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Sag 4:10:  “Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie.” 

 

In die maand April het ons weereens bewus geraak van klein dingetjies in ons lewe wat ons verryk 

en wat ons moet leer raaksien en waardeer: 

 

Ons bladwisselende Asboom gooi baie blare af in die herfs en dit is my en Johannes se werk om 

elke dag, tussen klasse, blare bymekaar te vee en op te tel.  Dis nogal ‘n uitputtende werk.  

Johannes moet vee, ek skuif die rolstoel – posisioneer weer die besem, tel blare op ens.  Johannes 

onthou toe dat ons ‘n blaarsuier het, maar toe ons dit aanskakel, maak dit net ‘n nare geluid en 

spoeg rook uit.  Ek het oral navraag gedoen om dit te laat herstel, maar niemand het kans gesien 

nie.  Johannes dring toe daarop aan dat ek vir oom Ellis vra om dit reg te maak en gelukkig willig hy 

in en maak dit tjoef-tjaf reg. Nou hou Johannes die (swaar) blaarsuier vas en ek stoot die rolstoel en 

kan ons die blare gouer baasraak. 

 

Johannes help steeds om die wasgoed uit te skud nadat dit gewas is.  My ma het ons geleer dat as 

jy jou wasgoed 7 keer skud, jy bykans geen strykwerk het nie.  Johannes sit in sy rolstoel en swaai 

die T-hemde verwoed heen en weer en siedaar:  geen T-hemp word gestyk nie! 

Ons het ook die voorreg gehad om by Hein se gunsteling soesji-restaurant te gaan eet.  Nie baie 

rolstoel-vriendelik nie, maar ons het dit gemaak en het ‘n heerlike aand as gesin gehad. 

 

Liesbet het kom kuier en vir Johannes die lekkerste biltong, droëwors en ‘n Hendrik Louw-rugbybal 

gebring.  Sy het ook vir ons kaartjies vir ‘n vertoning by Hoërskool Parel Vallei van Laurika Rauch en 

Loki Rothman gegee.  Weereens nie baie rolstoel-vriendelik nie, maar gelukkig het twee sterk mans 

ons gehelp om die rolstoel by die trappies op te dra.  Ons het die vertoning vreeslik geniet. 

Dis vir my ook lekker wanneer die Here my bederf met ‘n spesiale besoek van ‘n vriendin wie ek 

lanklaas gesien het.  Marzeth het my kom opkikker met haar sprankelende persoonlikheid en dit het 

my siel deeglik gevoed.  Isabel het 4 botteltjies Melatonien gebring wat sy vir Johannes in Holland 

gekoop het! (Johannes drink saans Melatonien om rustig te slaap.) 

 

Steve Jobs:  “We’ve got to make the small things unforgettable.” 

 

Optimistiese, laggende Suzaan en Johannes het die mooiste kunswerke gemaak wat ons geraam 

het.  Hulle idees raak nie op nie.  Kobie het gehelp om die ander kunswerke te laat pas in die 

skinkbordjies waarin ons dit gaan bewaar.  Stephanie help Johannes nou by die perdry by Chilanga.  

Sy het dit reggekry dat Johannes ook met sy linkerhand aan die saal vashou.  Partykeer loop sy al 

12 rondtes skeef soos ‘n krap sodat sy Johannes se hand onder op die saal kan vashou en vir Jack, 

die perd, kan lei.  Tara (graad 11) kom ook elke Donderdag net na skool en verwarm ons met haar 

sonskyn-persoonlikheid.  Sy en Johannes speel “carpet bowling” en sy vra vir Johannes “30 

seconds”-vrae en is dan komplimenterend omdat hy die antwoorde so gou kan verskaf. 

 

Trina bring die mooiste gedig van Breyten Breytenbach waarmee ek afsluit:   

“Mag die bome groen bly en die sterre wit,  En mag daar altyd mense wees wat mekaar met 

liefde in die oë kan kyk –   want die Lewe is ‘n asem lank…” 

 

En mag julle almal in die maand Mei ‘n punt daarvan maak om die klein dingetjies raak te sien en te 

waardeer… 
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