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Of God ‘n hand in ons lyding het, dit weet ons nie seker nie, maar dat Sy hand rondom ons is wanneer 
ons ly, daaraan hoef ons nooit te twyfel nie.  -  Daniël Louw 
 

Ons is opgewonde dat die Padongelukfonds Johannes se K-Walker goedgekeur het.  Terselfdertyd het ons ‘n 
skinkbordjie geëis wat netjies bo-oor die rolstoel pas.  Op hierdie skinkbord doen Johannes Kuns, klits hy eiers, 
roer die witsous, droog skottelgoed af, ens.  Ons is dankbaar vir hierdie twee nuwe items wat dit vir Johannes 
geriefliker maak. 
 

Johannes het regtig ‘n baie vol program.  Om die groot rol wat die Versorgers en terapeute speel, te verduidelik, 
skryf ek weer wat hy alles doen. 
 

Maandae ry hy perd by Chilanga.  Daar help Megan, Stephanie, Helen, Sue, Gordon en Revy ons.  Daarna is dit 
fisio tuis saam met Annelie Benadie.  Elke middag het ons ‘n rustyd vanaf 12 tot 3 sodat Johannes kan slaap en 
eet.  Maandag middag begin met Geografie saam met Marianne en daarna Lyno terapie by Anneline se huis 
onder in die Strand. 
Dinsdae begin hy baie vroeg met Afrikaans saam met Trina en daarna Wiskunde met Elbie. Ek bied die 
Geskiedenis aan en ook die bietjie Duits terwyl ons Duitse Tannie met siekteverlof is.  Dan doen Annelize 
Biologie.  Na rustyd kom kuier Johannes se vriend, Chris en doen hulle iets wat Johannes voorstel.  Daarna 
versorg  Riana sy naels en luister hulle na rustige musiek.  Johan help met die fietsry op die oefen-fiets. 
Woendag kom Phillip en doen Body Stress Release en daarna oefen hulle arm- en beenspiere om dit sterker te 
maak.  Nicholaus help met die kitaarmusiek en opwarmingsoefeninge.  Woensdagmiddae gaan ons na die 
studente op Stellenbosch.  Hulle is 3e jaar studente wat spesialiseer in gestremdhede.  Megan, Donna en Chanté 
oefen baie hard met Johannes en ons kan die resultate sien. 
Donderdae begin Johannes met arbeidsterapie saam met Elize.  Daarna LO saam met Ria en dan weer fisio met 
Annelie.  Na rustyd is dit Engels saam met Annette en dan kom Heleen en Nico vir kinderbediening (soos 
Johannes dit noem.) 
Vrydae ry ons weer Stellenbosch toe om op die Anti Gravity-masjien te loop. Daar help die biokinetikus, Werner 
ons.  Vrydagmiddag kom Suzaan na skool en doen hulle 2 Kuns. 
 

Ek en Johannes is ook besig om ‘n prettige boek  te skryf vir kinders wat bry.  Omdat ek bry, interesseer dit  
Johannes en dink hy allerhande r-woorde uit wat ek moet sê.  So is ons boek se titel gebore:  “Voert!  Skoert, 
Koert!”  Johannes en Suzaan is besig met ‘n paar illustrasies vir die boek. 
 

Om Johannes besig te hou tussen al die klasse deur, het ons twee ook begin om kaartjies te maak.  4 kaartjies 
word in ‘n sakkie gesit en verkoop teen R20.  Dankie aan almal wat ons al ondersteun het.  Johannes help my 
met die knip van die kaartjies en die blokkies.  Hy beman die guillotine en glo my, dis ‘n gespesialiseerde werk vir 
iemand wat nie kan sien nie.  En ‘n bang werk vir iemand wat kan sien!  Daarna besluit ons op die kleur van die 
kaartjie en kies die klein blokkies uit.  Die klein blokkies word op sy tafeltjie geplaas en hy moet dit aangee.  Ek 
plak dit in die spesifieke volgorde waarin hy dit aangee.  Wanneer daar riffeltjies of strepies op die klein kaartjie is, 
moet hy ook sê of ek dit horisontaal of vertikaal moet plak.  Die kaartjie-makery gaan gepaard met harde musiek 
omdat dit vir ons albei ‘n heerlike ervaring moet wees. 
 

‘n Paar lawwe uitdinksels deur Johannes: 

• Wat doen jy as jou naam AnTON is, maar jy is baie maer? Gelukkig kon tannie Ilse help:  “Dan noem jy 

hom Toontjie.” 

• Wat het SNAP met ontSNAP te doen?  Miskien kan iemand hiermee help. 

• Kan ‘n vrou staan en hiberneer? 

• Johannes wou ook weet wat PUNCH LINE in Afrikaans is?  Almal het help soek.  Tot by joernaliste en 

Karel Trichardt (akteur en skrywer).  Die antwoord is:  Trefreël 

• Hoekom word n kameelPERD se baba ‘n kalfie genoem en ‘n perd se kleintjie ‘n vulletjie? 
 

Gebedsversoeke: 

• Vir krag, geduld, energie en deusettingsvermoë vir Johannes se bedrywige program 

• Steeds vir hoofpyne wat moet verdwyn 

• Mag al die Versorgers ‘n welverdiende rustyd hê 

• Dankie vir alle gebede wat ons staande hou 
 

Ek sluit af met ‘n Griekwa-psalm: 
Ps 13  Ek willie Jirre vedag hoog ag oorlat dit Hy is wat agter elke bos met Hy se goedeit da vir my wag. 
 

Tot volgende maand.  Anelé 
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Oom Thys het ‘n draai kom maak 

Maak ‘n middagslapie 

En met die K-walker Johannes en Annelie (fisio) oefen 
met die rek …… 

En help fluks kaartjies maak 
Johannes help kar was op Onrus 


