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Uitdaging doen die rondte
 
Talle mense op sosiale media is onder groepsdruk geplaas nadat hulle deur vriende genomineer 
is om die eier-uitdaging te doen tydens die inperkingsperiode. Bekend as die #EggChallenge 
of #CoronaChallenge het dit kort voor lank ook sy verskyning gemaak onder die Heilbron-
inwoners. Facebook gebruikers laai 'n video op van 'n glasie met 'n rou eier, 'n lepel vol suiker 
en 'n sopie brandewyn of whiskey. Daarna word hierdie inhoud entoesiasties gesluk en soms 
afgewurg. Nadat die uitdaging voltooi is word die volgende groep mense genomineer. Meeste 
het ook improviseer en in plaas daarvan om brandewyn of whiskey in die laaste glasie te gooi, 
enige ander alkoholiese drankie te gebruik. Herhaaldelik kon jy op groepe sien hoe mense 
suksesvol is, óf die eier terugspoeg van naarheid. Die oorsprong van die uidaging is nog 
onduidelik, maar dit blyk 'n Suid-Afrikaanse ding te wees. Daar is bewerings dat mense die 
uitdaging doen as gevolg van die verveeldheid wat met die inperkingsperiode gepaard gaan, 
terwyl ander bylas dat dit is om die gemoedere te lig. Sommiges meen dat die eier-uitdaging 
eintlik te doen het met die afgelope Paasfeestyd. Sommiges wat uitgedaag is, maar nie kans 
gesien het vir 'n hoendereier nie het oor die paasnaweek 'n paaseier gebruik in die plek 
daarvan. Verskeie ander het die eier sommer heel gekou. 'n Rou eier is propvol waardevolle 
voedingstowwe en word al lank gebruik onder atlete. 'n Rou eier kan egter ook skadelike 
bakterië bevat soos Salmonella, wat kan lei tot voedselvergiftiging, sepsis en die dood, in 
uiterste gevalle. Algemene simptome van Salmonella sluit in: hoofpyn, koors, waterige 
diaree, abdominale pyn en krampe, asook naarheid. Bly veilig en bly tuis, ons sien uit om die 
volgende uitdaging te aanskou.
 
Hier volg 'n paar skermkiekies vanaf Facebook van 'n paar Heilbronners.

Opknapping en verbetering
 
Korona kan klein besighede sink. COVID-19 - dié gevreesde virus vanuit die Ooste het in 'n 
oogwink die lewens van alle Suid-Afrikaners verander. Vir klein besigheidseienaars, soos die 
eienaar van Donsveertjie Gasteplaas & Venue het die aankoms van die virus veroorsaak dat 
die toekoms vaal lyk. Donsveertjie is bekend aan die Heilbron omgewing en is ongeveer 
10km buite Heilbron op die R34. Na gerugte van moontlike inperkings is die eerste stel reëls 
met 'n sug van verligting gegroet. Sosiale byeenkomste en troues mag voortgaan, mits die 
gaste nie meer as 'n honderd is nie. Alhoewel dit die uitstel van sommige funksies by 
Donsveertjie beteken het, kon bespreekte troues en funksies grootliks ongeraak voortgaan. 
Die gerustheid was wel van baie korte duur, toe daar nie lank daarna nie 'n nasionale staat van 
inperking aangekondig word. Nie net vir Donsveertjie nie, maar ook slegte nuus vir baie 
ander klein besighede, ongeag die industrie. “Met dié nuus het oproepe en boodskappe 
ingestroom. Al ons gaste moes hulle besprekings kanselleer of uitstel en talle bruide moes ook 
noodgedwonge hul spesiale dag uitstel,” vertel Colett Els, eienaar van Donsveertjie. Die 
enorme finansiële impak op die besigheid en die onsekerheid wat daarmee gepaard gaan, het 
hulle almal geskok. Gastekamers staan leeg en inkomste gaan verlore. Die volgende paar 
maande gaan beslis 'n tydperk van baie stres behels vir hierdie besigheid. Colett vertel dat by 
Donsveertjie hulle steeds sterk staan in geloof en positief bly om die tyd van inperking te 
benut. “Ons het besluit om leë kamers te verander en verbeterings en reparasies te doen. 
Donsveertjie is vasberade om beter en sterker uit die situasie te kom.” Donsveertjie Gasteplaas 
en Venue is steeds beskikbaar vir enige navrae en besprekings in hierdie tydperk. Soos talle 
ander maak hulle die beste van die situasie en word die inperkingstyd goed benut. Daar word 
net gehoop dat besigheid kan terugkeer na normaal wanneer die inperkingstyd verby is.
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Wie sou 'n maand terug kon dink dat dit nodig sou wees om kerke te sluit? Maar hier is dit 
nou, Korona het SA getref en dit is 'n voorreg om aanlynstelsels beskikbaar te hê om dienste 
uit te saai. Die Kerk is soos 'n gesin van God en die gelowige gemeenskap het nog altyd as 
fisiese eenheid bestaan om saam met mekaar by dieselfde plek bymekaar kom. Met 
tegnologiese ontwikkeling is dit egter besig om te verander en weens die inperkingsperiode 
kan mense nie meer op dieselfde plek bymekaar kom nie. In hierdie tyd waar mens nie 
anders kan nie beteken dit nie kerke is minder van 'n gemeente nie, solank die 
teenwoordigheid van God betrokke is en vergader as deel van Sy gesin en Sy gemeenskap 
maak die gebou nie regtig saak nie. Kerke is leeg, maar predikers verprei steeds die woord. 
Ontvang steeds kos vir die siel en besoek gerus www.kieskerk.com wat verskeie aanlyn-
kerkdienste beskikbaar stel vir besigtiging. Talle ander kerke saai ook oggenddienste  met 
lewendige beeldsendings uit en kan besigtig word op verskeie sosiale media platforms of 
op televisie. In ons eie dorp is Ds Tiaan Victor gereeld aktief en word videos opgelaai op 
NG Gemeente Heilbron-Suid se Facebookblad en Youtube-blad. Op dag 18 van inperking 
het hy 'n boodskap gegee aan die luisteraars oor Uurglas-bestuur. 'n Gedeelte van Prediker 
3 is voorgelees om die boodskap te ondersteun. Met beperkte tyd op hierdie aarde is dit 
belangrik om jou prioriteite reg te bestuur en tyd te bestee aan dit wat regtig belangrik is.

Deure toe,  
  harte oop


