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A donation today makes 
a difference tomorrow
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Van slagoffer ...  tot oorlewende ...  tot warriorVan slagoffer ...  tot oorlewende ...  tot warrior
Iewers, êrens, Here, het die lewe elkeen van 
ons hierdie afgelope tyd onderstebo 
gestamp. Ons masker kom nie net meer tot 
by ons mond nie, Here.  Dit maak party dae 
sommer ons hele gesig toe. En ons hart.  
Want ons harte het seergekry hierdie jaar.  
Elkeen van ons se seerkry het 'n ander naam 
. . . maar ons trane, en ons bang en ons 
onsekerwees, is dieselfde, Here.  

Iewers, êrens was elkeen van ons hierdie 
jaar die slagoffer van iets wat so baie unfair 
was. 'n Werk wat weg is, siekte, goed 
agterlos en trek, plaasaanvalle, die dood 
van 'n geliefde . . . en in ons harte skreeu dit 
uit dat alles so verskriklik unfair is, Here.  In ons 
harte wonder ons of ons ooit oor hierdie 
berg gaan kom, die berg wat so swaar, 
diep hier binne ons gaan lê het.  

En soos wat die tyd aanstap, begin ons die 
stukkies weer optel. En iewers langs die 
alleenpad verander ons in oorlewendes.  
Ek hou niks van die woord oorlewende nie, 

Here. Dit klink so effentjies. So al asof mens in 
'n stormpyp beland het en die lewe jou 
iewers op 'n sypaadjie uitgespoeg het ... en 
daar oorleef jy maar.

U glo nie aan oorleef nie, Here. In u oë 
verander hartseer en pyn u kinders in 
Warriors. 'n Warrior is 'n soldaat, Here, 
iemand wat langs die pad geleer het hoe 
om op te staan en weer te leef.  Iemand wat 
die vaardighede aangeleer het om terug 
te baklei in die lewe se unfair oomblikke.  

Wanneer ons so weerloos en magteloos op 
die lewe se sypaadjie lê, is dit U wat stil by 
ons kniel en ons ophelp. Dit is U wat ons 
vashou en troos, wanneer ons soos drenke-
linge aan U vasklou. Dit is U wat dag na 
dag, oomblik vir oomblik, vir ons leer om 
weer die klein eenvoudige dingetjies te 
waardeer, om elke stukkie brood wat u vir 
ons neersit, raak te sien, en dankie te sê. Dit 
is U wat ons ophelp en treetjie vir treetjie 
saam met ons begin stap ... ons aanmoedig 

wanneer ons sommer net wil gaan lê.    

Omdat U saam met ons stap, Here, is ons nie 
hulpelose slagoffers of sukkelende 
oorlewendes nie.  Ons is Warriors.  Ons is tot 
alles instaat omdat U langs ons loop, elke 
oomblik van elke dag . . . omdat U krag 
groter is as die lewe se unfair. Ons is 
Warriors, want u krag hou ons regop. Altyd.  
En dis vir ons genoeg, Here.  Amen.

Beste wense vir 'n Geseënde Kersfees gevul 
met vrede, hoop, blydskap en liefde en 'n 
oormaat geluk, voorspoed en genade vir 'n 
Voorspoedige Nuwe Jaar. 

May this Christmas fill your homes with the 
peace and joy of Christ! We wish for you 
much joy and love with a New Year full of 
God's goodness!

Namens die skoolHoof, Personeel en 
Leerders van alta du Toitskool



Dit klink en lyk soos iets uit 'n bangmaakfilm: 
gemaskerde gesigte, instap-missproeiers, plakkers 
wat instellings reguleer en kinders in verskillende 
rigtings beveel. Selfs temperatuurmeters wat soos 'n 
pistool voor jou kop gehou word om jou lot te 
bepaal.

Toe nie! Hierdie is Alta du Toitskool se sogenaamde 
nuwe normaal, maar ons druk deur en ons lag. Ons 
doen die beste wat ons kan te midde van die 
onbekende. Ons werk harder as ooit en ons bly 
positief.

Onderwysers en leerders werk saam om die uit-
dagings van die "nuwe normaal" onder Covid 19- 
regulasies die hoof te bied. Om in die warm klas met 
'n masker oor jou mond en neus te sit, is 'n moeilike 
aanpassing, maar die Alta-leerders het gewys niks 
kan hulle onderkry nie! Behalwe vir die maskers wat 
gedra moet word, moet leerders ook daaraan 
gewoond raak om 1.5 meter van hulle klasmaats af 
te bly.

Maskers vorm deel van ons daaglikse roetine. Dit sny 
ons nie af van die wêreld nie, maar ons leer om meer 
met ons oë te glimlag, woorde te gebruik in same-
werking met emosies. Genade en vriendelikheid 
word die nuwe noodsaaklike geskenk wat ons vir 
soveel mense elke dag verniet moet gee.

Die virus het stelselmatig die kleur uit ons lewens 
begin vee soos wat die finansiële druk op ons 
skouers kom lê het, maar ons sien elke struikelblok as 'n 
stappie nader aan 'n nuwe begin en nie die einde 
nie.  Dit is nou, meer as ooit te vore, nodig om hande 
te vat en regtig 'n ondersteuningsnetwerk te vorm en 
daar te wees vir ander. Daarom vra ons, moet 
asseblief nie van ons spesiale Alta du Toitskool- 
leerders vergeet nie. Ons het nogsteeds julle onder-
steuning nodig, finansieel maar ook in julle gebede.

Mag u elke keer wat u 'n masker opsit, nie sug en 
moedeloos voel nie, maar eerder besef dit is hoe 
Jesus my ook elke dag beskerm. Elke stiksel in jou 
masker, is elke tree wat Hy saam met jou stap. Ons 
dra al ons donateurs, ouers, personeellede en 
leerders op in ons gebede. Mag die nuwe normaal 
vir ons almal iets positiefs inhou.

Hermène van Niekerk

Die nuwe normaalDie nuwe normaal



Vir 19 jaar was mnr Vermeulen vir ons skool 
'n rots, en sy omgee het net nooit opge-
hou nie. Soms kom iemand op jou pad 
wat jou aanraak en jy kan sommer in die 
persoon se siel inkyk. Dit was vir my die 
geval met mnr Vermeulen. Dit was vir my as 
voorsitter 'n groot eer om saam met      
mnr Vermeulen om tafels te kon sit en by 
een van die bestes te kon leer. 

Net 'n dankie sal nooit genoeg wees nie, 
maar soos ek mnr Vermeulen leer ken het, is 
dit nie vir eer en glorie wat hy ons skool so 

lojaal gedien het nie. Sy liefde vir ons leerders en skool was groter 
as dit, en vir dit wil ek graag mnr Vermeulen bedank.

Dankie oom Mocke vir elke dag en elke uur vir Alta du Toitskool. 
Ons sal vir altyd dankbaar wees vir jou op ons pad.

Francois Vermaak, Voorsitter:  Beheerliggaam

Finansiële konsultant lê tuig neer

Gwendy Theron het soomloos meer as 'n 
dekade gelede by die Middel Fase 
ingeskakel met 'n groot voorsprong, met 
haar seun, Jacques, wat self verstandelik 
erg gestremd is. Gwendy het uitgestaan 
in dié opsig dat sy nooit ooit op 'n 
leerder opgegee het nie. Met ferm, 
konsekwente dissipline het sy leerders 
gelei op hulle onseker pad tot hulle eie 
verworwe kennis. 

Gwendy het ook baie vinnig uitgestaan 
as 'n uitstaande atletiekafrigter wat ons 
leerders tot ongekende hoogtes gelei het. Haar “Kom! Ek WEET 
jy kán!”, het gereeld opgeklink by ons oefeninge. Híérdie 
verantwoordelikheid het meegebring dat sy vele ure na skool 
met ons leerders deurgebring het – alles vir die LIEFDE van die 
saak. Sy het voorwaar die skool se leuse “Dien met liefde” 
UITgeleef.

Die koms van COVID 19 het Gwendy se aftreeplan met 'n paar 
jaar vervroeg, wat ons skool se verlies is. Gwendy, ek sal jou 
lewensvreugde en humorsin altyd koester. Mag die jare vorentoe 
NET geseënd wees vir jou.

Roelof Coertzen  Adjunk-hoof,

Katriena Samuels begin werk op       
01 Augustus 1983, as klashulp by    
Alta du Toit Sentrum. Katriena Maans, 
meer bekend vir ons en die kinders as 
Katrien of tannie Katrien, tree einde 
vanjaar na 37 jaar en 5 maande met 
getroue diens by Alta du Toitskool af. 
Die ongelooflike jare diens spreek van 
haar toewyding, getrouheid, deur-
settingsvermoë vir haar werk (eerder 
diens met liefde) en besonderse be-
grip, liefde en empatie vir ons spesiale 
kinders asook vir haar kollegas.

Oor die jare het Katrien die respek van leerders sowel as 
kollegas geniet.  Enersyds het sy hulle ook met absolute respek, 
waardigheid en deernis behandel. Sy verdien haar titel 
“mamma” oor haar besorgdheid vir die welstand van ons 
leerders en kollegas.  Nooit het ek haar ooit kwaad gesien nie. 
Ons almal was bevoorreg om elke dag haar vriendelikheid, 
innemendheid en omgee te ervaar.

Katrien, jy was 'n merkwaardige voorbeeld van 'n perfekte ma, 
onderwyspersoon, kollega en vriend vir ons almal. Ons wil ons 
opregte dank en waardering teenoor jou uitspreek vir jou 
getroue en onbaatsugtige diens aan Alta du Toitskool oor die 
lang tydperk. Jou bydrae sal vir altyd in ons geskiedenis 
aangeteken wees.

Ons gun vir jou 'n welverdiende rus. Geniet jou aftrede en ons 
wens jou alle voorspoed en goeie gesondheid toe.

Totsiens mamma Katrien.  Mooi loop!!!

Abraham Caesar Adjunk-Hoof, 

Juffrou Marietjie van Blommestein het in 2008 by Alta du Toitskool in diens getree.  Baie gou het die  innemende, liewe 
juffrou met die sagte, deernisvolle hart, lekker lag, besondere humorsin, kreatiewe talentvolle reus, stylvolle vrou en 
gelowige toegewyde Christen, in die  harte van almal gekruip.  

Die afgelope 4 jaar is ek geseënd om nou saam met Marietjie te werk. Dit was dus my voorreg om haar baie beter te 
leer ken, haar kreatiwiteit te benut en baie lekker te lag. Die kinders gaan jou baie mis. Jy is 'n toegewyde juffrou wat net 
die beste vir hulle wou hê.  Jou liefdevolle geaardheid gaan ons beslis baie mis, maar soos ons lees in  Prediker  3:1 “vir 
alles is daar 'n bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd”. Ons gun jou die nuwe fase wat jy nou in 
jou lewe betree.  Mag jy die aftrede geniet en net goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. 

Linda Weber, Opvoeder

VivaLaMusica Martietjie

Welverdiende rusWelverdiende rus

Totsiens Mamma Katriena

Geliefde kollega sterf
Die Alta-familie moes onlangs afskeid neem 
van 'n geliefde kollega, tannie Rosetta 
Adams. 

Om totsiens te sê, is erg hartseer, veral vir so 
'n merkwaardige vrou wat die leuse van ons 
skool ~ Dien met liefde ~ so moeiteloos en 
grasieus uitgeleef het. Na 32 jaar van 
onbaatsugtige diens by Alta du Toitskool 
as klasassistent, het tannie Rosetta Adams 
as gevolg van langdurige komplikasies 
weens en na COVID 19, afgesterf. 

As kollegas en leerders onthou ons haar as 'n fyn, saggeaarde 
vrou, wat geken was aan die vrugte van die Gees ~ liefde, 
vriendelikheid, selfbeheersing, goedhartigheid, vrede, vreugde, 
geduld en nederigheid. Alta du Toitskool groet jou vaarwel, tot 
weersiens tannie Rosetta. Rus in hemelse vrede.

Michelle Roberts, Opvoeder
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Junie 2020. My geliefde seun verjaar en 
ons vier sy verjaardag by die see. Die 
kaggel knetter gesellig en ek lê op die bank 
en dink hoe dankbaar is ek vir die naweek 
by die see. Ons is deur 'n baie emosionele 
tyd die jaar. My ma is Februarie oorlede en 
2 maande later is my ouboet se kleinseun 
van 21 maande, ook skielik oorlede.

Ek het reeds in die week nie te wel gevoel 
nie, maar het gereken die wegbreek sal 
alles beter maak. Min het ek geweet hoe 
die naweek sou uitdraai.  Binne 6 ure het my 
koors gepiek tot 41 grade! Ek was besig om 
my bewussyn te verloor. Alleen met my seun, 
ver van hospitale, en nie meer in staat om te 
kommunikeer nie, het dinge baie vinnig sleg 
begin lyk.

En hier begin die grootste wonderwerk 
van vele in my lewe …

My man was op see en weens 'n storm wat 
skielik opgesteek het, besluit hy om sy boot 
in te bring na St Helenabaai en dan by ons 
aan te sluit in Dwarskersbos. Sodoende kon 
my seun hom bel. Hy het dadelik 'n ambulans 
ontbied en my broer ook gekontak. Met sy 
aankoms het die Paramedici vir hom gesê: 
“Meneer, sy gaan dit nie maak nie!”

Ek word deurgejaag na Vredenburg hospi-
taal waar hulle my stabiliseer. My uurglas 
begin vinnig uitloop. Op hierdie stadium 
begin my brein swel en my organe is besig 
om in te gee. Bo medici se verwagting, kry 
hulle my tot op 'n punt waar ek deurgeneem 
kan word na Vincent Palotti hospitaal in 
Kaapstad. Die gevreesde diagnose is 
gemaak, ek is COVID 19 positief en is besig 
om te sterf.

Dokters en hospitaalpersoneel het geen 
verwagting dat ek dit gaan maak nie, my 
longfunksie is minder as 10 persent! Ek word 
op 'n ventilator geplaas en my man word 

voorberei op die ergste. Ek is in 'n “medical 
indused coma” , maar ek dink ek is wakker.

Ek onthou nie veel nie, maar ek onthou hoe 
ek met God praat, eers smeek vir my lewe en 
later smeek dat my kind en man beskerm sal 
wees. Op 'n stadium dink ek, ek maak my oë 
toe en weer oop en ek sien my pa! Ek dink ek 
moet in die hemel wees, want dit is waar my 
pa reeds 22 jaar is en langs hom staan my 
ma. Ek wil dadelik na my pa gaan, maar 
soos ek vorentoe beur, word ek bewus van 
duisende engele wat my omring; groot 
wesens, groter as mense, geklee in wapen-
rustings met vlerke so groot ek verkyk my aan 
hulle. En hulle keer my!?! Terwyl ek probeer 
deurdruk sien ek 'n baie geliefde beeld, my 
ouboet wat verlede jaar skielik aan 'n 
massiewe hartaanval oorlede is, met sy 
kenmerkende stout glimlag. Soos ek nog-
steeds vorentoe beur, beweeg hy na die 
engel en raak aan hom. Daardie engel tree 
dan vorentoe en sê net: “Nee my kind, dit is 
nog nie jou tyd nie.” En so gaan dit aan. Ek 
voel later soos 'n vasgekeerde dier, want dit 
maak nie saak watter kant toe ek druk nie, 
die engel sê oor en oor dieselfde. “Ek wil by 
my pa kom, Here!” wil ek skree en gee weer 'n 
harde druk. Op daardie oomblik kom die 
klokhelder lag van my ouboet se kleinseun 
deur – ek sien hom nie – en ek kyk na my pa 
en ma. My pa glimlag vir my en my ma waai 
en op daardie presiese oomblik kom 'n 
skare engele, almal in wapenrustings  
geklee, vlerke oopgesprei met die voorste 
engel se swaard wat soos donderweer klink 
soos dit in die grond inslaan, en soos 'n 
“suigaksie” word ek teruggeruk.

Minder as 24 uur later begin my suurstof-
vlakke klim, ek herstel teen 'n pas wat die 
dokters nog nie gesien het nie. Ek word 
binne 3 weke ontslaan uit die hospitaal – 3 
weke van sterwend na huis!

Met my opvolgbesoek word my x-strale aan 

my gewys. My enigste longfunksie was in my 
regterlong, die grote van 'n volwassene se 
duimpunt. Die dokter luister na my ervaring, 
bly 'n rukkie stil en wys toe vir my my statistieke.  
Die oomblik wat ek my hemelse ervaring 
gehad het, het my monitors begin “mal” 
raak! Die dokter het my man reeds geskakel 
om te kom groet. En binne minute raak dit 
doodstil, en die monitors begin normaal 
“beep”. Ek kan my oë nie glo nie, dit kan mos 
nie wees nie? Sy woorde wat volg, ruk my tot 
in my wese: “Mevrou, medies gesproke moet 
jy nie lewe nie. God het jou gered!” My 
longe is so skoon ek sien tot my ander 
organe! Geen letsels, geen skade – ek kry 
die groen lig om aan te gaan met my lewe.

Hoe verander 'n mens se lewe nie. God het 
vir my my grootste wens gegee – ek kon my 
pa sien. Daar gaan nie 'n dag verby dat ek 
nie 'n paar trane afvee van absolute 
dankbaarheid nie. My God, my hemelse 
Vader, het my gespaar vir my mense, my 
kinders  … om my storie te vertel. 

Psalm 91:11 
“Hy sal sy engele opdrag gee         

om jou te beskerm                        
waar jy ook al gaan”.

Marleze Ferreira  Opvoeder,

Gaan loer gerus na ons webtuiste
www.altadutoit.com 

Volg ons op ons facebook 
Alta du Toit School, Kuilsriver

My longe: Regs vol Covid en links weer gesond.
Die groen sirkel is al stukkie van my long wat gewerk het

Genade onbeskryflik groot!

Skets van vriendin om min of meer vas te vang wat ek gesien het

Eerste buite foto na 
my wonderwerk.
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