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GEMEENSKAPSNUUS
Die volgende skrywe is ontvang
van 'n leser gerig aan die
Redakteur.
Dis met groot hartseer dat ek
weereens besef ons mense gun
mekaar ook niks.
Ek was die week op 'n Whatsapp
groep bygesit. Geen name nie…
En sommer met die intrapslag sien
ek 'n bakleiery oor wie wat mag
adverteer en verkoop.

En toe word die persoon verwyder
en begin toe sommer nog 'n
soortgelyke groepie. Nee, sjoe
mense, Spar en OK bestook
mekaar nie met klippe net omdat
hulle dieselfde produkte verkoop
nie… Nodeloos om te sê, ek het
dadelik beide groepe verlaat.
Komaan mense elke persoon mag
kies waar hy wat en by wie hy wil
koop.

FANIE VAN DER
MERWE

BRIEWE VAN ONS LESERS

Die volgende skrywe is ontvang
van H Howell van Huis Bron-vanHeil gerig aan die Redakteur.
My vingerafdrukke
Here, oral waar ek gaan laat ek
vingerafdrukke na. Op die hande
wat ek aanraak, op borde, mure en
boeke. Daar is nie wegkomkans
nie. Waar ek vat plaas ek 'n teken
van my identiteit. Help my Here
om vandag waar ek ook al gaan
hart afdrukke na te laat. Hart
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afdrukke van regverdigheid en
deernis van begrip en liefde, van
barmhartigheid en belangstelling.
Hart afdrukke van hartlikheid,
vriendelikheid en van opregte
betrokkenheid. Mag my hart 'n
ander hart aanraak en 'n afdruk
van U liefde laat. As iemand sou
sê: “ Jou aanraking het my vandag
versterk,” laat hulle agterbly met
die wete dat dit U liefde was, en
U voorbeeld was, wat hulle in my
ervaar het. Wees veral versigtig, of
liewer laat ek versigtig wees, Here
met my vingerafdrukke, dat dit tot
U eer sal wees, deur U liefde oor te
dra na ander.
Bron: Lewende Lote, gemeente
blaadjie van PS. Ingestuur deur
Helene Howell inwoner van Huis
Bron-van-Heil. NS. Ek het nooit
vergeet van jou nie Annetjie
(Grobler), net nie geweet hoe om
jou te kontak nie. Baie dankie vir
jou skrywe, waardeer dit baie.

Die volgende skrywe is ontvang
van Gerald Rademeyer gerig aan
die Redakteur.
Terwyl ek hierdie week besig is
om die dongas in Jacobsstraat
ten duurste met teer te vul, was
die taalgebruik so by myself
nie geskik vir publikasie in 'n
gemeenskapskoerant nie. Ek
het gewonder wat word van die
belastinggeld wat elke maand deur
inwoners betaal word, ja, ek het 'n
baie goeie idee, maar ek mag dit
nie sê nie, want dan word ek dalk 'n
rassis genoem.
Na 34 sakkies teer en baie meer
onpubliseerbare woorde is die straat
darem weer in so 'n toestand dat jy
nie 'n 4X4 nodig het nie. Daarmee
saam het ek het nou gewonder wat
van elke jaar se begroting word
wat ons hooggeplaaste munisipale
amptenare opstel. Is dit moontlik
dat hierdie begroting gepubliseer
kan word, sodat ons as inwoners
kan sien wanneer word watter
instandhouding in Heilbron gedoen
en dan kan daar gereeld ook
terugvoer gegee word ten opsigte
van die werk wat in die afgelope
periode gedoen is?
Dalk kan daar ook terugvoer
gegee word hoe gereeld word die
amptenary se voertuie vervang.
'n Begroting is mos 'n plan om te sê
wat jy met die geld gaan doen bv,
wanneer word watter straat/strate
herstel, wanneer word beskadigde
verkeerstekens vervang, wanneer
word die verkeerstrepe hernu,
wanneer word die stortingsterrein
opgeknap, of wanneer gaan
'n werkende verkeersbeampte
aangestel word. Hierdie is slegs 'n
paar vrae wat deur baie van ons as
inwoners gevra word.

