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2017 HUIS KOMITEE VERKIES 
 
Na die senutergende HK-sirkus wat op die 15de Augustus 2016 plaasgevind het, is die 
nuwe HK op die 17de Augustus 2016 aangekondig. Nodeloos om te sê, het die harde 
werk van op die HK onmiddelik begin. 
 
Van 19-21 Augustus het die interne kamp plaasgevind. Hier het die HK „n 
verskeidenheid van aktiwiteite beleef wat meeste van hul verwagtinge oortref het. Die 
aktiwiteite het beplanning vir die 2017 termyn en spanbou ingesluit, asook genoeg tyd 
om mekaar beter te leer ken. 
 
Die 2017 HK kon mekaar op verskillende vlakke leer ken aangesien dit die eerste keer 
was wat hulle as „n span tyd saam spandeer het. Die hoogtepunt van die naweek was 
die motiveringsessie deur 2012 se Primaria, Esbé van Zyl. 
 
Esbé het die beplanningsessies oor Magrietjie se blink toekoms gefasiliteer. Haar sessie 
het elke HK lid geinspireer en hul het elke oomblik van haar teenwoordigheid, wysheid 
en raad waardeer. Na die opleidingsnaweek het Esbé die volgende terugvoer oor die 
naweek gegee: 
 
“Op Saterdag, 20 Augustus 2016, het ek die voorreg gehad om tyd saam met die nuwe 
HK lede te spandeer. Die groot-oog pienk dames het die moeilike taak gehad om hul 
droom vir die 2017 jaar, prakties uitvoerbaar te maak. Die droom vir die 2017 jaar is 
om „n omgewing te skep waar almal hulle volle potensiaal kan bereik. Nadat daar 
bevestig is dat almal die droom deel, is die groep met 2 vrae gekonfronteer: Hoe lyk 
hierdie omgewing? En hoe skep ons hierdie omgewing? Hierdie vrae het tot intensiewe 
konstruktiewe gesprekke gelei. Hulle diverse opinies en oogpunte het verseker dat 
oplossings gevind kon word. Ek was geinspireer deur almal se bereidwillighied om 
idees te deel, nuwe konsepte te aanvaar en om die onbekende idees en alternatiewe 
te verken. Ek is oortuig dat hierdie dames reg is om voort te bou op die sterk 
fondasies van Magrietjie. Ek, en die ander Magrietjies, is in afwagting oor wat die jaar 
gaan inhou. Dit is wonderlik om te sien dat Magrietjie dames na 35 jaar nog steeds die 
leisels neem. Sterkte en onthou dat ons almal hierdie droom met julle deel. MY ALLES 
VIR ALTYD VIR MAGRIETJIE.” 
 
Die HK waardeer Esbé se tyd en is opreg dankbaar vir haar leiding wat „n blink toekoms 
vir Magrietjie verseker. Dankie Esbé!  
(Foto: Esbé agter, derde van links, saam met die 2017 HK lede) 
 
 

Die volgende GrietGriet sal 
in Maart 2017 gepubliseer 

word.  
 

GrietGriet is also available 
in English – please request 

it according to preference. 

 

“Plankloop” spanbou 
aktiwiteit by die interne 

HK kamp 

HK 2017
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Serenade finaal vir Mags! 
 

Serenade 2016 was definitief „n hoogtepunt op die 
Magrietjie kalender. Die tema was “drive-through 
attendants” met „n subtiele boodskap ingesluit oor die 
ongelykheid van die kapitalistiese sisteem. Magrietjie 
het reeds in Maart begin oefen vir die Serenade-
kompetisie en teen 8 Augustus 2016 was die dames 
gereed en opgewonde vir prelims. Magrietjie het die 
finale rondte gehaal en uiteindelik 3de geeindig. Soos 
gewoonlik het Serenade nie teleurgestel nie. Die 
Serenade was, soos altyd, vol pret met „n spesiale 
band wat tussen die dames gevorm is. Duisend 
dankies aan Nangamso Gumbe vir al haar harde 
werk ten einde te verseker dat ons „n 
hartroerende vertoning kon oplewer. 
 
Geskryf deur Chrizané Venter 

 
 
Nuwe Spikkels besigtig Magrietjie 
 

Magrietjie se Inligtingsdag vir die 2017 Spikkels is gehou 
op 15 Oktober. Hierdie dag het die geleentheid gebied 
vir ons nuwe Spikkels om „n voorsmakie te kry van die 
avonture wat op hulle wag in 2017. Spikkels van oraloor 
die land is blootgestel aan alles wat Magrietjie vir hulle 
kan bied. Die Spikkels het ook die geleentheid gehad 
om hulle HK en huisouers te ontmoet. Heerlike 
kolwyntjies is bedien, stories is vertel, „n paar trane 
het gevloei en die jong hartjies het geklop met 
opgewondenheid. Ons toekomstige sussies het die 
kamers bekyk met mammas wat notas geneem het oor 
wat nog als gedoen moet word. Een ding is verseker, 
die spikkels van 2017 kan nie wag om deel te wees van 
die pienk Magrietjie avontuur nie! 
 
Geskryf deur Libby Tillema  
 

Verenig in ons verskille op Erfenisdag 
                      
Op 23 September 2016 het Magrietjie vir die 1ste keer 
Erfenisdag behoorlik gevier. Op hierdie dag kon 
Magrietjie dames die geleentheid kry om die diversiteit 
van verskillende kulture te beleef. Vir „n hele week het 
die dames verskillende groetvorme bemeester en moes 
hul elke dag hul mede-huislede in daardie spesifieke 
taal groet. Vir die Erfenisdag-viering het die dames 
gesmul aan verskillende kulturele disse soos melkterk, 
pannekoek, vetkoek en mageu. Die dames het ook die 
kans gekry om hulle hare te laat vleg in “braids” en 
kledingstukke en kralewerke van verskillende kulture 
aan te pas terwyl hulle na die mooi sangoptrede van 

Penelope Shoyisa, Itumeleng Mashego en Winnie 
Matsheni geluister het. Die dames het ook danse van 
verskeie 
kulture vir 
mekaar 
geleer. Dit 
was „n dag van 
pret wat 
bande versterk 
het en ons 
laat besef het 
dat ons 
eenheid juis lê 
in ons 
diversiteit. 
Viva la 
Magrietjie 
Erfenisdag! 
Geskryf deur Bianca Pienaar 

 

Seniors sê totsiens in Umemulo styl 
 

Die Zoeloe-kultuur vier die verandering van „jong 
dame na vrou‟ al vir eeue. Die viering is bekend as 
Umemulo en was die inspirasie agter Magrietjie se 
seniorafskeid van 2016. Dus die viering van voorspoed 
vir ons Magrietjies op hulle pad vorentoe. Miché 
Roberts het gesê: “Ek het gedink dit was pragtig, ek 
het gehou van hoe hulle die tradisionele elemente en 
simboliek gekombineer het.”  
 
Die aand het begin met gepaste musiek en tradisionele 
gesig-verwery. Die Primaria, huisouers en die Interne 
HK lid vir huissake het toesprake gelewer waar hulle 
die dames bedank het vir alles wat hulle vir Magrietjie 
gedoen het en hul voorspoed toegewens het vir die 
toekoms. Daarna het die meisies na „n voorlegging 
gekyk waar die afgelope paar jaar se kosbare 
herinneringe gedeel is. 
 
Die aand was vol spesiale Magrietjie tradisies soos die 
lees van die Magrietjie belofte, die sing van die 
huislied, boodskappies in die Magrietjie momento-boek 
en die skryf van hul droom vir Magrietjie op balonne. 
Catherine Haupt het gese: “Al was die afskeid bitter, 
was dit soet gemaak deur die goeie wense vir ons pad 
vorentoe. Die vriendelike gesigte, lekker versnaperinge 
en mooi wense het ons begroet terwyl ons vir oulaas 
ons pienk paleis vaarwel gewens het.” 
 
Ons beste wense vergesel ons oud Magrietjies! Mag jul 
pad met pienk Magrietjies besaai wees! 
Geskryf deur Ayabonga Sithole; Vertaal deur Bianca Pienaar 
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Uit die skatkis 
 

Die alumnus Danita Meiring het laat 
weet dat sy baie daarvan hou om die 
GrietGriet te lees en sê dit herinner 
haar aan al die goeie tye wat sy by 
Magrietjie ervaar het. Danita onthou 
veral haar Spikkeljaar - hoe sy oor 
die blad gehuppel het, asook haar 
dae as „n HK-lid. Haar raad aan elke 
Magrietjie dame is om elke oomblik 
te geniet en om elke vriendskap te 
koester. 

 
Studente-protesaksie 
 

Ten spyte van „n jaar gekenmerk 
deur nasionale protesaksie, wat ook 
die Universiteit van Pretoria geraak 
het, het alle studente die 
geleentheid gekry om hul jaar 
suksesvol te voltooi. Alle eer aan die 
universiteitsbestuur wat alle 
koshuisstudente veilig gehou het en 
die ekstra myl gestap het om gratis 
internet toegang vir studente te reël 
ten einde aanlyn toegang tot hul 
studies te kon verkry het. Ons 
vertrou dat 2017 minder onstuimig in 
dié verband sal wees! 

 
Senior totsiens… 
 

„n Afskeidsboodskap van 2016 se 
Primaria op die aand van die 
seniorafskeid: “Die 2016 senior-
afskeid was nie „n gewone afskeid 
nie; dit was „n unieke ervaring. Dit 
was ongelooflik dat ons iets nuut 
kon leer deur middle van die 
Umemulo tema. Persoonlik was dit 
die eerste keer wat ek soos „n eregas 
gevoel het. Ek kon dus die 
gebeurtenis voluit geniet!” – Christél 
Muller 
 
Huis Interne HK van 2015, Izanne 
Oberholzer ons sê: “Dit was n 
voorreg om van almal afskeid te 
neem en om herinner te word aan al 
die goeie tye wat ons in Magrietjie 
gehad het.” 
 
Dit is duidelik dat almal wat in 
Magrietjie se deure instap dit verlaat 
met „n hart vol vreugde. So glo ons 
dat elke dame se hart „n blyplek by 
Magrietjie gevind het oor die laaste 
35 jaar. 
 

Boodskap van die 2017 
Pimaria 
 

Die afgelope 3 jaar was van die 
beste in my lewe. In hierdie tyd het 
ek een van die mees kosbare lesse 
geleer, naamlik dat vrees jou en jou 
visie beperk. Dit het baie moed van 
my geverg om die eer te aanvaar om 
as Primaria van 2017 te kan dien, 
maar daar is nie „n beter beloning as 
om te weet dat ek die regte besluit 
gemaak het toe ek myself vertrou 
het en verby my vrese gekyk het nie. 
Tot dusver was elke oomblik 
vervullend en kosbaar. 
 
Saam met my passievolle HK-span 
het ons besluit om ons doel vir die 
huis op hierdie kosbare les te skoei. 
Ons gaan streef om „n omgewing te 
skep waar elke dame haar vrese kan 
oorwin sodat sy die beste weergawe 
van haarself kan word. Ons het besef 
dat hierdie reis wat ons na streef net 
bereik sal kan word deur ons energie 
te fokus om op die nuwe te bou en 
nie oor die verlede te baklei nie. Dit 
is belangrik om te besef dat hierdie 
reis meer kosbaar word wanneer jy 
in jou talente, vermoëns en 
selfverwesenliking glo. Hierdie is 
hulpmiddels wat elke Magrietjie 
dame kan bemagtig om die pad 
vorentoe helderder te maak as die 
een waarop sy was. Die resultaat is 
„n beweeg van vrees na Vryheid.  
 
Laastens wil ek elke Magrietjie dame 
aanmoedig om elke geleentheid wat 
in 2017 oor haar pad kom, as „n kans 
te gebruik om „n nuwe 
lewensverhaal te skryf en om te 
onthou dat hierdie huis nie „n tuiste 
is sonder elke liewe een van hulle 
nie. 
 
Pienk liefde  
Dalreé de Lange 

 

Teekan  
 

Op „n bewolkde oggend van 
20 Oktober 2016 het die 

Magrietjie dames „n 
plaatkoekie-ontbyt by 

McGiggles geniet. 

Die weergawe van die  

GrietGriet is deur die 

redaktrise, Dawn Barendse, 

saamgestel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit asseblief by die 

Magrietjie Alumni groep op 

Facebook aan 

https://www.facebook.com 

/groups/7131942833/ and 

en volg ons op Twitter en 

Instagram @MagrietjieRES 

& @instagrietjie. 

As u enige nuus met ons wil 

deel, kontak ons op epos: 

magrietjie@up.ac.za 

Eksamengebed 
 

Ons Waardes HK ,Tshepang 
Motsoeneng, het op 3 
Oktober 2016 ons geestelik 
vir die eindeksamen 
voorberei met „n spesiale 
eksamengebedsessie. Ten 
spyte van die moeilike jaar 
vol protesaksie, was al die 
Magrietjies ywerig om die 
eksamen suksesvol te 

voltooi. 


