘n hele uur later lei. In daardie 
tyd kon jy al die wiskunde- 
somme waarmee jy gesuk-

kel het, onder die knie gekry 
het! Probeer die versoeking 
dus vermy deur nie tydens        
studietye jou selfoon naby jou 
lessenaar te hê nie.

5. Laastens, is dit oukei om 
nie alles te doen nie. ‘n Skok-
kende 92,4% van Bloemhof-
fers ervaar stres of angs as 
gevolg van alles wat hulle 
moet doen. Niemand is perfek 
nie en soms is dit moeilik om 
alles in te pas, maar onthou 
dat al wat op die ou end saak 
maak, is dat jy gelukkig is. 
Jou geluk is belangriker as die 
druk om te presteer wat jy op 

jouself plaas.

Balans is die somtotaal van al 
jou pogings om in alle aspekte 
van jou lewe te floreer. Harde 
werk is die sleutel tot sukses, 
maar ‘n werk-lewe-balans 
sorg vir sukses en ‘n gelukkige 
JY. Prioritiseer jouself ook - 
terwyl jy verhoed dat daardie 
glasborde op die vloer beland!

Is jou werk-lewe-balans uit balans?
Janca Human

Foto: Mika Snyman (Gr. 10)



Onder in die klerekas lê daar 
‘n verlore bloes, ‘n eensame 
denim en daardie enkele sok-
kie wie se maat in die was- 
masjien verdwyn het of deur 
die hond opgeëet is!

Ons almal weet dat, as jy só 
van ‘n kledingstuk vergeet 
het, die kans skraal is dat jy dit 
weer gaan dra.

Danksy H&M (jip, die ein-
ste winkel waarby jy juis jou 
klere gekoop het) is daar vele 
ander opsies beskikbaar om 
met jou vergete items ‘n ver-
skil te maak, eerder as om dit 
net aanlyn aan jou vriendinne 
te verkoop of in ‘n boks stof te 
laat vergader. 

H&M werk saam aan ‘n spesi-
ale projek genoem ‘Clothes to 
Good’ (CTG), ‘n gemeenskap- 
organisasie wat fokus op tek-
stielherwinning. Hul doelwit 
is om arm gemeenskappe te 
help en fokus veral op ouers 
van kinders met gestremd-
hede. Hierdie projek gebruik 
dit wat uit een se oogpunt as 

weggooi-items gesien word, 
om in iemand anders se lewe 
‘n verskil te maak.

In Suid-Afrika word daar 
jaarliks tonne ou tekstiel deur 
CTG herwin. Verskeie organi-
sasies, besighede, skole en die 
publiek word betrek om te help 
met die identifisering,  sorte-
ring, hergebruik en verkope 
van gebruikte tekstiele.

Hoe werk die projek? 
Verskillende vorme van tek-
stiel, byvoorbeeld gebruikte 
klere, skoene, beddegoed en 
gordyne word deur organi-
sasies bymekaargemaak en 
veral vanaf H&M se win-
kels landswyd versamel. Dit 
wat jy nie meer gebruik nie, 
kan jy self ook na die winkel          
terugneem en aan die projek 
skenk. 

Die projek se fondse word 
bepaal deur die hoeveelheid 
kilogramme herwonne tek-
stiel wat geskenk word. Die 
fondse word dan weer ge-
bruik in verwante projekte, bv. 
‘Clothes to Trees,’ ‘Clothes to 

Play,’ ‘Clothes to Wheels’ of  
‘Clothes to Cash.’

Die tekstielafval word by 
H&M se herwinningsafdeling 
in Centurion - waar ‘n gedeelte 
van die verwerkingspan uit 
personeel met gestremdhede 
bestaan - verwerk. 

Tekstiele word dan in die vol-
gende groepe verdeel: 

Herwin, herstel & skenk:
Items wat in ‘n goeie toestand 
is, word aan mikro-besighede 
waarvan verskeie eienaars 
vroue met gestremde kinders 
is, geskenk. Die items kan dan 
weer binne die gemeenskap 
verkoop word en sodoende 
verdien die gesin ‘n inkomste.

Op-herwinnig: 
Die “Enabling Denim” Pro-
gram se tekstiele word vir 
die maak van voorskote, 
hondebedjies, plekmatjies en 
vloerkussings gebruik.  

Af-herwinning:
Tekstiele word deur Sir  Tra- 
ding in materiaalstukkies op-
geknip. 

Versnippering: 
Alle onbruikbare lap word 
versnipper en word vir die 
opstop van matrasinsulasie, 
asook in die motorindustrie, 
hergebruik. 

Vernietiging: 
Klere wat nie vir menslike 
gebruik  veilig is nie, byvoor-
beeld as dit gemuf is, word 
verbrand. 

Ontwikkeling van mikro- 
besighede binne ge-
meenskappe:
‘n Organisasie genaamd Afrika 
Tikkun identifiseer kwesbare 
gesinne in die gemeenskap en 
veral moeders van gestrem-
de kinders. Hierdie vroue is 
dikwels van beroepsgeleent- 
hede ontneem, aangesien daar 
niemand anders is wat na hul 
kinders kan omsien nie. Afrika 
Tikkun bied vir hierdie vroue 
mikro-besigheidsopleiding 
aan om sodoende hulle eie be-
sigheid te kan begin. Teen die 
tyd wat hulle die eerste 10kg 
herwonne klere by die CTG 
projek aankoop, voel hulle 
gewoonlik vaardig genoeg 

om hul eie besigheid te kan   
bestuur. Vroue word dus be-
magtig en word entrepreneurs 
in hul gemeenskappe terwyl 
hulle terselfdetyd steeds na 
hul gesinne kan omsien. 

Vaardigheidsontwikke-
ling en beroepsgeleent- 
hede:
“Where we waste nothing, and 
everyone is welcome”

CTG glo dat mense met  ge-
stremdhede deel van die ge-
meenskap moet wees. Daar 
word dus deur hierdie projek 
werksgeleenthede vir mense 
met gestremdhede geskep. 
Deeglike opleiding en onder-
steuning na ‘n werksplasing 
kan tot sukses lei. 

Hoe kan ons betrokke 
raak?
Die mees praktiese wyse vir 
ons as Bloemhoffers om by 
hierdie inisiatief betrokke 
te raak, is om tekstiele aan 
ons naaste H&M te skenk. 
Vir die wat nie weet nie… 

Vir elke vol inkopiesak tekstiel 
wat jy na die winkel neem, 
ontvang jy ‘n  geskenkbewys 
vir 15% afslag.

Vir elke swartsak vol tekstiel 
ontvang jy vier geskenkbe-
wyse.

Net een geskenkbewys kan 
gebruik word met ‘n enkele 
aankoop.

Die geskenkbewyse kan nie 
vir kontant verruil word nie.

Gaan loer gerus op H&M 
se webtuiste as julle meer           
hieroor wil lees. So, Bloem-
hoffer, vul jou swartsak met 
vergete sokkies en maak ‘n 
verskil in ons gemeenskap!

As die jas nie meer pas gaan H&M jou verras!
Anouk van der Bank
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Foto’s: verskaf deur mnr. 
Stephan Meyer en Klub Mo-
mentum
1.  Vera van der Merwe en 
Sharlen Geduldt neem aan 
een van die aktiwiteite by die 
graad 9-kamp deel.
2.  Die graad 9’s geniet vroeg 
in kwartaal 1 hul graadkamp 
deur aan lawwe spanbouakti-
witeite deel te neem. 
3.  Senior leerders op die 
dansvloer by vanjaar se Ver-
jaarsdagbal.
4.  Spanning loop hoog tydens 
‘n korthoekie. (v.l.n.r) Therina 
de Bruyn en Lineke Mari van 
Zyl
5.  Matriekleerders vier die 
jaarlikse tradisie van Daslas.
6.  Mieke du Toit (gr. 12) vier 
Daslas op ‘n vreemde manier.
7.  Lela Swart (gr. 12) en 
Dominique Visage (gr. 12) by 
Prestige. 
8.  Paul Roos se mascot en 
orkes by Prestige-atletiek.   
9. (v.l.n.r) Millie Hurter (gr. 
9), Danielle Flemix (gr. 12), 

Andrea Visser (gr. 12) en 
Chelsea Jonas (gr. 12) by die 
VRL-ontmoet en groet.
10. Zurika Vermeulen (gr. 12)  
in aksie op die netbalbaan vir 
die 1ste-span
11. Luhani van der Merwe (gr. 
12) besig met biologieprakties 
wat deur die Universiteit van 
Stellenbosch aangebied is.
12.  Die matrieks van 2021 by 
die jaarlikse pêrelseremonie.
13. Die graad 10-geskiedenis- 
klas besoek die Kasteel van 
Goeie Hoop in Kaapstad met 
hul geskiedenisuitstappie. 
14.  Die Franse leerders vier 
Internasionale Frankofonie- 
dag op 20 Maart deur Franse 
klere te dra.   
15.  Een van Bloemhof se 
tennisspanne by vanjaar se 
Agnes Pauw-tennistoernooi.  
(v.l.n.r.) Lara Potgieter (gr. 
11), Amelie Ward (gr. 9), Mari 
Steyn, Leentjie Kieviet (gr. 
9), Milla Kotze (gr. 8), Peta 
Kruger (gr. 8).
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Verandering kan soms oor-
weldigend wees, maar as ons 
toelaat dat alles wat ons oor-
weldig, ons stop om geleen-
thede met al twee hande aan te 
gryp, gaan ons nooit voortbe-
weeg nie. 

Tegnologie ontwikkel en ver-
beter elke dag en dit is daar 
om die mens se leefwyse te 
vergemaklik. Om op tablette 
in klasse te werk is prak-
ties, gesondheidsbewus en 
eko-vriendelik.

‘n Groot voordeel van ‘n ta-
blet is dat dit eenvoudig is 
om te gebruik. Indien daar 

toepassings is wat nie so ver-
bruikersvriendelik is nie, kan  
Youtube-tutoriale gekyk word 
om ‘n mens meer oor die toep 
te leer. 

As ‘n mens ‘n ma sien wat 
haar kind se tas skool toe dra, 
onthou ‘n mens die gesprek 
wat jy self gister met jou ma 
gehad het oor die gewig van 
jou skooltas: “Saartjie, hoe-
veel bakstene het jy vandag 
in jou tas gepak?” Die bak-
stene is al die hordes boeke 
wat saamgesleep moet word 
skool toe. Natuurlik is ‘n an-
der oplossing vir die probleem 
‘n sluitkassie, maar daar is net 
‘n sekere hoeveelheid sluit-
kassies by die skool, so dit los 
nie alle leerders se probleem 

op nie. 

Swaar skooltasse hou ‘n ern-
stige gesondheidsrisiko vir 
leerders in omdat dit die spiere 
van die bokant van die skouers 
bedskadig. Swaar skooltasse 
veroorsaak ‘n verandering in 
kinders se postuur en dus sal 
spanning op die ruggraat ver-
hoog.  

iPads en tablette is duur, maar 
dit is ‘n belegging in leerders 
se gesondheid sowel as hul 
opvoeding. Die iPad of tab-
let hou alle handboeke veilig 
gestoor, soo daar is geen ver-
skoning om boeke by die huis 
te vergeet nie. 

Laastens is die gebruik van 

iPads en tablette eko-vrien-
delik. Die hoeveelheid papier 
wat gespaar word en bome 
wat gered word, is baie goed 
vir die omgewing en die mens. 
Ons het net een aarde, dus is 
dit belangrik om haar gesond-
heid en die natuur te beskerm. 

Dit gaan beslis ‘n groot hoe- 
veelheid tyd neem voordat 
alle leerders in Bloemhof, wat 
nog te sê van ander skole in 
Suid-Afrika, ten volle akade-
mies oor kan skuif na tablette. 
Die leerders wat egter op 
tablette werk, kan meer ge-
maklik werk voltooi en ‘ver-
loor’ die onnodige gesond- 
heidsrisiko’s verbonde aan 
swaar skooltasse. 

Wie doen wat wanneer? 
Chrystan Wagenstroom

Is die gebruik van iPads en tablette sinvol?
Melissa Ducharme

Bloemhoffers is almal in die-
selfde bootjie: ons almal moet 
opstaan, vir skool regmaak, 
eet en deur ‘n hele dag van 
skool kom, net om weer by die 
huis te kom en weer ‘n ander 
roetine te volg. 

Die vraag hier is egter, wie wat 
wanneer doen. 

In hierdie tabel word die 
dagroetines van ‘n koshuis-
kind, dagskolier en busleerder 
vergelyk.

Hierdie grafiese voorstelling 
van die dagroetines van die 

leerders in Bloemhof be-   
hoort ‘n paar dinge uit te 
klaar: koshuiskinders is altyd 
moeg aangesien hulle die laat-
ste gaan slaap, die leerders wat 
bus ry, is die oggendmense - 
vroeg reg in die gimnasium vir 
die kondisioneringsessie voor 
skool en dagskoliere is baie 
fluks, aangesien hulle aansien-

lik vroeër met hul huiswerk 
begin. 

Maak nie saak waar jy bly, 
wanneer jy opstaan, watter 
tyd jy eet of wanneer jy jou 
huiswerk doen nie, Bloem-
hof-dames doen dit alles! 
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Elke jaar is die oorgang vanaf 
somersdrag na wintersdrag ’n 
gesukkel... Hier-en-daar is ’n 
enkele paar lang wit skoolsok-
kies tussen die see van swart 
sykouse in die gange sigbaar. 
Onseker juniors wat onbewus 
was hulle moet dasse dra en 
skoolrompies wat dikwels 
gedurende Junie waaghalsig- 
kort raak, is baie algemeen. 
Alhoewel akademie en ’n 
nuwe kwartaal tog verby- 
sterend klink, is daar steeds 
’n gevoel van opwinding die 
aand voor die eerste dag van 
’n nuwe kwartaal. 

Jy wil dalk by jou por-            
tuurgroep oor jou spierwit 
glimlag sonder drade, jou 
Franse- manikuur of jou nuwe                 
rooibruin gekleurde hare gaan 
spog. Aan die begin van ’n 
nuwe seisoen ontwikkel baie 
hul eie unieke styl. Die mak-
likste verandering wat jy kan 

maak om jou styl op te kikker, 
is ’n nuwe winterhaarstyl.

Gedurende die afgelope vier 
jaar was die modes van die 
1970’s, 1980’s en 1990’s baie 
groot treffers. Die 1970’s word      
veral gekenmerk deur die alice 
band-haarstyle met twee kant-
kuiwe wat in rollers ingedraai 
is. Indien jy die kantkuiwe op 
’n ander wyse wou stilleer, 
was daar vele alternatiewe. 
Een hoofvlegsel met die twee 
kuiwe wat dan in twee klein 
vlegseltjies ingevleg is, was 
ook baie populêr. 

Gedurende die 1980’s was 
teased hare weer baie in die 
mode. Dit is ’n tipiese haar-
styl in ’n bokstert waar jy die 
aand voor die tyd jou hare vleg 
en die volgende oggend die    
gevlegde hare deurborsel. 

Baie nuwe haarstyle het in 
1990 ingetree: kopbande, 
twee kantponiesterte, ’n wolf-
cut asook space buns. Die 

meeste van dié haarstyle is 
oorspronklik deur bekende    
Vogue-modelle soos Georgina 
Grenville en Claudia Mason, 
asook aktrises soos Kate Moss 
en Alicia Silverstone gedra. 

Kopbande kan by ’n lae ponie, 
asook by ’n kort haarstyl soos 
’n bob-cut, gedra word. Twee 
kantponiesterte word verkry 
deur ’n middelpaadjie te trek 
en hare in twee poniesterte vas 
te bind. Jy kan ook jou hare 
plat gel voordat jy dit in die 
ponies vasbind. 

’n Wolf-cut is ’n meer toom-
lose haarstyl en daar word 
aanbeveel dat, indien jy                       
hierdie haarstyl wil laat knip, 
jy dit professioneel laat doen. 
Jou hare word in verskillende 
lae geknip en gaan gewoonlik 
gepaard met ’n kuif wat jou 
gesigvorm beklemtoon deur 
dit met ’n krultang te draai. 

Space buns is baie soos die 
twee kantponiesterte - jy be-

gin deur ’n middelpaadjie te 
trek en twee poniesterte laag 
of hoog vas te bind. Twee bol-
las word met die poniesterte 
se hare gevorm deur die hare 
te draai en met haarpennetjies 
vas te steek. Alicia Silverstone 
was bekend vir haar space 
bun-haarstyl met stylvolle, 
lang haarpenne wat deur die 
bollas gedruk was.

Al is jy nie daardie een graad 
8-dogter wat bo die res met 
jou paar wit skoolsokkies 
uitstaan nie, gaan jou nuwe 
haarstyl op daardie eerste dag 
van die kwartaal definitief ook 
raakgesien word.

Winterhaarstyle 
- om vir jou moed te gee vir ’n nuwe kwartaal... 
Nina Fourie 

Waarna luister die Fidelis?Waarna luister die Fidelis?
Beste boeke om te lees Beste boeke om te lees 
- volgens die redaksiespan- volgens die redaksiespan
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Die Hoër Meisieskool Bloem-
hof het, soos altyd, in Febru-
arie hierdie jaar die 4M-at-
letiekbyeenkoms bygewoon. 
Dié jaar is egter anders as 
voorheen omdat die dames 
vir die eerste keer ná die 
Covid-19 Pandemie weer die 
geleentheid gehad het om daar 
te verskyn. Ongelukkig móés 
daar sekere regulasies gevolg 
word. Volgens regeringswet-
gewing, word slegs ‘n be- 
perkte aantal leerders by sulke 
geleenthede toegelaat. Dit was 
ongetwyfeld nie ‘n maklike 
besluit vir die leierspan nie, 
maar daar is ooreengestem dat 
slegs die matrieks, graad 11’s 
en enkele graad 10’s as toe- 
skouers kon optree.

Tydens ‘n opname onder die 
graad 8 tot 10’s om die al-

gemene gevoel oor hierdie 
besluit op te neem, is daar 
bevind dat dít waarna die ju-
niors die meeste uitgesien het, 
was om hul heel eerste 4M te 
beleef. Dit gaan vir hulle oor 
meer as net die kreet en die 
feit dat hulle weer hul laer-
skoolvriendinne van ander 
skole sou sien. Dit gaan vir 
hulle oor die gevoel van sus-
terskap en die geleentheid om 
‘Ons vir Bloemhof’ met hul 
hele hart te skree, terwyl hulle 
bloedrooi brand in die Paarl-
son. Dit is baadtjietrots en 
aanhou skree vir die atlete wat 
ons keer op keer só trots maak. 
Daar was egter natuurlik ook 
begrip vir die matrieks wat 
dit hierdie jaar vir die laaste 
keer kon ervaar en die juniors 
het, soos werklike dames, hul 
beurt geduldig afgewag. 

4M(atrieks)
Cristen Koegelenberg

Foto’s: verskaf deur Klub 
Momentum

Foto: Geeskomitee 2021/22

Foto: Bloemhof-liefde

Foto: Lana Oberholzer

Foto: Janke van Rensburg

Foto: Die tradisionele 
4M-vlegsels

Foto: Altetiekkapteine Cecilia Willer en Kyanti GreylingFoto: Bloemhofdansers 
2021/22



Ek het die voorreg gehad om 
‘n onderhoud met meneer S.T. 
Meiring en juffrou Lindsey 
Gillett te voer. Namens die 
koerant, het ek die vrae gevra 
wat vir ons ‘n bietjie meer in-

sig in hierdie nuwe onnies se 
wêreld bied. Hou gerus die 
volgende uitgawe dop vir ‘n 
soortgelyke artikel oor juffrou 
Mary van Zyl, juffrou Thia de 
Vos en juffrou Ivonne de Vil-
liers. 

Meneer Meiring:

Hoe voel u oor tuindwer-
gies?

Dis ‘n baie vreemde vraag! 
Ek het nog nie vreeslik daar-
oor gewonder nie, maar ek 
dink nie ek sou vreeslik graag 
‘n tuindwergie in my tuin wil 
hê nie… Hulle is ‘n bietjie 
‘weird!’

As u ‘n superkrag gehad het, 
wat sou dit wees?

Ek sou mense se gedagtes wil 
kan lees. Soos, ‘mindreading,’ 
óf dit, óf ‘super strength.’

Wat is u gunstelingplek op 
aarde?

Die see, definitief. Die strand 
en die water, soos in Stilbaai.

Wat kan u glad nie verdra 
nie en hoekom?

Mense wat sleg bestuur en 
daardeur ‘n gevaar vir die 
samelewing inhou. Ek is ‘n 
baie rustige mens, maar as 
mense nie goed kan bestuur 
nie… Road rage.

Wat was u vakkeuses op 
skool?

Afrikaans, Engels, Wiskunde, 
Skeinat, Geografie, IGO

Wat is u gunstelingkos? 

Ek sou sê sushi, maar ek is nie 
seker of ek dit elke dag sou 
wou eet nie. Miskien eerder 
iets ‘classic,’ soos ‘n burger. 
En verkieslik ook gaar…As ek 
bestel, vra ek altyd daarvoor 
‘gebrand.’ 

Wat is u gunstelingmusiek? 
Of gunstelingmusikante? 

Coldplay / Die Heuwels Fan-
tasties.

Wat doen u graag as ‘n stok-
perdjie? 

Ek is mal daaroor om gholf te 
probeer speel. Dis iets waar-
oor ek baie passievol is. En dit 
klink dalk ‘n bietjie kinderag-
tig, maar as dit reën, speel ek 
ook graag ‘video games.’

Wat is u beste gewoonte? 

Sjoe…eintlik behoort jy seker 
iemand anders, iemand wat 
my ken, te vra…Ek sou seker 
sê dis dat ek altyd die beste 
vir ander wil hê. Ek sal altyd 
ander voor myself stel en vir 
hulle die geleenthede probeer 
bied wat ek wens ek gehad het 
en hulle in ‘n beter posisie los 
as wat hulle was. Dit, en om 
‘awkward’ situasies minder 
‘awkward’ te probeer maak.

En u slegste gewoonte?

Ek is baie ‘judgy.’ Ek werk 
daaraan om nie te wees nie, 
maar dit vat soms ‘n bietjie 
moeite. Dan is ek ook miskien 
bietjie van ‘n ‘hypocrite’...
ek haat dit as mense sleg be-     
stuur, maar ek weet nie of ek 
juis beter bestuur nie…

Watter graad is die beste om 
voor klas te gee?

Moeilike vraag…Ek dink dis 
dalk ‘n ongewilde antwoord, 
maar ek is veral mal daaroor 
om vir die graad 10’s klas te 
gee. 

Sou u eerder die beste rug-
byspeler in die wêreld wou 
wees of die Formule 1 kam-
pioen?

Die beste rugbyspeler.
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Leer vir meneer Meiring en juffrou Gillett ken! 
Mienja Strauss Juffrou Gillett:  (vertaal 

deur die joernalis)

Wat is die mees onlangse 
geskenk wat u vir iemand 
gegee het?

My dogter het verjaar en sy 
is mal oor Lego, so ek dink 
dis waarskynlik die mees on-
langse geskenk wat ek vir ie-
mand gegee het.

As u nie ‘n onderwyser was 
nie, wat sou u beroep wees 
en hoekom?

Iets soos ‘n reisprogram waar 
‘n mens die wêreld sien en dan 
boonop daarvoor betaal word, 
klink vir my baie lekker. 

As u een aspek van die 
wêreld kon verander, wat 
sou dit wees en hoekom?

Ek haat wreedheid teen diere. 
Hulle het ook gevoelens. 

Wat was die eerste gedagte 
wat u gehad het oor Bloem-
hof?

‘n Baie goeie ervaring; die 
personeel is baie vriendelik, 
baie hulpvaardig en die leer-
ders ook. Almal doen wat van 
hulle verwag word en daar is 
‘n vlak van volwassenheid wat 
ook deurslaan, so dis baie lek-
ker. 

Wat eet u glad nie? 

Ek eet glad nie seekos nie…
My gesin is nie baie gelukkig 
daaroor nie, maar ek kan een-
voudig nie!

Wat is u gunstelingfliek? 

Ek het dit al so baie gesien, 
maar ek sal enige tyd weer…
’The Shawshank Redemption’ 
en ook die film ‘Gladiator.’

Waarom hou u skool?

Ek het eintlik aanvanklik ge-
leer om ‘n haarkapper te word, 
maar dit was toe nie vir my 
nie. Ek dink ek wou eintlik al-

tyd ‘n onderwyseres word! 

Het u troeteldiere? 

Ek het twee honde; twee cor-
gies. 

Watter taal sou u wou aan-
leer? 

Frans…Dis so mooi en ek 
dink ook dit bied wonderlike 
geleenthede. 

As u ‘n ander vak sou aan-
bied, watter vak sou dit 
wees?

Geskiedenis

Behalwe vir Bloemhof,  na- 
tuurlik, by watter skool sou 
u graag wou skoolgee en 
waarom? 

Dalk iewers op ‘n eiland…
Soos Mauritius of in die Kari-
biese eilande…of op ‘n boot 
daar naby.

Wat is u grootste droom?

Om die lotto te wen en die 
wêreld te sien. 

Wat is u diepste geheim? 

Ek is mal oor Coca Cola! Ek 
kan nie daarsonder nie!

Wat is iets wat ‘n mens nie 
van u sal raai nie? 

Ek kan ‘n bietjie Spaans 
praat… Ek het vir ‘n uitruil na 
Argentinië gegaan.

Wat is ‘n les wat die laaste 
paar jaar (en die pandemie) 
vir u geleer het?

Familie is baie belangrik en 
môre word nie gewaarborg 
nie.

Wat is u gunstelingsport?

Ek is mal daaroor om gimnas-
tiek te doen en te kyk.  

As u ‘n ander sport sou 
speel, wat sou dit wees?

Waarskynlik om te swem.” 
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Aan die begin van sy loop-
baan het Walt Disney vir die 
‘Kansas City Newspaper’ 
geskets, maar hy is as gevolg 
van sogenaamde “swak idees 
en ‘n gebrek aan kreatiwi- 
teit” afgedank. Sy idees is 
verwerp en hy het dwarsdeur 
sy pogings om Disneyland ‘n 
sukses te maak, vele misluk-
kings ervaar.  Vandag is hy 
egter wêreldbekend as een van 
die grootste name in die film-
industrie. Hy het natuurlik die 
kans gehad om op te gee, maar 
hy het gelukkig nooit opgehou 
om in sy drome te glo nie.

As kind het jy dalk daarvan 
gedroom om ‘n wêrelbekende 
sangeres of aktrise te word, 
maar noudat jy ouer is, het 

daardie drome tot slegs ‘n vae 
herinnering uit die verlede ver-
val. Dit klink miskien belaglik 
of selfs naïef om enigsins aan 
die moontlikheid te dink dat jy 
al jou drome kan bereik, maar 
soos Mary Poppins gesê het: 
“Everything is possible, even 
the impossible.” 

Almal beskik oor die vermoë 
om hul drome in ‘n realiteit te 
omskep. Ja, dit vereis ongeluk-
kig wel ‘n bietjie bloed, sweet 
en (moontlik talle) trane om 
jou passie te volg, maar indien 
sukses vir jou ‘n prioriteit is, 
is dit belangrik om positief en 
selfversekerd te bly. Jy moet 
jouself nie aan ander se afbre-
kende en negatiewe kommen-
taar steur nie. Jou drome het 
meer waarde as wat jy dink. 

Ons generasie beskik ook oor 
die vermoë om die wêreld deur 
middel van kreatiwiteit, passie 
en harde werk te verander. Jy 
hét die potensiaal om die vol-
gende William Shakespeare, 
Beethoven, Picasso, Virginia 
Woolf of selfs Julia Roberts 
te word!  Droom groot en in 
die wyse woorde van Winston 
Churchill: “Moet nooit, nooit, 
nooit opgee nie!” 

Droom Groot en Droom Wild! 
Tatum Flagg 

Lia West

Illustrasie deur Loey Stemmet
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Chrystan Wagenstroom
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Bloemhof het ‘n paar van die 
skool se gunstelingonnies met 
geliefkoosde karakters uit ver-
skeie rolprente en series op die 
proef gestel. ‘n Hele paar baie 
interressante antwoorde het 
tussen die krake verskyn. Die 
nege onnies wat Bloemhof 
as hul geliefkoosde karakters 
gekies het, is ‘n jaw dropper, 
inderdaad! Die karakters is 
soos volg:

Eerste onder die mikroskoop 
was juffrou Badenhorst 
(Afrikaans.) 53,8% van re-
spondente glo juffrou Baden-
horst móét die rol van Olaf in 
Frozen III vertolk! “Juffrou 
Badenhorst het ‘n sagte hart, 
maar snaakse geaardheid, soos 
Olaf,” vertel ‘n gr. 9-leerder.

Meneer Kitching (Geogra-
fie) was tweede vir inspeksie 
in die ry. Bloemhof het gegons 
en gepraat en baie geargumen-
teer, maar 30,8% van Bloem-
hof het gestem dat meneer 
Kitching na James Bond aard, 
waar die Joker (26,9%) kort op 
sy hakke was. Baie antwoorde 
het gehandel oor Meneer se 
bangmaaktaktiek met die ju-
niors, maar ‘n gr. 11-leerder 
skryf: “Ernstig, maar is secret-
ly ‘n teddie beer,” en soos die 
skool eintlik weet, kan die ju-
niors regtig maar terug sit en 
‘n bietjie ontspan. ‘n Graad 
12-leerder wat hom egter as 
meer van ‘n Dwight Schrute 
(van ‘The Office’) beskou, 

sluit hierby aan: “Alles wat 
hy doen, kom eintlik van ‘n 
plek van omgee; ‘n Schrute 
Farm Beets; ‘n Republiek van 
Kitching.” 

Bloemhof het óók baie verskil 
oor watter karakter juffrou 
van Heerden in die volgen-
de episode moet speel, maar 
uiteindelik het Regina George 
van Mean Girls met 23,1% 
gewen. Elle Woods van ‘Le-
gally Blonde’ (21,2%) en Ra-
chel Green van ‘FRIENDS’ 
(17,3%) was nie baie ver agter 
nie. “Ek kry die gevoel juffrou 
Van Heerden was ‘n Regina 
George toe sy jonger was en 
ek kan haar in ‘n pienk pak-
kie imagine,” vertel ‘n gr. 12- 
leerder. “Naels perfek,  juwe-
liersware on point. Sy bereik 
haar doelwitte en lyk boonop 
stylvol-elegant terwyl sy dit 
doen!” 

Juf. Reynolds (Wiskunde) is 
wel baie goed in Wiskunde, 
maar sal sy Woody in Toy Sto-
ry V kan speel? Dít is die eint-
like vraag! Die meerderheid 
van Bloemhof hét vir Woody 
gestem en het met 21,2%  gew-
en. “Net soos Woody is juffrou 
Reynolds die main character,” 
vertel ‘n graad 10-leerder.

Volgende is een van Bloemhof 
se  een-in-‘n-miljoen onnies, 
juffrou Joubert (Afrikaans.) 
Elle Woods van ‘Legally 
Blonde’ wen met 19,2% en 
Lorelai Gilmore en Woody 

van ‘Toy Story’ neem gesa-
mentlik die tweede plek in met 
15,4%. Eindelose matrieks het 
Juffrou snaaks genoem, maar 
‘n graad 11-leerder skryf: “Sy 
lyk scary maar is rêrig nie.” 
Alhoewel, dit nogal vreemd 
sal wees om ‘n Afrikaanse 
juffrou ‘n Engelse rol te sien 
vertolk.

Die beste grafiekkunstenaar, 
juffrou Kruger (Ekono-
mie) staan volgende in die 
ry. Bloemhof het ‘n duidelike 
wenner gekies vir hierdie on-
nie: James Bond met 30,8%. 
‘n Graad 10-leerder skryf: “Sy 
het al haar feite agter mekaar 
en is ‘n law firm op haar eie.” 
Hopelik weet juffrou Kruger 
hoe om Poker so goed te speel, 
soos om vraag en aanbod teen 
mekaar af te speel binne die 
markstruktuur van ‘n oligo- 
polie. 

Die nuweling van al die on-
nies, meneer Meiring (Inge-
nieursgrafika en -ontwerp) 
het seker die meeste ooreen-
stemming gehad met die 
meeste Bloemhoffers wat tot 
dieselfde gevolgtrekking ge-
kom het. Meneer Meiring is 
Woody! Hy en Juffrou Reyn-
olds gaan maar moet kop-
stamp oor dié rol in ‘Toy Sto-
ry’ wat Bloemhof met 28,8% 
aan hom toegeken het. “‘You 
got a friend in me’ klink soos 
iets wat hy baie sal quote. Hy 
gee dad joke vibes af,” skryf ‘n 
graad 8-leerder.

Dit is die kenner van die 
verlede wat bly in die hede, 
juffrou Van Der Merwe 
(Geskiedenis) se beurt. ‘n 
Baie duidelike wen vir Lo-
relai Gilmore van ‘Gilmore 
Girls’ wat met ‘n sterk 34,6% 
wen. “Juffrou is letterlik so 
beeldskoon en vriendelik 
soos Lorelai,” skryf ‘n graad 
10-leerder. ‘n Graad 9-leerder 
meen: “Sy is vreeslik maklik 
om mee te gesels en vang elke 
pop culture reference wat een-
voudig bo ons plebs se koppe 
gaan. Lorelai Gilmore is op 
juffrou Van Der Merwe se 
lewe gebaseer!” 

Laaste maar nie die minste 
nie, die baie bekende best 
dressed onnie in die skool, juf-
frou Korver (Engels.)Weer 
eens gaan ons onnies hê wat 
oor ‘n rol kopstamp; Regina 
George wen met 28,8% met 
Rachel Green van ‘FRIENDS’ 
(17,3%) kort op haar hakke. ‘n 
Graad 10-leerder skryf: “Mrs 
Korver is the bomb dot com. 
She knows her facts and her 
Romeo and Juliet. She’s basi-
cally married to Shakespeare.”

Bloemhof het gepraat! Nou 
wag die leerders vir al die  
bogenoemde onnies om hul 
karakters se skoene te vul.

Wie stem vir ‘n Bloemhof-on-
niekonsert? Ek weet ek doen!

Watter onnies hoort as watter karakters in watter films?
Anne van Zyl


