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Mej Jnr Tiener Vrystaat

Vir Leandri Fourie, 'n 14 jarige leerling 
van Hoërskool Heilbron, is dit 'n 
groot eer om met die titel Mej Jnr 

Tiener Vrystaat 2019 te kan spog. Sy het op 
15 Junie in Bloemfontein gaan deelneem aan 
die Mnr  & Mej /Mev Vrystaat 2019 toe sy as 
Mej  Jnr  Tiener Vrystaat 2019 gekroon is. Sy 
wen ook die volgende kategorieë: “Public 
choice Miss Teen award”, “Overall Public Jnr  
Choice award”, “Debutante Jnr  Award”, 
“Senior Ladies Photogenic award” en die 
“Philanthropist award”. Leandri het vir twee 
maande lank elke week in Frankfort klasse by 
Mev Petronel Swart, voormalige Mev Vrystaat 
2017 bygewoon. Swart het haar gehelp met 
voorbereiding vir hierdie strawwe kompeti-
sie. Om te kon deelneem kom nie sommer 
vanself nie. Leandri moes reeds vooraf by 
gemeenskapsprojekte betrokke wees. 

Deel van haar gemeenskapsprojekte was 
die bedsokkieprojek waar sy 28 pare bedsok-
kies aan inwoners van Huis Bron-van-Heil 
uitgedeel het. Verder is sy ook betrokke by 
klere insamel vir minderbevooregtes. Sy was 
ook verplig om borge in haar gemeenskap te 
versamel wat sy tydens die kompetisie moes 
oorhandig. Hierdie borge is dan uitgedeel aan 
behoeftige persone. Leandri het met hierdie 
dade vir haarself punte verwerf wat deel was 
van haar kroning. Vroeg die oggend van die 
kompetisie moes elke finalis onderhoude 
doen met vier beoordelaars, hiervolgens is 
nog punte gewerf. Saterdagaand het die      
modelle teen mekaar meegeding op die loop-
plank, waarna Leandri die een na die ander 
skoonheidstitel ingepalm het. Hierdie nuwe 
titel wat sy nou vir 'n jaar lank moet dra ver-
eis steeds van haar om in haar gemeenskap 
betrokke te wees. Leandri gaan op 27 Julie 
2019 aan Mej Welkom in Welkom gaan deel-
neem vir KANSA, sy is reeds as 'n finalis 
gekies. Sy noem tydens 'n onderhoud aan die 
Herald dat sy baie leer tydens hierdie geleent-
hede, dit is verseker 'n veld waarin sy belang-
stel en nog baie wil ondersoek. 
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Op die foto bo Leandri Fourie oorhandig bedsokkies aan 
Helené Howell van Huis Bron-van-Heil.


