
 

 

 

 E-pos: mags@up.ac.za 
 web: www.up.ac.za/house-mags 
 

 April 2019 
Volume 30

Mags verwelkom die nuwe Visekanselier en Rektor 
 
Professor Tawana Kupe is die nuwe 
Visekanselier en Rektor van die 
Universiteit van Pretoria. Die Mags 
Huiskomitee het vir Prof Kupe met 
Pienk Passie (soos net Mags kan!) by 
die Universiteit verwelkom deur vir 
hom 12 pienk balonne te gee tydens 
‘n besoek aan sy kantoor. Ons wens 
Prof Kupe alle sterkte toe met al sy 
nuwe verantwoordelikhede. 

 
‘n Nuwe era het 
aangebreek 
 
“Alone we can do so little, together  we can do so much” – Helen Keller 
 
Met hierdie woorde in gedagte verwelkom Huis Mags ‘n nuwe leiergroep - passievolle 
jong dames, gevul met determinasie en toegewydheid teenoor die Huis. ‘n Span wat 
nie wegskram van vernuwing en die noodsaaklike nie. Reeds gedurende die kort 
tydperk waarin hul deel uitgemaak het van die Huiskomitee, is elke situasie, groot of 
klein, met grasie benader en hanteer. Hierdie span het hulself bewys as ‘n diverse, 
bekwame groep dames wat kan aanpas, en wat werklik die behoeftes verstaan van hul 
mede-huislede. 
Tesame met my, Palesa Serumula, vorm die volgende dames deel van die Huiskomitee: 
Dimakatso Molepo, Tanna Brownlee, Nonhlanhla Pongwana, Sané Louw, Kemisetso 
Phakathi, Cecile Kruger, Leshan Tollman, Lemé du Toit, Jeannette Auret, Kopano 
Bookholane en Chanté Horn. Ons doelwit vir hierdie jaar is om die Huis te omskep in ‘n 
ruimte wat sal bydra tot elke dame se persoonlike groei. Deur gebruik te maak van ons 
kreatiewe vryheid, wil ons as die 2019 HK, elke huislid aanspoor en toerus met die 
nodige vaardighede om haar volle potensiaal te bereik.  Die 2019 – span kan beskou 
word as ‘n groep dames wat vorentoe kyk, en wat fokus op die groter prentjie eerder 

as op die onmiddellike. 
Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om 
ons alumni te bedank vir hul bydrae oor die afgelope 
37 jaar. Vir diegene wat teleurgesteld is en hartseer 
voel oor ons onlangse naamsverandering, wil ek 
aanmoedig om steeds lojaal te bly aan hierdie Pienk 
Paleis van ons. Jul sal vind dat ons bloed nog net so 
pienk is soos altyd. Ons maak staat op jul 
onvoorwaardelike ondersteuning om te help verseker 
dat die spesiale karakter waarvoor Magrietjie nog 
altyd bekend was, steeds behoue sal bly in Huis Mags 
vir dekades wat volg. 
Dit is ‘n voorreg om hierdie sterk groep dames te 
mag lei. Ek het volle vertroue dat hulle nie net aan 
die verwagte vereistes sal voldoen nie, maar dat 
hulle selfs nog meer sal bereik. 
 
                                                  Palesa Serumula 
(Primaria & Dissipline)

Julle sal onthou uit ons 
vorige nuusbrief dat ons ‘n 
insetsel oor Adél Cato, wat in 
Julie deur ‘n kar raakgery is 
en in ‘n koma vir meer as 2 
maande was, gedeel het. Ons 
kan met groot dankbaarheid 
raporteer dat Adél  
merkwaardige vordering toon 
danksy harde werk, 
weeklikse terapiesessies en 
die ondersteuning van haar 
geliefdes. Sy is vasberade 
om haar studies aan die 
Universiteit van Pretoria so 
gou as moontlik te voltooi, 
maar sy bly vertrou op God 
se tydsberekening. Haar 
herstelpad mag dalk nog 
etlike jare duur.  
Hierdie nederige “Magrietjie 
van die jaar 2018” inspireer 
en motiveer almal om haar, 
selfs al gaan sy self deur ‘n 
baie moeilike tyd. Sy is 
steeds verbaas deur die 
hoeveelheid ondersteuning 
wat sy van familie, vriende en 
selfs vreemdelinge ontvang. 
Sy wil graag almal vir hul 
bydraes en gebede bedank. 

Nuutste oor Adél Cato 
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1nSync 2019 
Ons 1nSync tema vir 2019 was “Mags 
Gesinchroniseerde Swemmers”. Die Spikkels het nie 
net vir die 1nSync optrede voorberei nie, maar ook 
vir die ‘2020 Olimpiese Spele in Tokio’. Geklee in 
pienk en met ‘n swemkeppie op die kop, het hulle 
definitief ‘n blywende indruk gemaak. Die orkes het 
deur hul akoorde gevloei en die dansers het die 
gehoor betower met hul golfagtige bewegings deur 
onder water te gaan waar hulle hul asems moes 
ophou of selfs in die bad speel terwyl hul “splish 
splash” gesing het. Die Spikkels het hulle opvoering 
met die wêreld se selfvertoue afgesluit met die lied 
“All I do is win”. Dit is toe dat die Spikkels, die 
Huiskomitee en al die Mags dames besef dat ons die 
beker huis toe gaan bring! Ons het daar weggestap 
met die toekennings vir Algehele wenner, Beste 
Dames Tema, en laaste maar nie die minste nie, met 
‘n Spikkelgroep wat baie trots op hulself kan wees. 
Hierdie was beslis die beste manier om 2019 vir Mags 
af te skop! 
Sané Louw (Kultuur Ekstern HK) 

 
Oriënteringsweek  
Op Saterdag 26 Januarie het die nuwe Spikkels met 
opgewonde gesiggies by Huis Mags ingetrek. Die 
Huiskomitee het seker gemaak dat hulle die nodige 
kledingstukke en kamersleutels ontvang. Hulle het 
ook die geleentheid gehad om in te skryf vir 
sportspanne of vir die jaar se Jool projekte. 
Eerste op die Welkomweek agenda was om die 
Spikkels die huislied, ons 6 waardes en ons tradisies 
te leer, onder andere die Huppel en die ‘Pink sparkle’ 
(alias Knikkel en Skitter).  
Alhoewel hulle dalk die eerste paar dae oorweldig 
gevoel het met al die inligting, kon ‘n mens agterkom 
dat dit nie lank sou vat om die PienkPpassie in hierdie 
groep Spikkels te kweek nie. 
Aangesien ons tema vir die jaar “Groei” is, het die 
Huiskomitee dit goedgedink om voor elke 
voorgestelde aktiwiteit te vra: Hoe gaan hierdie 
aktiwiteit verseker dat die Spikkels sal groei? 
Die verwelkomingsweek was propvol lekker 
aktiwiteite, onder andere vlugbal, glybane, 
skakelings met mans- en dameskoshuise, interne 
skakelings, gangsessies, 1nSync oefeninge, orientasie 
in verband met koshuislewe en, natuurlik, 
akademiese orientasie.  
En om als te kroon het die Spikkels, na ‘n week se 
harde werk en toewyding, die 1nSync trofee huis toe 
gebring! 

Soos wat Welkomweek tot ‘n einde gekom het, het 
die Huiskomitee ‘n spesiale interne skakeling gereël 
waar die Spikkels die geleentheid gekry het om hul 
semi en senior “sussies” te ontmoet. Dit was ‘n ideale 
manier om die week af te sluit.  
Nou dat ek die geleentheid gegun is om die Spikkels 
beter te leer ken, kan ek eerlikwaar sê dat die 
senuweeagtige, huppelende Spikkels van 
Welkomweek verander het in pragtige Mags dames. 
Cecile Kruger (Ienkvoog) 

Gemengde Valentynsnetbal 
Die jaarlikse gemengde Valentynsnetbal is ‘n sport-
skakeling wat die hele huis saam met ‘n manskoshuis 
kan geniet. Ons het dit vanjaar saam met Huis 
Mopane aangepak en ons baie goed van ons taak 
gekwyt. Die Spikkels het ‘n algehele 3de plek in die 
toernooi behaal en die Semis/Seniors het al hul 
wedstryde gewen. Valentynsnetbal het inderdaad 
gesorg vir hope pret en samesyn. 
Jeannette Auret (Sport HK) 

Mags Sjampanje ontbyt 
Mags het ‘n paar jaar gelede “Sussie-week” 
implementeer. Gedurende “Sussie-week” kry die 
Spikkels die geleentheid om ‘n senior dame te kies 
om hul deur die jaar te lei. Die doel is dat die dames 
mekaar op ‘n meer persoonlike vlak leer ken. Hierdie 
jaar se “Sussie-week” het op ‘n hoogtepunt geëindig, 
naamlik die Sjampanje ontbyt. Hier het die dames die 
geleentheid gekry om hul “susterskap” met heerlike 
kos en sjampanje te vier. Speletjies, soos Mags Bingo, 
is ook deur die loop van die oggend gespeel. Elke 
Mags dame kon ‘n klein kaktusplantjie huis toe neem 
as ‘n aandenking van die spesiale oggend. Dis soos die 
gesegde lui: “Enigiets is moontlik met ‘n bietjie 
lipstiffie en sjampanje.” 
Tanna Brownlee 
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Indien u enige nuus met ons wil deel, kontak ons by mags@up.ac.za 
Volg ons op Instagram: @housemags 

Facebook: House Mags 

 

  
     Oud Magrietjies nou trotse Spikkelmammas 
 

Dit is so spesiaal wanneer die dogter van ‘n oud Magrietjie besluit om ‘n Spikkel te 
word en in die pragtige Pienk Paleis te kom bly. Dit is wonderlik om te weet dat 
mammas na al die jare nog steeds die koshuis vertrou om na hulle dogters om te 
sien – soos daar jare gelede na hulle omgesien is. Ons het ‘n groot aantal Spikkels 
hierdie jaar by Mags verwelkom, wie se ma’s ‘n paar jaar gelede die Magrietje-
kleure met trots gedra het. Hier volg van hulle stories. 
 
Corlia van Heerden (toe bekend as Corlia Botha), 
mamma van Spikkel Mieke van Heerden, was 
gedurende 1986 en 1987 in Magrietjie. Sy het BProc 
LLB studeer en is tans ‘n professor in Bankreg by die 
Universiteit van Pretoria. Dis vir haar wonderlik dat 
Spikkel Mieke, wat tans BCom Bemarkingsbestuur 
studeer, ook nou die geleentheid het om haar 
universiteitsdae met so ‘n fantastiese groep meisies 
in ‘n spogkoshuis te deel. Van haar gunsteling 
herinneringe sluit in haar deelname aan die 
eerstejaarskonsert, JOOL, studiesessies en wanneer 
die hele Spikkelgroep saam roomys gaan eet het. 
Corlia sê aangesien sy van ‘n klein plattelandse 
dorpie afkomstig is, het Magrietjie dit vir haar 
moontlik gemaak om nuwe mense te leer ken en by 
kampusaktiwiteite betrokke te raak. Haar antwoord op die vraag “Kan jy nog 
huppel?” is “Maar natuurlik!” “As dit nie vir hierdie koshuis was nie, sou my 
universiteitsdae nie naastenby so opwindend gewees het nie!” 
 

Leona Morgan (Steele in haar universiteitsdae) was ook 
‘n Magrietjie dame van 1988 tot 1990. Sy was 
gedurende hierdie tyd ‘n Sielkunde student en werk 
tans as ‘n Kliniese Sielkundige. Haar dogter, Spikkel 
Kayla Morgan, studeer tans Chemiese Ingenieurswese 
by die Universiteit van Pretoria. Mamma Leona sê dit 
is wonderlik om te sien hoe baie Spikkel Kayla dit 
geniet om in Magrietjie te wees. Volgens haar is dit 
déjà vu op sy beste en kan sy nie glo dat die tyd so 
vinnig verbygegaan het nie. Sy kan steeds die melkkos 
en pasteie oor naweke, die Grietjie briefies in hul 
poshokkies en die lang rye waarin jy moes staan by die 
telefoonhokkies om huis toe te bel, onthou.  
“My drie jaar in Magrietjie was van die mees sorgvrye, 
lekkerste jare van my lewe. Ek is so bly dat Kayla dit 
ook nou kan geniet.” 

 

 
Uit ons Skatkis 
Ons deel graag van die terugvoer wat ons van Alumni ontvang het rakende die 
onlangse naamsverandering. Dit is te verstane dat hierdie vir meeste baie moeilik is 
om te verwerk. Baie dankie vir julle eerlikheid met die deel hiervan. 
 

‘Alumnus EK’ het geskryf: “Rus In Vrede liefste Magrietjie.”  
 

Alumnus AP’ het geskryf: Baie dankie dat ek altyd die nuusbrief kan ontvang. Ek kan 
egter nie help om sterk beswaar te maak teen die vreemde naam wat ons koshuis 
nou het nie. Dit laat my aan motorwiele dink. Kies liewer ‘n  inheemse naam indien 
julle die naam wil verander, maar hierdie nuwe naam klink regtig glad nie fyn en 
vroulik soos die Magrietjies altyd was nie. Inteendeel, dit vang glad nie die koshuis 
se karakter vas nie. Nee dankie vir motorwiele.... 

2019 JOOL projekte 
 

Dit is ons doel om binne die 
volgende 6 maande met 
verskeie Joolprojekte te 
begin. Ons wil graag die 
lewens van die minder 
bevoorregte groepe aanraak. 
Ons langtermynprojek is om 
die Prinshof Skool vir 
gesiggestremdes se biblioteek 
op te knap. Ons “Pad Drive” 
projek is ook reeds onderweg 
in samewerking met ons Jool-
vennote, Madelief, asook 
Mopanie en Huis Nala. Die 
doel van die “Pad Drive” is om 
die damesstudente in die 
groter Pretoria area te bereik. 
Ons beplan ook holistiese 
leersessies vir dié studente. 
Gedurende die 2de semester 
sal ons ‘n klere- en 
kombersinsamelingsprojek 
loods. Ons sien regtig uit 
daarna om ‘n verskil in die 
lewens van hierdie minder 
bevoorregtes te maak. Maak 
gerus kontak as jy wil of kan 
help. 

Het jy geweet? 
                        
Die 2019 Spikkels het die 
volgende konneksies met oud 
Magrietjies:  
• 5 Ma’s 
• 6 Sussies 
• 2 Niggies 
• 3 Tannies 

 
Dankie aan diegene wat hul 
geliefdes na die Pienk familie 
toe stuur! Wat ‘n voorreh! 

Semi-verwelkoming 
 

Die semi-verwelkoming is ‘n 
jaarlikse Huis Mags 
gebeurtenis waar ons die 
tweedejaars verwelkom. Die 
doel is om vriendskapsbande 
te versterk en om die nuwe 
jaar op ‘n goeie noot te 
begin. Hierdie jaar het 
aktiwiteite ingesluit soos 
ysbrekers, ‘n hartlike 
verwelkoming deur die 
Semivoog en ‘n praatjie deur 
die huisouers. Nadat ‘n paar 
versnapperings geniet is, het 
die semis die aktiwiteite vir 
die jaar beplan en die 
verwelkoming met ‘n massa-
huppel afgesluit. GO Semis!! 
 
Redaktrise: Lemé du Toit 
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