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siek word nie. Ek was nog nooit 
in ’n hospitaal nie.”

Darren is onder die wakende 
oog van sy huisdokter, dr. 
Louise Engelbrecht, na die hos-
pitaal verwys, waar hy onder die 
sorg van die pulmonoloog dr. 
Emmanuel Taban geplaas is.

“Hy’s ’n ongelooflike mens. 
Die laaste keer wat ek so ’n aura 
ervaar het, was toe ek Madiba in 
2007 ontmoet het. Hy (Taban) het 
stille krag wat jou laat voel daar 
is hoop.

“Ek was werklik een van die 
gelukkiges wat die regte kombi-
nasie van mense – Dunay, dr. 

KURT DARREN: ‘EK MOET SING’

‘Virussiekte 
vat jou na ’n 
donker plek’
Christiaan Boonzaier

Kurt Darren is weer op die been 
en sterk tuis aan nadat hy aan 
die begin van die jaar in die hos-
pitaal opgeneem is weens die ko-
ronavirus.

Darren het gesê hy het aan die 
einde van verlede jaar begin olik 
voel en Covid-19 is net ná Ou-
jaarsaand by hom gediagnoseer. 
Hy is nie seker waar of hoe die 
virus hom beetgepak het nie. 

Sy vrou, Dunay van Heerden, 
en hul twee kinders het nie die 
virus opgedoen nie.

“Ek was vir ’n paar dae (ná die 
diagnose) by die huis,” sê Dar-
ren hees.

“Dunay het na my omgesien 
terwyl ek geïsoleer het en almal 
van my weggehou is. 

“Ek kan nie meer in woorde 
beskryf wat ’n spesiale mens sy 
is nie. Sy het die kinders en haar 
ma beskerm én so ongelooflik 
goed na my gekyk.

“Dit het my erg gevang. Ek is 
die fiksste wat ek nog in my le-
we was – regtig, die beste wat ek 
nog ooit in my lewe gevoel het – 
maar as hierdie ding jou vang, 
vat dit jou na ’n donker plek toe 
wat jy nie geweet het bestaan 
nie. 

“Ek het net op die bank gelê 
en . . . Die pyn wat ek gevoel het 
was fel, en ek is nie ’n ou wat 

Engelbrecht en dr. Taban – om 
my gehad het.”

Sy hospitaalbesoek was egter 
nie kinderspeletjies nie, sê hy.

“Ek het eendag in die hospi-
taal my bewussyn verloor. Vyf 
verpleegsters moes my (uit die 
hospitaalkamer) probeer uitdra. 
Ek is op agt liter suurstof ge-
plaas; daar was binneaarse 
drups oral; my bloed is ses keer 
per dag getrek, en toe het dr. Ta-
ban gesê hulle moet my na die 
hoësorgeenheid oorplaas, maar 
ek wou nie soontoe gaan nie. Ek 
was in ’n kamer waar ek gevoel 
het ek kan dit hier hanteer. 

“Ek wou nie met nog mense 
gaan sit wat baie siek was nie. 
En toe het ek ’n reuse-kopskuif 
gemaak en net besluit nou gaan 
ek baklei.”

Darren is eindelik ná sowat ’n 
week van die suurstof ontkoppel 
en ontslaan. Hy sê hy voel elke 
dag sterker en sterker.

“My stem word elke dag beter 
en ek kan nie wag om weer op 
die verhoog te klim nie. Ek mis 
dit om te sing. Ek sal selfs nou 
in ’n restaurant gaan sit en sing, 
sou ek kon. Dit is deel van my 
menswees. Party ouens moet 
fietsry, ek moet sing. Vir my 
gees. Vir my siel.

“Wanneer ek doen, sal ek men-
se wil hoop gee en herinner alles 
is nie verlore nie.”

Kurt Darren 

Krieketlegende 
Pollock sterk 
tuis aan ná 
lies-operasie
Graeme Pollock is Maandag uit 
die hospitaal ontslaan en is te-
rug by sy woning in die Ever-
green Lifestyle Village Broad-
acres-aftreeoord in Johannes-
burg.

Pollock (76), wat as een van 
die beste Suid-Afrikaanse krie-
ketspelers tot nog toe gereken 
word, sukkel al geruime tyd met 
sy gesondheid nadat Parkinson 
se siekte en kolonkanker by hom 
gediagnoseer is. 

Sport24 het Maandag berig 
Pollock is onlangs in die hospi-
taal opgeneem en het ’n lies-ope-
rasie ondergaan. 

Roger Moult, ’n familievriend, 
het gister aan Die Burger beves-
tig dat Pollock terug is by die 
huis en dat “sy toestand verbeter 
het”.

Pollock se gesondheidsproble-
me het die laaste paar jaar finan-
sieel ’n tol op hom geëis. ’n Aan-
lyn geldinsamelingsprojek, ofte-
wel skarefinansiering, is geskep 
om te help om sy lewenskostes 
in Evergreen Lifestyle Village te 
dek.

Portrette van Pollock deur die 
kunstenaar en oudspeler Richie 
Ryall word ook verkoop om geld 
in te samel. Slegs 100 van dié 
portrette is beskikbaar en mense 
wat R150 per maand, of ’n een-
malige bedrag van R2 000, aan 
Pollock skenk, ontvang ’n gete-
kende portret.

Gholfdae word ook beplan om 
geld vir Pollock in te samel.

Hy het Suid-Afrika tussen 1963 
en 1970 in 23 toetse verteenwoor-
dig voordat die isolasiejare sy 
loopbaan kortgeknip het. Hy het 
2 256 toetslopies teen ’n gemid-
delde van 60.97 aangeteken, wat 
sewe honderdtalle en 11 vyftig-
talle insluit.

Hy is in 2009 in die Internasio-
nale Krieketraad se Heldesaal 
ingehuldig. – Sportredaksie
) Die skarefinansieringsprojek: 
campaign https://www.backa-
buddy.co.za/champion/project/
graeme-pollock.
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EnviroAfrica BK is deur CTC Operations (Edms.) Bpk. aangewys om die NEMA EIA-aansoek vir die
Omgewingsmagtigingsproses te onderneem.

Projekbeskrywing en Ligging:
‘n 35 m hoë telekommunikasie-mas, insluitend die gepaardgaande infrastruktuur, word voorgestel op Gedeelte 22 van
Plaas Zouterivier Wes-Kaap, geleë in Wyk 32 van die Stad Kaapstad- metropolitaanse munisipaliteit. Die perseel is geleë
langs die N7, naby Kalbaskraal. Die perseelkoördinate vir die voorgestelde ontwikkeling is 33°36'22.90"S;
18°35'34.49"E.

CTC OPERATIONS (EDMS.) BPK. ENVIROAFRICABK
NEMA OPENBARE DEELNEMINGSPROSES

Kennis geskied hiermee van die voorneme om ‘n aansoek in te dien en die openbare deelnemingsproses te volg
ingevolge die Nasionale Omgewingsbestuurswet, 1998 (Wet nr. 107 van 1998), soos gewysig (“NEMA”), en die
Omgewingsimpakassesseringsregulasie 2014. Die voorgestelde ontwikkeling sluit die oprigting van ‘n 35 m hoë
telekommunikasie-mas en gepaardgaande infrastruktuur in op Gedeelte 22 van Plaas 22, Zouterivier, Wes-Kaap, en sluit
ook werksaamhede in soos gelys ingevolge die NEMA-regulasies, 2014.

Staatskennisgewing R324 (Lystingkennisgewing 3): Aktiwiteit Nr. 3

VOORGESTELDE ONTWIKKELING VAN ‘N 35 M HOë TELEKOMMUNIKASIE-MAS OP GEDEELTE 22 VAN PLAAS
22, ZOUTERIVIER, WES-KAAP

Aansoek vir omgewingsmagtiging om die volgende werksaamhede te onderneem:

*Geliewe kennis te neem dat die gelyste werksaamhede hierbo tydens die uitvoering van die NEMA-aansoekproses mag
verander. Geregistreerde belanghebbende en geaffekteerde partye (B&GP’s) sal van enige veranderinge in kennis gestel
word.

U word ook versoek om hierdie inligting aan te stuur aan enige persoon wat jy voel in kennis gestel behoort te word.
Konsultant: EnviroAfrica BK, Posbus 5367, Helderberg 7135. Faks: 086 512 0154/Tel.: 021 851 1616/E-pos
info@enviroafrica.co.za

Geliewe kennis te neem dat slegs Geregistreerde B&GP’s in kennis gestel sal word van die beskikbaarheid van verslae en
ander skriftelike voorleggings wat gemaak is (of gemaak kan word) aan die Departement deur die applikant, en geregtig
sal wees om kommentaar te lewer op sulke verslae en voorleggings.

Openbare Deelname: Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (“B&GP’s”) word hiermee in kennis gestel van die
aansoek en word uitgenooi om (skriftelik) te registreer en/of openingskommentaar te voorsien en enige kwessies,
kwellings of geleenthede met betrekking tot hierdie projek te identifiseer by die kontakbesonderhede hieronder verskaf,
voor of op 25 Februarie 2021. Ten einde te registreer of kommentaar te lewer, moet B&GP’s na die projeknaam verwys
asook hul naam, adres en kontakbesonderhede verskaf ( ) en
‘n aanduiding gee van enige direkte betrokkenheid – finansieel, persoonlik of ander belang – wat jy in die aansoek het.
Geliewe kennis te neem dat toekomstige korrespondensie slegs aan geregistreerde B&GP’s gestuur sal word.

met aanduiding van jou verkose metode van inkennisstelling
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Graeme Pollock

wat die UWK uitgereik het.
Prof. Benyam Mezmur, wat sy 

meesters- en doktorsgraad onder 
leiding van Sloth-Nielsen voltooi 
het en al 15 jaar lank saam met 
haar werk, sê die erkenning van 
die Nasionale Navorsingstigting 
“is welverdiend en moes dalk 
lankal gebeur het”.

Mezmur sê Sloth-Nielsen is ’n 
“bietjie soos ’n seekat met ’n 
klomp uiters effektiewe tenta-
kels”, betrokke by ’n verskeiden-
heid projekte, plaaslik en inter-
nasionaal, en lewer werk van on-
berispelike gehalte en impak.

Hy beskryf ook haar toegewyd-
heid aan haar studente, wat ver-
der as hul navorsing strek, en 
hul welstand en dié van hul ge-
sin insluit. Dit is ’n “skaars eien-
skap in die akademie waar dit 
dikwels baie maklik is om die 

UWK-professor eerste 
wat A-gradering behaal
Prof. Julia Sloth-Nielsen van die 
Universiteit van Wes-Kaapland 
(UWK) het dié universiteit se 
eerste A-gegradeerde navorser 
aan sy regsfakulteit geword en 
ook die eerste vrou aan die UWK 
wat ’n A-gradering kry.

Sloth-Nielsen beklee die leer-
stoel in openbare reg aan die 
UWK.

Die Nasionale Navorsingstig-
ting ken die A-gradering toe aan 
navorsers wat internasionaal er-
ken word as leiers in hul veld vir 
die gehalte van hul navorsing en 
die impak van hul onlangse na-
vorsing.

“Wat haar prestasie des te be-
langriker maak, is dat die grade-
ring in die regte is en dus die in-
ternasionaal erkende kundigheid 
aan die universiteit uitbrei buite 
die wetenskapveld, waar ons 
tans ses A-gegradueerde navor-
sers het,” sê prof. José Frantz, 
adjunk-viserektor vir navorsing 
en innovering, in ’n verklaring.

Sloth-Nielsen is ook net die 
tweede A-gegradeerde navorser 
aan die UWK wat nie in die we-
tenskapveld is nie.

Sy het haar in 1994 by die 
UWK aangesluit en haar eerste 
rol was om die kinderregteprojek 
by die gemeenskapsregsentrum 
te bestuur. Sy het dit tot 2000 ge-
doen, waarna sy haar by die 
regsfakulteit aangesluit het.

“Dit was aan die begin glad nie 
maklik nie. Ek moes hard werk 
om erkenning te kry,” sê Sloth-
Nielsen luidens die verklaring 

menslike faktor” te ignoreer. 
Deur haar navorsing en werk 

in verskeie lande wêreldwyd het 
sy omvangryke werk oor kinder-
regte gedoen, sê Mezmur in die 
verklaring. 

Sy is sedert 2013 deeltydse 
voorsitter van kinderregte in die 
ontwikkelende wêreld aan die 
Universiteit van Leiden in Ne-
derland en was ondervoorsitter 
van die Afrika-Unie se komitee 
van kundiges oor die regte en 
welsyn van kinders. Sy het help 
werk aan regshervorming in ver-
skeie Afrika-lande en het hand-
leidings en verslae vir die vaste-
land geskryf. 

Meer as 70 nagraadse studente 
het onder haar leiding verder ge-
studeer en sy gee steeds wêreld-
wyd klas.

Sy het artikels gepubliseer oor 
’n wye reeks onderwerpe, waar-
onder kindergeregtigheid, surro-
gaatskap en lyfstraf. 

Sy was lid van die Suid-Afri-
kaanse kommissie vir regsher-
vorming wat die Wet op Kinder-
regte en die Kinderwet opgestel 
het.

Sy is tans besig met ’n kinder-
reg-klousule in die nuwe grond-
wet van Sri Lanka en ’n boek oor 
kinders se grondwetlike regte.

Sy skryf haar beduidende suk-
ses toe aan haar “vat-geen-non-
sens”-benadering.

“Werk hard. Moenie versko-
nings maak nie. Skep jou eie 
werk. Niemand anders gaan dit 
vir jou doen nie,” sê sy.

Prof. Julia Sloth-Nielsen
 Foto: VERSKAF

Margot Luyt

Sy het verlede jaar ’n ATKV-
eerbewys vir lewenslange by-
drae by die ATKV-mediaveer-
tjies gekry.

Haar lewensmaat, Graham 
Clarke, is in 2019 dood. Hy is ná 
’n ongeluk in Antarktika ge-
stremd gelaat.

Luyt het drie broers gehad. 
Twee is oorlede en een word se-
dert 2012 vermis. 

Sy word ook deur haar dogter, 
Jacky, en drie kleinkinders oor-
leef.

van poësie. Luyt het later jare 
gesê Neethling-Pohl het hulle as 
studente baie lief vir poësie ge-
maak. 

Luyt het in televisiereekse 
soos Soutmansland, Amalia, Ge-
raldina die tweede en onlangs in 
die kykNET-drama Sara se ge-
heim verskyn. Sy het ook in 
flieks soos Nicolene en Die spook 
van Donkergat verskyn.

Luyt het in die 1970’s as oor-
klankingsregisseur by die SAUK 
begin werk. 

Portret van . . .
Sy was in die eerste klas van 

die Universiteit van Pretoria se 
dramadepartement, wat prof. 
Anna Neethling-Pohl begin het.

Neethling-Pohl, ook ’n aktrise, 
se sterkpunt was die voordrag 

op pad na die sentrum oorlede. 
Luyt het jare lank die pro-

gramme Vers en klank en Kort-
om op RSG aangebied en veral 
haar stempel met radiodramas 
afgedruk. Sy was ook verant-
woordelik vir radioreekse soos 

“Sy was die afgelope jaar baie 
swak. Sy het in die De Rust-sorg-
sentrum in Durbanville gewoon 
en was die laaste paar maande 
in ’n rolstoel. Ek het nog gister 
(Maandag)  gebel om te hoor of 
haar selfoon afgelewer kon 
word. ’n Mens kon nie met haar 
praat nie.”

Luyt sou weer in die De Rust-
sorgsentrum opgeneem word 
omdat sy daar net so goed ver-
sorg kon word soos in die hospi-
taal. Sy is egter in die ambulans 

AJ Opperman

Die veteraan-omroeper en aktri-
se Margot Luyt (73) is gister aan 
Covid-19 oorlede.

Luyt, wat aan Parkinson-siek-
te gely het, is Vrydag in die Karl 
Bremer-hospitaal in Kaapstad 
opgeneem, sê haar suster, Ella 
Viljoen. 

“Margot het ’n hoë koors ge-
had en is vir Covid-19 getoets. 
Hulle het Saterdag vasgestel die 
toets was positief. 

Margot Luyt se stem finaal stil weens Covid-19

‘‘Sy was die afgelope jaar baie swak.
 — ELLA VILJOEN

Singende Kaapse hartchirurg 
bring hulde aan sy kollegas

Dié Kaapse ooruil is Maandagaand hoog in ’n boom  in Die Boord in Stellenbosch gesien waar dit ’n uitstekende 
uitsig het om klein diertjies te jag. Foto: ARNOLD THERON

‘Om beter te kan sien, my kind’

Lesersfoto

Stuur foto’s na 

webred@dieburger.com

Nazley Wilschutt

Dr. Wilhelm Lichtenberg, wat 
as die “singende chirurg van 
Kaapstad” bekend staan, het 
onlangs ’n video uitgereik van 
’n liedjie waarin hy hulde 
bring aan verpleegsters en 
dokters.

Lichtenberg, ’n 
hartchirurg, sê 
Riaan Steyn het die 
melodie verwerk en 
dr. Martin Young, ’n 
oor-neus-en-keel-spe-
sialis van Knysna, 
het “Healthcare He-
roes” se lirieke ge-
skryf.

“Ek het ’n bietjie aan die li-
rieke geskaaf, so ’n mens kan 
sê ons albei het dit geskryf,” 
het Lichtenberg Donderdag 
gesê.

Die video begin met ’n ver-
pleegster wie se wekker om 
04:30 afgaan, wanneer sy op-
staan om vir haar dagtaak ge-
reed te maak.

Dit wys hoe sy in persoonli-
ke beskermende drag na haar 
eerste pasiënte gaan en hoe 

pasiënte op draagbare by die 
hospitaal aankom terwyl dok-
ters en verpleegsters bont-
staan om almal te help.

Die operasangeres Brittany 
Smith verskyn ook in die vi-
deo.

Lichtenberg sê hy het Smith 
in twee operas ge-
sien en haar gevra 
om ’n deel in die 
lied te sing.

Die video is deur 
Anne Meyers van 
die produksiehuis 
Two Blondes and 
the Redheart ver-
vaardig. Dit is in die 
Christiaan Barnard-

gedenkhospitaal en die Netca-
re N1 City-hospitaal in Kaap-
stad opgeneem.

Lichtenberg sê dit was spe-
siaal om die video op te neem.

“Die verpleegsters en dok-
ters offer so baie op om almal 
te help. Ek het geweldige res-
pek vir hulle. Die liedjie is ge-
skryf om hulde aan hulle te 
bring.” Hy sê mense moet 
weet hoe hard dokters en ver-
pleegsters daagliks werk.

Dr. Wilhelm 
Lichtenberg


