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Junie was die Covid-19-gevalle in die 
Umsobomvu Munisipale area 40 en in 
Renosterberg Munisipale area 11.

Die besluit om die skole te heropen, 
volg na 'n gesamentlike vergadering 
tussen die LUR van Onderwys en 
Gesondheid in die provinsie wat 
besluit het dat die skole kon heropen. 
Die departement het toegesien dat die 
skole  deegl ik  skoongemaak is . 
G e e s t e s -  e n  m a a t s k a p l i k e 
o n d e r s t e u n i n g  i s  a a n  d i e 
skoolbestuurspanne, opvoeders en 
nie-ondderigpersoneel voorsien.

Meer as 1 200 leerders en 282 
onderwysers is deur die skole se sluit 
geraak. Die departement sal saam met 
die Departement Gesondheid op 
gereelde basis die skole monitor om 'n 
veilige leer- en onderrigomgewing te 
verseker. Die departement is tans 
besig om die infassering van die ander 
grade teen 6 Julie uit een te sit. 
Verdere inligting in hierdie verband sal 
mettertyd aan die publiek deurgegee 
word.

André gaan ook die gehoor (dis nou 
julle by die huis) vra watter voorstelle 
julle het wat hy met die vrywilligers 
moet aanvang. Soos byvoorbeeld eet 
'n ui en dink dis 'n appel, jy moet 
skelm sigarette gaan koop of jy is 
Superman!  As jy nou reeds idees het, 
e-pos dit aan info@lefra.com of SMS 
dit na 33000: Lefra (dan 'n spasie) jou 
naam en van en jou idee wat André 
met sy vrywilligers onder hipnose 
moet laat doen.  Indien ons jou idee 
gaan gebruik, wen jy 'n aanlynkaartjie 
vir ANDRÉ – DIE SKREEUSNAAKSE 
HIPNOTISEUR.

vrywilligers is die sterre van die 
konsert en hulle laat ons gehore 
skaterlag – natuurlik met so 'n bietjie 
hulp van André af.   André plaas ons 
vrywilligers onder hipnose en dan 
doen 'n mens mos allerhande goed 
wat 'n mens nie sommer aldag sou 
doen nie … soos om 'n wasmasjien, 'n 
lewensredder in Baywatch, Juanita 
du Plessis of sommer net 'n hondjie 
of 'n katjie te wees. Slaap! en kom 
skaterlag vir André en sy ster 
vrywilligers. Lefra Produksies het ook 
' n  p a a r  j a a r  g e l e d e  d i e 
televisieprogram, SKATERLAG MET 
ANDRÉ – DIE SKREEUSNAAKSE op 
kykNET uitgesaai.

O lorato  se  enke l -ma het  haar 
grootgemaak. Haar ma was eers 'n 
Geskiedenis- en Engelsonderwyseres 
wat na haar geboorte opleiding in die 
SANW gekry het en later na die 
Lugmag oorgeskakel het. Sy het 'n 
jeugontwikkelingsprogram gelei om 
toekomstige vlieëniers en ingenieurs 
vir die SAAF te werf en te bemagtig. 

Peggy-Sue Khumalo, 'n voormalige 
Miss SA, inspireer haar. 'n Paar punte 
wat Peggy in 'n onderhoud uitgelig 
het, het aanklank by Olorato gevind, 
soos dat sy trots is om 'n vrou te wees 
wat dominant in 'n manlike industrie 
soos bankwese staan en die eerste 
swart vrou te wees wat 'n CEO in 
daardie industrie geword het. 

Haar ander rolmodel is haar ouma 
saam met wie sy grootgeword het. 
Omdat hulle baie na-aan mekaar is, 
het  sy  baie van haar  ouma se 
karaktertrekke aangeleer, soos sterk 
staan in gebed, onselfsugtigheid, om 
nie nydig op mense te wees nie, dit te 
waardeer waarmee God haar geseën 
het en om onvoorwaardelik lief vir 
mense te wees.

‘n Mens verwag 'n stywe, stugge, 
selfgesentreerde persoon as hulle 
hoor dat sy 'n vlieënier van beroep is. 
Mense is dus aangenaam verras as 
hulle 'n snaakse ontspanne vrou 
ontmoet  wat  n ie  a l tyd  op d ie 
voorgrond hoef te wees nie. Sy het 'n 
aura om haar wat mense op hul gemak 
stel. Nou ja, die hele Noord-Kaap hoop 
die kroon sal in Augustus op haar kop 
pryk.

Olorato glo skoonheidskompetisies 
bied 'n platform vir vroue om hul mag 
en stem terug te wen na jare se skewe 
opvatting dat jy nie mooi én intelligent 
kan wees nie. Sy glo vroue sal hul 
daaglikse pyn en vrese oorkom. 
"Eendag sal ons in 'n vroue-wêreld leef 
e n  d i t  i s  m o o n t l i k  w a t  d i e 
teenoorgestelde geslag so bang maak 
dat hulle ons wil elimineer, maar ons 
sal oorwin." 

getuig van die rykdom en skoonheid 
van ons nasie.

Een ding wat sy van die land sou wou 
verander, is die doeltreffendheid en 
dryfkrag om dinge gedoen te kry. Ook 
die manier hoe sekere sake voor 
mense geprioritiseer word, veral voor 
vroue, die jeug, kinders en die LGBTQ-
gemeenskap. 

M. Mostert

PIXLEY KA SEME - Soos almal half en 
half verwag het, was al die skole nie 
gereed om op 8 Junie hul grade 7's en 
12' terug te ontvang nie. Van die skole 
s e  a b l u s i e ge r i ewe  wa s  n i e  o p 
standaard nie of daar was nie genoeg 
waterpunte nie. Skole in die Oos-Kaap 
w a s  ' n  h a r t s e e r  p r e n t j i e .  D i e 
plattelandse skole veral het gesukkel 
om gereed te maak vir die groot 
terugkeer. Van die skole se klaskamers 
het nie deure nie, ander se ruite 
makeer en sommige was bloot net 
gevandaliseer en onbegaanbaar.

Goeie nuus is dat die 19 skole in die 
Pixley ka Seme-distrik wat verlede 
week as gevolg van vele uitdagings nie 
gereed was om te open nie, wel nou 
oop is. Die gebiede in die Umsobomvu 
en Renosterberg Munisipaliteite het 'n 
vinnige toename in positiewe gevalle 
van die coronavirus ervaar, maar die 
skole het op 17 Junie wel hul deure vir 
die leerders oopgemaak en is gereed 
om hulle veilig te ontvang. Teen 16 

LAASTE 19 SKOLE IN PIXLEY KA SEME-
DISTRIK OOK NOU OOP VIR LEERDERS

M. Mostert

Olorato het reeds haar privaat 
vlieënierskursus voltooi en het nou 
naggradering en loods in bevel-
graderings in 2 ligte vliegtuie by die 
Aeronav Academy, Lanseria Lughawe 
verwerf. Sy is tans besig om haar 
kommersiële loods multi-enjin- en 
instrumentgraderingslisensie te 
voltooi. Haar einddoel is om, nadat sy 
ondervinding as 'n lugredery-vlieënier 
opgedoen het, die eerste swart 
vroulike ruimtevaarder van Afrika te 
word.

Vorige skoonheidskompetisies op 
Olorato se kerfstok is Miss Pretoria 
2017 en prinses vir Miss Mamelodi 
Sundowns Northern Cape 2019/20. 
Hoekom wil sy Miss South Africa 
word? Sy glo sy voldoen totaal en al 
aan die nuwe handelsmerk van die 
organisasie in die nuwe era en die 
verandering waarby almal in die 
huidige pandemie-krisis moes aanpas. 

NOORD-KAAP – Ek gee nie om wie die 
ander 34 mooi nooiens is wat deel van 
die 35 Miss South Africa-finaliste is 
nie. Ek is net mateloos opgewonde oor 
Olorato Major, 'n Warrenton-nooi wat 
die 35ste finaliste-tal voltooi. Olorato 
voldoen loshande aan al die vereistes 
vir 'n ideale kroondraer vir die 
skoonheidskompetisie wat aanlyn 
gehou word.

Die inperkingstyd het ook haar lewe 
omver gegooi. Haar gesondheid, 
studies en finansies is die meeste 
geraak. Die grootste uitdaging was om 
tuis te bly en nie met belangrike 
inisiatiewe in die Noord-Kaap waarby 
sy betrokke is, voort te kon gaan nie. 
Die tyd het haar geleer dat sy sterker is 
as wat sy besef het. 

Olorato is gek oor Suid-Afrika se 
vrouens. Sy voel ons land het die 
mooiste vroue. Elkeen se diversiteit en 
sterkte verwarm haar hart. Sy hou ook 
van die verskillende kulture en kan, 
danksy die feit dat sy baie berese is, 

“Ek glo ek bring iets wat nog nooit op 
'n Miss South Africa-verhoog gesien is 
nie deur 'n jong vroulike vlieënier te 
wees en te bewys dat vroue in 'n 
mansdominante industrie haar merk 
kan maak." Sy het nog altyd op so 'n 
manier geleef wat alle fasette van Miss 
SA verpersoonlik, naamlik passie, 
deursettingsvermoë, nederigheid, en 
inspirasie. 

NOORD-KAAP-NOOI IN TOP 35
VAN MISS SOUTH AFRICA

Lefra Produksies

SUID-AFRIKA – As jy die tipe persoon is 
wat glad nie daarvoor omgee om jou 
naam met 'n plank te slaan nie, is 
hierdie kans die een uit 'n duisend net 
vir jou. Jy moenie skaam wees nie en 
ook nie omgee om nie te weet wat om 
jou aangaan nie.

Met 10 vrywilligers lewendig en 
regstreeks in die Lefra Kelder, weet 'n 
mens nooit wat gaan gebeur nie.  Ons 

S u i d - A f r i k a  s e  b e k e n d s t e 
verhooghipnotiseur, ANDRÉ – DIE 
SKREEUSNAAKSE HIPNOTISEUR, is ook 
deel van Lefra se Kelderkonserte op 26 
Julie om 17:00.  Die sterre van André 
se vertonings is egter vir vrywilligers.  
As jy ouer as 18 en jonger as 30 is, in 
die Johannesburg- of Oos-Rand- 
omgewing woon, op hierdie aanlyn 
TV-program wil verskyn, 'n ekstrovert 
is wat glad nie omgee om mal goed op 
die verhoog aan te vang nie en 
natuurlik vrywillig onder hipnose sal 
gaan, wil ons graag met jou gesels.  
Skakel vir Monica Booysen by (011) 
8 1 5  3 0 0 0  o f  e - p o s  a a n 
bestuur@lefra.com.  Meer inligting 
oor die Lefra Kelderkonserte kan by 
lefra.com gekry word.  Besprekings  
kan gedoen word by itickets.com.

'n Vlaag moorde teen vroue het 
opnuut die land getref. Die regering 
veroordeel mishandeling en moord 
op vroue en kinders en bly daartoe 
verbind om hul pogings om alle 
vorme van geweld teen vroue en 
kinders uit te roei, te verskerp. Die 
regering het die geslagsgebaseerde 
geweld (GBV)- Beleidsraamwerk in 
post-skool- en opvoedingsisteme 
goedgekeur.

Die GBV Beleidsraamwerk in PSET 
b i e d  r i g l y n e  o o r  s t r u k t u r e , 
meganismes  en  prosesse  wat 
instansies van hoër opvoeding in plek 
moet stel om voorvalle van GBV op 
hul kampusse te voorkom. Hulle moet 
ook bewusmaking van hul GBV-
beleide promoveer.

beskermingsbevel teen die oortreder 
gekry. Hy is intussen opgespoor en in 
hegtenis geneem. 

Die Motsomi-gesin van Thaga-di-
epalayang naby Hartswater is in rou 
gedompel na die dood van hul 26-
jarige dogter aan die hand van haar 
voormalige vriend.

Die pa van die oorledene, Paul le 
Roux, het gesê dat sy 26-jarige dogter 
Saterdagoggend brutaal deur haar 
eks-gel iefde vermoor is .  Haar 
liggaam is met verskeie steekwonde 
in 'n plas bloed aangetref. Die 
oorledene het na bewering vroeër 'n 

HARTSWATER - Dit is asof die moorde 
op vroue in sulke brandervlae kom. 
Vir ‘n tyd lank is dit stil, maar nou in 
die inperkingstyd het dit weer 
opgevlam en is die nuus vol berigte 
oor vrouens wat aan die hand van 
bemindes of bekendes hul lewens 
verloor het.

M. Mostert

VRYWILLIGERS GESOEK VIR
HIPNOSE IN AANLYN-VERTONING

VROU DEUR EKS-
GELIEFDE VERMOOR:

“Die besluit om die skole te heropen,
volg na 'n gesamentlike vergadering 

tussen die LUR van Onderwys en Gesondheid”
“Sy is tans besig om haar kommersiële 
loods multi-enjin- en instrument-
graderingslisensie te voltooi.”

LIGGAAM IN BLOEDPLAS AANGETREF


