
DEPRESSIE101
  # P U P P E T  |  N A M I B I Ë  J U N I E  2 0 1 7



Sarina du Toit van Windhoek is die vrou agter alles. Dis deur haar toedoen

dat die hele toer vir my en Gerjo Ben nie 'n sent gekos het nie, alles prefek 

gereël is, maar die belangrikste is dat om en by 3 000 leerders in Windhoek, 

Swakopmund en Walvisbaai die boodskap van hoop kon ontvang. Daarom is 

dit gepas om haar vir haar gehoorsaamheid aan die Hoër Gesag en baie 

harde werk te bedank. Dankie Morné, Nané en Matt vir julle ondersteuning.  

Wanneer so 'n toer vir die aanbieders gratis is, is dit 
vanselfsprekend dat daar borge moet wees. Aanvaar ons 

dankbaarheid met die opregtheid waarmee dit aangebied word. Aan 
elkeen wat gehelp het met die finansiering van verblyf, vervoer, 

etes en optredes kan ons net die Here se seën toebid.  

Baie dankie aan elke skool se onderwyserskorps wat vir ons die optreegeleentheid 

by die skole gegee het. Dit alleen bewys dat tieners se welsyn vir hulle prioriteit bly. 

Dit was vir ons 'n voorreg om by elke skool te kon optree. 

Ons eer die Here vir 'n onvergeetlike ervaring. Die Heilige Gees het 
gewerk ... dit het reg voor ons oë gebeur. Om hierdie optredes my 
werk te noem, is 'n (on)gelooflike voorreg.



Die eerste optrede was by die Eros Gemeente in Windhoek. 

Die seer wat van hierdie kinders elke dag moet deurmaak, laat 

'n mens se hare regop staan.



Maandagoggend meld ons halfsewe aan vir opstel en 'n klanktoets. 

Dis vir ons Suid-Afrikaners net so amazing dat godsdiens vrylik in 

die skole beoefen kan word. Die skool se Praise & Worship aan die 

begin was hoendervleis mooi! 

By elke skool was die ontvangs hartlik. Die 
leerders wat by elke skool met die klank gehelp 
het, is pragtige ambassadeurs van hulle skole.  

W i n d h o e k  G y m n a s i u m  



Kanaal7 
Jessica Thomas, omroeper by die radiostasie in 

Windhoek, het 'n heerlike onderhoud met my en 

Gerjo Ben gevoer. Dit was nog 'n oop deur om aan 'n 

groter gehoor die boodskap van hoop te gee.
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Die leerders se inleef in die teks was 'n 

groot lekkerte. Dit was 'n amazing ervaring 

om voor so 'n groot groep op te tree. 



Welwitsch ia  High School
Die skool waar ons oorspronklik sou 

optree, kanselleer die optrede en so 

land ons by Welwitschia.  

Ons is vroeg en ons kom agter dat daar 

heelwat Engelssprekende kinders is. Ek 

besluit ek gaan die opvoering om die 

helfte in Afrikaans en Engels doen 

(nuwe teks en ek het nog nie die Ingels

geleer nie). Na die tweede paragraaf 

besef ek ek doen alles in Engels ... tot 

aan die einde. Die Heilige Gees het my

tong gesalf, want daar was leerders wat 

glad nie die Afrikaans sou verstaan nie.  

Hier word amazing werk deur 

amazing onderwysers gedoen. Hulle 

werk elke dag met kinders wat elke dag 

net die seer van die lewe moet trotseer. 

  

Hierdie mense het vir ons gewys hoe 

geseënd ons werklik is! 



Die natuurskoon van die land 

vestig 'n mens se aandag net 

weer op hoe amazing die 

Skepping is.  

Ons het 'n pot vol creampies 

gekoop en elke nou en dan 'n 

vingervol aan die lippe 

gesmeer. Die lug is mos 

droog, Moeder.

v.l.n.r 

Na ons optredes in 

Swakopmund besoek ons 

eers die Swakopmund 

Brauhaus ... vir nog meer 

Duitse kultuur. Dis koud in 

Walvisbaai. En ons 5*-blyplek 

wat uikyk op die lagoon.



Private School Swakopmund
Die personeel het hier besluit om selfs die graad 6- en 7-leerders die opvoering te laat 

bywoon aangesien depressie reeds sy kop onder die leerders in hierdie ouderdomsgroep 

begin uitsteek ... en dis nié net by hierdie skool nie. Dit is kommerwekkend.  



Pro-Ed Akademie Swakopmund

Die skool kyk uit op die dorre woestyn, maar binne ervaar jy 'n warmte en omgee 

wat 'n mens dadelik laat tuis voel. Dit het bygedra tot 'n goeie en geseënde 

ervaring by die skool. 



WBPHS
Die terugvoer sê meer as genoeg van 

die privaatskool en sy hartlike mense 

in Walvisbaai.

Ek werk met so baie depressievegters en het die opvoering 

ongelooflik sinvol, inspirerend en diep gevind. Dit het werklik 

HOOP gebring aan vele leerlinge en ook personeel wat 

gebuk gaan onder depressie. Dit was oor en oor die moeite 

werd. Marietjie Poggenpoel, Hoof, Voorligtingsentrum  



The Dolphin School, Walvis Bay
Die leë skoolsaal met sy sementvloer het ons moed in ons skoene laat sak. Dit was totaal 

onnodig, want binne oomblikke was die projektor, klanktoerusting en stoele opgestel en 

uitgepak. Die kinders het die teks deurentyd met aandag gevolg. Ook hier beleef 'n mens 'n 

warmte en positiewe omgee-kultuur. Die skoolhoof, Ilse Palomba, se terugvoer ondersteun 

hierdie omgee-kultuur:

"My onderwysers is in vervoering oor die produksie. Die wat nie daar was nie, kan hul hare uit hul koppe trek nadat 
hulle gehoor het hoe die kinders hul ingeleef het. Die kinders self het gedink dit was ‘n goeie ondervinding. Die wat 
nie die erns van die situasie begryp het nie, is vining deur die ander reggesien. All in all, baie dankie dat julle hier 
was. Ons is baie bly ons het dit beleef."  



Op pad terug na Suid-Afrika. Dis huis 
terwyl die land wat ons agter gelaat 
het, rustig en diep in ons harte lê.


