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Versteekte talente in Heilbron

T

alente is vir almal beskore, dit moet
net ontwikkel word. Anna-Marie
Naude (41), dogter van Dawie en Ena
Naude het verseker 'n groot talent wat min
mense van bewus is. Anna-Marie is gebore
met 'n oop rug wat so groot soos 'n 20 sent
stuk was. Dit was die hoofoorsaak hoekom
haar beenstruktuur nie teen volle ontwikkel
het nie. Sy het moeilike kinderjare gehad wat
gepaard gegaan het met hoë koors en stuipe.
Op 'n jong ouderdom was sy vir ongeveer
vyf jaar by die Eureka Opleidingsentrum in
Vereeniging. Daar het Anna-Marie 'n liefde
vir kruissteekwerk ontwikkel. In 1994 het sy
teruggekeer na Heilbron waar sy verder by
haar ouers grootgeword het. Haar ma het die
liefde wat Anna-Marie vir kruissteekwerk
ontwikkel het, raakgesien en so haar verder
aangemoedig om haar talente te ontwikkel.

Anna-Marie by haar tappeserie.

SUDOKU

Each grid is made up of nine columns
by nine rows. This grid is then divided
into groups of nine boxes giving a total of nine blocks. Each of these nine
blocks must have the numbers 1 to 9
placed in them, but here is the catch no row and no column can have any
number repeated so your job is to place
the numbers in the boxes without repetition in the rows and columns.

“Wanneer kry ek my lap”, het sy baie vir
haar ma gevra as haar kruissteeklappe op
geraak het. Kruissteekmateriaal het skielik
begin skaars word, dis toe Anna-Marie begin het met tapisserie. Dit was weer 'n nuwe
tegniek wat sy moes aanleer, maar haar ma
het sonder huiwer haar gehelp. Anna-Marie
het eers begin met groot gate tapisserie totdat sy meer fyner werk begin aanpak het.
Kort voor lank het sy tapisserie baas geraak
waar sy nou fyn gaatjies met wol inkleur.
Haar ouerhuis is vol tapisserie wat sy reeds
voltooi het.
'n Lid van die gemeenskap het hierdie
talentvolle vrou raakgesien en dit goedgedink om 'n uitstalling te hou van al haar
voltooide projekte. Binnekort sal die
gemeenskap haar tapisserie kan gaan
besigtig.

