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Tuinboulede kuier gesellig saam
Heilbron Huis- & 

Tuinbouklub het 
Woensdag, 19 

Februarie 2020, hul 
maandelikse vergadering 
gehou.

Die oggend is afgeskop 
met 'n besoek aan 
Hannes Steyn, wat sy 
hande besig hou met 
houtwerk. Hy het aan die 
dames gedemonstreer 
hoe werk 'n C & C     
masjien - 'n prent word 
op jou rekenaar gepro-
grameer en die masjien 
kerf dieselfde prent uit 
op jou keuse van hout. 
Die masjien het Hannes 
en Pieter Jacobs self 
gebou en was ongeveer 
na 'n jaar voltooi. Vandag 
pluk Hannes die vrugte 
van harde werk.

Na die besigtiging van 
sy houtprodukte is verder 
gekuier aan die huis van 
Petro Meintjes.

 Elandie Hanekom en 
Heleen du Toit, albei van 
Kalahari kosmetiese 
velsorgprodukte, het die 
tuinboudames meer oor 
hul produkte vertel.

Carina Franck, afkomstig van Gariep, is 
die ambassadeur en ontdekker van 
Kalahari Lifestyle. Kalahari beteken “plek 
van droogte”.

Soms is daar in 'n mens se hart ook so 'n 
plek maar waanneer jy jou met geure 
bederf, is dit asof daar 'n reëntjie op 
daardie droë kol uitsak - dit is waarom die 
produkte die naam Kalahari gegee is.

Daar is soveel teksture en geure in 
hierdie dorre landskap waarvan elemente 
in die reeks gebruik is.

 Daar was 'n behoefte aan 'n eg Suid-
Afrikaanse produk op die oorsese mark.

Kalahari Lifestyle is aanvanklik as 'n 
spa-reeks begin met lyf- en 
leefstylprodukte.

Later is 'n velsorgreeks bygevoeg, wat 
by die dag groei.

 Die reeks is natuurlik met 

plantbestanddele wat met moderne 
bestanddele van bekende laboratoriums 
gekombineer word.

Daar bestaan nie iets soos 'n suiwer 
natuurlike produk nie, omdat alles 
preserveermiddels bevat.

Vir Kalahari se professionele reeks 
lyfafskilferaars is die Kalahari se rooi sand, 
sout uit die panne en fyngemaakte 
aalwynblare gebruik, wat met suiwer 
druiwepitolie en essensiële olies gemeng is.  

Kalahariklei en -modder word ook as 
luukse lyfmaskers ingespan.

Die verfynde weergawe word op die gesig 
gebruik. Tsammapitte word gebruik vir die 
unieke en delikate olie daarvan.

 Elke vrou poog daarna om die perfekte 
voorkoms te bekom en te behou en Kalahari 
bied 'n produk aan vir elke vrou.

Die oggend is afgesluit deur heerlike 
samesyn om die maand van liefde te vier. Hannes Steyn by die C & C masjien, wat hy self gebou het.

Op die foto voor vl: Elandie Hanekom (Kalahari skoonheidskonsultant), Rosemary Broodryk, Dinkie van 
Rooyen, Henda van Eenden & Heleen du Toit (Heilbron se Kalahari skoonheidskonsultant).

Tuinboudames wat die houtprodukte van Hannes Steyn besigtig.
Op die foto voor vl: Mari Myburgh, Rinette Naudé, Henda van Eeden, Nellien 
Scheepers. Agter: Charmaine Leeb.

Geslaagde voorgeboorteprojek
Heilbron Kliniek het op 26 Februarie 

om 10:00 'n baie geslaagde 
voorgeboorteprojek geloods. Die 

swanger vroue het waardevolle inligting 
oor swangerskap en voeding ontvang deur 
die personeel en dieetkundige van Tokollo 
Hospitaal. Daar is klem gelê op hoe 
belangrik borsvoeding is en die voordele 
daarvan. Elke swanger vrou is verras met 'n 

geskenkie vir hulle babas asook met 'n glasie  
vrugtesap en 'n kolwyntjie bederf. Die volgende 
persone word hartlik bedank vir hulle bydraes 
tot die projek waarsonder dit nie moontlik sou 
wees nie: Elize Fox vir 'n kontantbydrae. Almal 
wat so fluks gebrei het ook 'n groot dankie: 
Tannie Ivy Fourie, Juliana Claasen, Tannie Rita 
Groenewald, Bettie Swart, Sylvia Meades en 
Tannie Marie de Villiers. Groot waardering 
word ook getoon aan Riekie Els wat die projek 
se reëlings getref het. Elke verwagtende mamma 
het huistoe gegaan met nuwe inligting en is 
gerusgestel oor die swangerskapsproses. 

Op die foto: Die mamma’s wat die dag bygewoon het, Heilbron Kliniek Personeel asook Tokollo Hospitaal personeel.


