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Koshuis se naamsverandering 
 
Liewe Alumni 
 
Julle het sekerlik die afgelope maand via die media verneem van die 
naamsveranderinge van UP koshuise. Dit volg op 'n besluit wat deur die Universiteit 
geneem is om sommige koshuise se name te verander om skynbaar 'n meer 
gebalanseerde verskeidenheid van name daar te stel. 
 
In Junie, is Magrietjie (tesame met al die ander koshuise) versoek om 'n keuse van ten 
minste 3 voorgestelde nuwe name in te dien. Gedurende Julie is die aangeleentheid in 
Magrietjie bespreek en die dames is aangemoedig om alternatiewe name in te dien, 
gegewe die opdrag. Dit is gevolg deur 'n aanlyn stemproses deur die Magrietjies en die 
uitslag was as volg: Magrietjie (72%), House Mags (15%) en Magenta (13%). Die feit dat 
die meerderheid van die koshuisdames (72%) gestem het om Magrietjie as naam te 
behou, is duidelik gekommunikeer in ‘n formele dokument aan die Vise-rektor 
verantwoordelik vir koshuisaangeleenthede. Die Vise-rektor het die voorstelle van al 
die koshuise verwerk en 'n voorstel by die UP Hoofbestuur en Universiteitsraad 
ingedien. Op 28 September 2018 het Magrietjie 'n brief ontvang waarin ons ingelig is 
dat ons naam moet verander na House Mags. Hierdie besluit om ons naam te verander 
is met gemengde gevoelens begroet, veral gemeet teen die agtergrond dat sommige 
van die koshuise se name nie verander is nie (koshuise is skynbaar na willekeur deur UP 
gekies vir naamsverandering), en veral omdat die besluit nie die keuse van die 
meerderheid in Magrietjie weerspieël het nie. Op 'n positiewe noot het 'Mags' egter 'n 
sterk band met Magrietjie, aangesien 'Mags' ons troetelnaam vir Magrietjie geword het 
oor die afgelope jare. Dit was dan ook die oorweging waarom 'House Mags' as een van 
die 3 voorstelle vir 'n alternatiewe naam ingedien is. 
 
Vervolgens is daar 'n meningsopname in Magrietjie gemaak rakende die huidige 
Magrietjie simbole en of daar enige verdure aanpassings gemaak moes word gegewe 
die nuwe naam. Die resultaat hiervan het die volgende opgelewer: House Mags sal die 
gelukbringer, Maer-Grietjie, ons pienk kleur, ons visie en waardes behou. Die 
eerstejaars sal Spikkels bly en die huppellied (huidiglik in Afrikaans, Engels en Sepedi) 
sal bly voortleef. Ons behou ons huislied en sal mettertyd aanpassings maak om die 
nuwe naam daarin te reflekteer. Die meerderheid het ook aangedui dat ons huidige 
slagspreuk "My alles vir altyd vir Mags" (MAVAVM) onveranderd moet bly. Daar is wel 
besluit dat deur die loop van 2019 bykomende slagspreuke in 'n verskeidenheid van tale 
ontwikkel sal word. 
 
Die House Mags- naam sal oor 'n tydperk ingefaseer word. 'n Nuwe strategie rondom ons 
handelsmerk sal in werking gestel moet word wat ons as koshuis die toekoms kan 
inneem. Ons is deeglik bewus van die emosionele impak wat hierdie naamsverandering 
op ons huidige studente, maar ook op ons alumni het. ‘n Verdere uitdaging is die 
finansiële impak rondom die naamsverandering, soos die vervanging van alle 
bemarkingsmateriaal, klere, sigbare tekens, ens. Daar is tans onduidelikheid of UP 
enige finansiële bystand gaan voorsien om ons te ondersteun in hierdie saak. 
 
Ons sal die alumni op hoogte hou rakende ons vordering in die 
vernuwingsproses van Magrietjie na House Mags. Op hierdie stadium 
versoek ons die alumni om ons emosioneel te ondersteun in hierdie 
tyd van oorgang. Ons beloof om voort te bou op ons Pienk passie, 
lojaliteit en uitnemendheid waarvoor Magrietjie nog altyd bekend 
was. Ons nooi almal uit om julle gedagtes met ons te deel. 
 
Groete, die Huisouers  

 

Die Vise-Kanselier & Rektor, 
Prof Cheryl de la Rey is met 
pienk balonne „n geseënde 
verjaarsdag toegewens deur 
die Magrietjie HK-lede Leshan 
Tollman en Lemé du Toit. 
Prof de la Rey sal aan die 
einde van Desember die 
Universiteit van Pretoria 
verlaat om „n soortgelyke pos 
by Canterbury in Nieu-

Seeland te aanvaar.  

Die volgende GrietGriet sal in 
Maart 2019 gepubliseer word. 

KOSHUIS NAAMVERANDERINGLYS 
Magrietjie House Mags 
Erika  Erica 
Jasmyn  House Khutso 
Katjiepiering Azalea 
Klaradyn  House Nala 
Curlitzia  Curelitzia 
Inca  Ikageng 
Lilium  Hayani 
Boekenhout House TAU 
Kollege  College 
Maroela  Morula Legae 
Mopanie  Mopane 
Olienhout  Tuks Ekhaya 
Taaibos  The Tower 
Olympus  House Ukuthula 
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Op die sportveld 
Magrietjie het die sportseisoen op 'n hoë noot afgesluit 
deur ons koshuis se naam hoog te hou gedurende die 
sokkerseisoen asook die swemgala.  Ons sokkerspan het 
die sportveld betree met hope entoesiasme en 
sodoende tweede in ons groep geëindig vir die jaar.  
Ten spyte van die onvoorspelbare weer, het ons 
swemdames huis toe gekom met vele medaljes in hul 
onderskeie items, asook ‘n tweede plek in die aflos.  
Ons is dankbaar en trots op elkeen van ons sport 
dames. Dankie aan elkeen vir hul Pienk Passie 
regdeur die jaar. Ons sien uit na volgende jaar se 
uitdagings, na 'n welverdiende vakansie. 
-Geskryf deur Jeannette Auret  

 

JOOL bladverf 2018 
"Painting is dancing with chaos" - ons verfpret op die 
aanloopbaan word verwoord in hierdie aanhaling. Daar 
was hope opwinding in die lug en die dames het die 
uitdaging met ope arms aangepak. Die gedagte agter 
die tema vir die aanloopbaan hierdie jaar was om die 3 
koshuise wat volgende jaar saam jool (Magrietjie, 
Madelief en Tuks Bophelong) te verteenwoordig asook 
om Maer-Grietjie trots uit te beeld. Sy is die sentrale 
deel van die uitbeelding en word omring deur 
handafdrukke van die Magrietjie dames. Met al die 
veranderinge in die lug, was dit wonderlik om te kon 
beleef hoe die dames nog steeds kon saamstaan om 
deel van hierdie aktiwiteit te wees. Hiermee het hulle 
nie alleen hul liefde vir ons pragtige huis gewys nie 
maar ook hulle ewige passie en toegewydheid teenoor 
Magrietjie bevestig. 
Alles het begin met deeglike voorbereiding. Die 
oppervlakte is behoorlik skoongemaak voordat daar 
met enige verf begin is. Ten spyte van die 
onvoorspelbare "Pretoria-weer", het ons dames dag en 
nag gewerk om seker te maak die aanloopbaan is 

gereed vir ons Opedag. Duisend dankies aan die HK-
lede asook die Jool-komitee (of jy nou geverf, geteken, 
of morele ondersteuning gegee het), julle was 
staatmakers. 'n Spesiale woord van dank aan Elandrie 
Visser, wat verantwoordelik was vir die ontwerp wat 
werklik lewe gekry het op die aanloopbaan asook 
Mamma en Pappa Pienk vir hulle leiding en 
ondersteuning. 
Indien die sukses van hierdie week 'n maatstaf is, is ek 
van mening dat ons 'n wonderlike Jool-tyd gaan beleef. 
-Geskryf deur Kopano Bookholane 

 
UP Acapella 2018 

Hierdie jaar se UP Acapella was gevul met spesiale 
oomblikke wat oorgespoel het in herinneringe, nuut 
gevormde vriendskappe en natuurlik harde werk. Ek 
kon nie vir 'n beter groep dames gevra het om 
hierdie wonderlike reis saam met my mee te 
maak nie. Hulle harde werk en toewyding het dit 
vir my net makliker gemaak om saam met hulle 
te werk. Selfs in die moeilike tye, wanneer die 
moegheid ingetree het, het elkeen deurgedruk en 
kon ons dit saam aanpak. Ons tema hierdie jaar was 
"Sirkus" en elke dame het 'n ander karakter vertolk in 
die vertoning. Dit het ons optrede net soveel meer pret 
gemaak. Daar was selfs 'n paar aardige karakters soos 
die bebaarde dame en 'n vrou met tatoeërmerke van 
haar kroontjie tot by haar toontjie.  
 
Vir ekstra voorbereiding het ons saam met Maroela by 
"Weesgerus vakansie-oord" gaan kamp. Ten spyte van 
yskoue nagte het ons goeie oefensessies die naweek 
ingepas. Gedurende ons af-sessies het ons heerlik 
ontspan en 'n paar kuiers met die manne van Maroela 
ingewerk. 
 
Dit was 'n wonderlike jaar vir ons Acapella-groep. Ek 
kan nie wag om te sien waarmee die dames volgende 
jaar vorendag gaan kom nie. 
-Geskryf deur Marizel Steenkamp 
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Magrietjie van die Jaar 
2018 

Adél Cato 

Adél Cato op die pad na 
herstel 
Op 16 Julie 2018 was een van 
ons Semis, Adél Cato, wat as 
Magrietjie van die Jaar 2018 
verkies is, deur „n motor raak 
gery waartydens sy kop- en 
lyfbeserings opgedoen het. Sy 
was in Muelmed opgeneem en 
was vir meer as twee maande 
in „n koma. Sy is tans besig 
met rehabilitasie waar sy 
saam met verskillende 
terapeute, onder andere 
spraak-, fisio- en 
arbeidsterapeute, werk. Daar 
is nog „n lang pad van herstel 
wat voorlê.  
Adél se geval is in verskeie 
koerante gepubliseer en op 
Jakaranda se “Good Morning 
Angels” uitgesaai in „n poging 
om haar ouers met die 
mediese onkostes te help wat 
tans meer as R2 miljoen 
beloop.  
Die Magrietjie dames het 
verskeie fondsinsamelings 
geloods om geld vir Adél in te 
samel. 
Ons nooi u graag uit om „n 
finansiële bydra in die 
trustfonds wat vir Adél geskep 
is, te maak om haar en haar 
gesin te ondersteun. 
Die besonderhede van die 
rekening is as volg: 
 
Dauw Labuschagne prokureurs 
(Tel: 014 592 8097) 
Nedbank Rustenburg  
Takkode: 160 746 
Rekeningnommer: 1029 433 
623 
 
Verwysing: Adel Cato C00045 
Epos bewys van betaling asb 
na: 

adelcatotrustfonds@gmail.com 

 

 
Interne Prestige 2018 
 
Tydens 2018 se Interne Prestige 
geleentheid word Magrietjie se 
toppresteerders uitgelig vir hulle 
harde werk die afgelope jaar. 
Erkenning is gegee aan elkeen wat 
'n positiewe bydrae tot Magrietjie 
gelewer het. Die nuwe portefeuljes 
vir 2019 se Huiskomitee is ook 
aangekondig. Vir hierdie 
geleentheid is ons ontspanningsaal omskep in 'n prentjiemooi "woud", met 
erkenning aan Odélia Crozier en die Huiskomitee van 2018. Sodoende kon die res 
van die Huis op 'n spesiale wyse deel in die verrigtinge. 
Op die foto van links na regs: Die Huisouers (André en Yolanda Jordaan), Spikkel 
van die jaar (Kemisetso), Ienkvoog (Suzanne) en Magrietjie se UP-weldoener, Prof 
Nicholson (Registrateur van UP). 
 
Vervolgens 'n paar van 2018 se wenners: 

 Magrietjie van die Jaar:  Adél Cato 

 Spikkel van die Jaar:  Kemisetso Phakathi 

 Akademiese Magrietjie van die Jaar:  Estie Pretorius 

 Akademiese Spikkel van die Jaar:  Christine Weber 

 Kultuur Magrietjies van die Jaar:  Sané Louw en Gizelle Venske 

 Kultuur Spikkel van die Jaar:  Anmarie Schutte 

 Sport Magrietjie van die Jaar:  Tanna Brownlee 

 Sport Spikkels van die Jaar:  Callan Niemand en Jade Smith 

 Jool Magrietjie van die Jaar:  Altacia Gubitz 

 Jool Spikkel van die Jaar:  Chanel Brown 
 
Ons is super trots op hierdie dames en is saam met hulle opgewonde oor hul 
toekoms. 

 
 

Teyise Mdluli sal in ons herinneringe bly voortleef 
 
Hierdie jaar was 'n buitengewone moeilike jaar vir Magrietjie. Kort na die aanvang 
van die tweede semester is een van ons Magrietjie dames, Adél Cato, een aand 
raakgery in Duncan straat en was sy vir 'n lang tyd in 'n koma (sien insetsel 
hiernaas vir meer inligting). 'n Paar weke daarna is een van ons Huiskomitee-lede, 
Teyise Mdluli, in 'n motorongeluk oorlede. 
Saam met haar in die ongeluk was 5 studente van Maroela (want wonderbaarlik 
geen skade opgedoen het nie). Ons harte is bitter seer oor die heengaan van 
Teyise op 3 Augustus 2018. 
Teyise was 'n derdejaar Aktuariële 
Wetenskap student aan UP. In 2016 
was sy deel van die Spikkelgroep en 
in 2017 word sy verkies tot die 
2017/2018 Huiskomitee. Haar  
portefeulje was Fasiliteite en 
Welstand. Meer as 400 mense het 
die gedenkdiens bygewoon wat vir 
haar in die Magrietjie eetsaal 
gehou is. Ons innige meegevoel aan 
haar familie en vriende. Ons sal 
haar werklik mis. 

 Indien jy enige nuus het om te deel, kontak ons asb by 

mags@up.ac.za 

Follow us on @MagrietjieRES and @instagrietjie! 

Redaktrise: Lemé du Toit 
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