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Bekende Heilbronners, Jehanne 
en Phillip van der Merwe, 
treur oor hul geliefde skilpad, 
Tommy. Met die nodige permit 
het hierdie huishouding tot 
onlangs byna 30 skilpaaie 
versorg. Vroeg in lockdown is 
hulle besoek deur ’n skraal man 
wat met ’n skilpad in die sak 
aan die deur kom klop het. Met 
die hoop dat hulle die skilpad 
by hom sal koop, het hy besorg 
verduidelik dat hy die skilpad 

wil red en die polisiestasie hom 
na hulle gestuur het. Vir R100 
koop Jehanne die skilpad by 
die man, aangesien dit haar 
passie is om hierdie bedreigde 
spesie te bewaar. Tradisioneel 
word die skilpad lewendig 
gekook en geëet as medisyne 
in sekere gelowe. Met raad van 
Natuurbewaring oorweeg sy 
dit om haar permit te verander 
na dié van ’n geregistreerde 
reservaat. Die volgende dag kom 

dieselfde man weer vroeg die 
oggend met nòg ’n skilpad daar 
aan. Jehanne verduidelik aan 
hom dat hy hiermee moet ophou 
en dat hy as gevolg van die 
inperkingstyd se reëls nie mag 
rondloop nie. Blykbaar tel hy 
die skilpaaie langs die hoofpad 
op waar daar nog baie van hulle 
is. Met goeie bedoeling neem sy 
die 3de skilpad ook in. Sy voel 
bekommerd omdat hierdie diere 
wat hy aanbring nie wild is nie, 
waar ’n skilpad gewoonlik blaas, 
is hierdie heel rustig vir ronddra. 
Laas week kom sy agter dat 4 
van haar skilpaaie weg is, en 
hierdie week nog vier, tesame 
met haar kruiwa. Sy besef later 
dat die honde die vorige aand 
geblaf het, maar uit gewoonte het 
hulle nie opgestaan nie omdat 
die mees algemene rede vir hulle 
rumoer rondloper honde is. Met 
groot hartseer kom sy agter dat 
haar geliefde skilpad, Tommy, 
waarmee sy grootgeword het, 
ook weggedra is. Hiermee wil 
sy ’n beroep op die gemeenskap 
doen en hulle in kennis te stel 

van die bose kringloop wat besig 
is om te gebeur. Indien die man 
aan jou deur kom klop met ’n 
skilpad, bel asseblief dadelik 
en onopsigtelik vir Phillip by 
082 380 0753. Hulle sal die 
nodige regshulp en aksie kry om 
hierdie man vas te trek. Diewe 
lockdown nie, en in hierdie 
grendeltyd soek baie mense 
desperaat na oplossings. Daarna 
het Jehanne weer deurgeloop 
onder iemand wat handreinigers 
verkoop. Nadat sy haar buurman 
in kennis stel hiervan om te 
hoor of hy dalk ook daarvan 
wil koop, kom die twee tot die 
besef dat dit dieselfde produk 
is wat by die apteek verkoop 
word. Die houertjie wat sy wel 
ontvang het, het slegs water 
en ’n laventelproduk in gehad. 
Elke Heilbronner word gevra 
om versigtig te wees en seker te 
maak dat dit wat hulle aankoop 
die regte produk is.
Op die foto: 
3 van haar skilpaaie. 
Onderskeidelik ongeveer  
9 maande, 4 jaar en 70 jaar.

diewe lockdown nie

ons is gereed vir julle
Hoërskool Heilbron is gereed 
om hulle graad 7 en 12 leerders 
op 1 Junie terug by die skool te 
verwelkom. Volgens die skoolhoof, 
mnr. Peter Smith, is die hele 
skoolterrein ontsmet en reg vir 
inspeksie. Met die afstandmerkers 
in plek sal die graad 12 leerders 
toegelaat word om by die voorkant 
die terrein te betree en die graad  
7 leerders sal by die agterkant van 
die terrein ingaan. Met behulp van 
die klinieksusters sal elke leerder 
die siftingstoets ondergaan, soos 
dit op Maandag vir die personeel 
gedoen is. Die kurrikulum is 
aangepas en reeds ontvang sodat 
onderwysers genoeg tyd het vir 
voorbereiding. Die skool het 
ook hulle roosters aangepas en 
saalperiodes heeltemal afgeskaf. 
Die skool sal egter nou eers om  
2 uur uitkom, waar dit in die 
verlede half 2 was. Hierdie 
verandering is aangebring om 
die skoolwerk in tyd klaar te kry. 
Kinders sal egter ook nie klasse 
wissel nie, maar onderwysers sal 
na die klasse roteer. Die totaal 
kinder per klas is ook aangepas 
en volgens die riglyne mag 
daar slegs 20 leerder per 49m2 
toegelaat word, die standaard 
grootte klaskamer. Die graad 7’s 
en 12’s is opgedeel in twee klasse 

elk en gaan klastyd ontvang in 
verskillende klaskamers. Mnr. 
Peter Smith vertel dat hy nie 
bekommerd is om die skoolwerk in 
tyd klaar te kry nie en is dankbaar 
vir dit wat die departement reeds 
gedoen het vir skole. Soos beloof 
het Hoërskool Heilbron die 
nodige handreinigers vanaf die 
departement ontvang. Die skool 
gee vir elke leerder ’n groen 
geruite masker gratis, wat lyk 
soos die ou skoolklere eens was. 
Voorlopig sal hierdie kwartaal duur 
tot en met 24 Julie en die skool 
weer heropen op 29 Julie om ’n 
kort breuk aan onderwysers en 
leerders te gee. Volgens gerugte sal 
die res van die grade op 17 Julie by 
skole toegelaat word. Hoërskool 
Heilbron begin nou reeds dink 
aan maatreëls vir wanneer meer 
kinders op die skoolterrein gaan 
wees. Die beplanning is om elke 
graad elke tweede dag skool te laat 
gaan, aangesien die klaskamers 
nie genoeg sal wees om almal te 
verdeel en ŉ sitplek te gee nie. 
Later sal die matrieks ook klas 
ontvang vanuit die skoolsaal, 
almal saam, eerder as om verdeel 
te wees. Hoërskool Heilbron is 
gereed vir aksie en opgewonde om 
terug by die skool te wees en die 
leerders te verwelkom.

Recipe to keep children happy
1x Large grassy field. Mix in children with dogs.
Sprinkle with flowers, paint with bright blue sky.

Bake in hot sun. When brown, set in a bath to cool down.


