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In liefdevolle herinnering aan 
Ronald Arthur Howard Louw, 
oorlede op 2 Augustus 2020 in die 
ouderdom van 49 jaar. Sy loopbaan 
as onderwyser by Sandersville 
Gekombineerde Skool het in April 
2002 begin as Natuurwetenskap 
onderwyser vir die Intermediêre 
Fase. Al het Mnr Louw reeds twee 
keer uit die onderwys bedank, het 
hy elke keer teruggekeer na die 
professie weens sy groot liefde vir 
onderwys. Sy les aanbiedings het 
altyd die kinders se nuuskierigheid 
geprikkel, hy was selfs op ’n 
stadium die Departementshoof 
van die skool. Sandersville 
gekombineerde skool se skoolhoof, 
Mev. Rosy Ruiters, beskryf Mnr 
Louw as ’n gedissiplineerde 
onderwyser. “Hy het almal rondom 
hom gerespekteer. Sy werk by die 
skool was altyd op datum, ’n man 
van integriteit. ’n Motiveerder wat 
altyd die voortou geneem het in 
alle aktiwiteite by die skool. Hy 
het ook self elke jaar aan die 100m 
deelgeneem tydens atletiek met ons 
onnies se item.” Mnr Louw was 
beter bekend as Meneer Ronnie. 
Al was hy ferm en kwaai, was hy 
tog beskryf as liefdevol. Hy het 
selfs  ’n kursus gedoen om as “life 
coach” bekwaam te word, want hy 
wou altyd sien dat mense hulself 
verbeter. Hy was een van die mans 
onderwysers wat permanent netjies 
geklee was, dit was ’n teken van sy 
trots en toewyding as ’n onderwyser 
by Sandersville Gekombineerde 
Skool. Die skool en die gemeenskap 
sal hom baie mis. Rus in Vrede Mnr 
RAH Louw.
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Ondervind u probleme om 
duidelik te hoor?

HEAR4LIFE, 'n gehoorpraktyk 
van Pretoria, besoek Heilbron weer op
21 AUGUSTUS. 
Ingekontrakteer met mediese fondse.
WEENS DIE HUIDIGE COVID-19, word 
gehoortoetse in die veiligheid van u eie 
huis gedoen. 

BENEFITS OF 
BREASTFEEDING

• Heilbron Clinic
 

Best for baby
 Reduse allergies
 Economical – It is free
 Antibodies - Protect child
 Stools - not constipated 

and not a bad smell
 Temperature - Always ideal
 Fresh milk - Never goes off
 Emotionally bonding  
  between mother and baby
 Enough, never run out  
 of milk
 Digested easily
 Immediately available
 Nutritionally optimal - contains 

everything baby needs
 Gastro (Reduce diarrhea)


