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Welkom terug! 
Die tweede uitgawe van die Keppie-Af het in Julie 2021 
verskyn. Baie dankie vir die positiewe terugvoer op die tweede 
uitgawe en baie welkom by die derde uitgawe.  

Ons wil u graag op alle vlakke by die Affie-alumni betrek. 
Onthou asseblief om te registreer deur gebruik te maak van die 
snelherkenningskode of die skakel.  

http://bit.ly/alumniregistrasie 

 

 

Onthou: 

Stuur asseblief enige 
nuuswaardige inligting na 
alumni@ahmp.co.za vir die 
volgende uitgawe.  

www.alumni.com       Epos: alumni@ahmp.co.za  Facebook: @ahmpalumni  Instagram: @ahmpalumni 
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brief van die redaktrise 

As jy weer skryf 

Ariana Eybers 
Matriek 2020 
(met apologie aan Ingrid Jonker) 
 
As jy weer in jou dagboek skryf 
Onthou 
Om die goue bokkie te sien in die somerson 
Of miskien die blou, blou rokkie 
Op een van ons afwesige wandelinge 
Op die rooi stoepe 
Ek wat my bloed vermeng het met die bloed van 
Die nooi en haar vrouekrag 
Ek sal jou saam dra soos ‘n spieël 
En ek sal jou skryf 
Op die oop bladsy 
Van my jeugdigheid 
Jou kosbare woord 
 
As jy weer in jou dagboek skryf 
Onthou 
Om in my oë te sien 
My hart wat ek nou vir altyd bedek 
Met blou vlinders 
 
 
 
Liewe Affie-Alumni 
 
Ek het hierdie gedig geskryf op die dag wat ek my matriekuitslae ontvang het. Ek was oorweldig deur 
die gevoel van finaliteit wat deur my are gebruis het. Die feit dat ek nooit weer “Blou” of die skoollied in 
my blou rokkie gaan sing nie, die feit dat ek nooit weer ‘n “grassparty” gaan bywoon nie, die feit dat ek 
sommige vriendinne dalk nooit weer gaan sien nie... 
 
Hierdie gedig is ‘n testament van Affie-wees- van die blou wat vloei deur jou are en klop deur jou hart. 
Soos Sheila Coussins geskryf het “...dat die aandag nog lank daarna die indruk behou”. Die Affie-
vingerafdruk bly vir ewig behoue, na die uithoeke van die aarde waar die kompasroos jou lei of lankal 
reeds gelei het. Affie-wees is ‘n kettingsterk susterskap met geen swak skakel of moontlikheid op roes 
nie. Dít is blou. Dít is ‘n Affie. Vir áltyd. 
 
Al my liefde. 
Ariana 
 

Redaktrise: 
Ariana Eybers 
 
Matrikulant van 
2020 
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Swem, swemmer, Duné 
 
Duné Coetzee, matrikulant van 2020, het op 28 
Julie aan die 4x400m-vryslagaflos by die Tokyo 
Olimpiese Spele deelgeneem.  
Haar span het met hul tyd van 8:01.56 die Afrika 
sowel as Suid-Afrikaanse rekord met 3 sekondes 
verbeter.  
Daarna het Duné op 6 Augustus met die Affies 
kom gesels oor haar ervaring. “As jy self bepaal 
wat sukses vir jou beteken dan kan jy self besluit 
of jy suksesvol was of nie.”  
Haar motivering is die Latynse spreekwoord, Soli 
Deo Gloria. Dit beteken “Alle eer aan God 
alleen.” Elke keer wat sy swem, of dit nou in ‘n 
oefening of kompetisie is, probeer sy om op haar 
heel beste te swem.  
Sy wil graag aan die volgende Olimpiese Spele 
in 2024 in Parys deelneem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Dame van vele talente 

Danielle van Zyl, matrikulant van 
2017, is werklik ‘n dame van vele 
talente. Op 14 Augustus 2021 is 
Danielle aangewys as die tweede 
prinses by Miss Grand South 
Africa.  

Verder is Danielle ook ‘n 
netbalster van formaat. Soos sy 
op haar Instagram-bladsy sê: 
“from the ramp to the court”. 
Vanaf 20 tot 31 Augustus het sy 
deelgeneem aan Stellenbosch 
Varsity Netball.  
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Heil die geboortemerk 

Chantel Struwig, matrikulant van 
2019, is gebore met ‘n vaskulêre 
geboortemerk. Dit is ‘n portwyn 
kleurige geboortemerk waarmee 
slegs 3 uit ‘n 1000 babas gebore 
word.  

Chantel het oornag ‘n ambassadeur 
vir ander met hierdie geboortemerk 
geword. Sy het besluit om haar 
individualiteit te vier nadat sy 
iemand anders gesien het wat haar 
geboortemerk met blommetjies 
versier het.  

Sy het op 3 April 2019 op die 
televisieprogram, MINKI, verskyn 
en ‘n model vir Refinery se klere 
geword. Verder het sy ook betrokke 
geraak by die SPAR Woman’s 
Challenge.  

Haar raad aan jongdames is om 
hulself in Jesus te vind. Om hul eie 

waardes en doelwitte te leer ken en 
om onafhanklik te word.  

Tans studeer Chantel BCom Mode 
(“Fashion”), en sy sal graag eendag 
in dieselfde voetspore as Rachel 
Green, die bekende “Friends”-ster, 
wil volg.  

Sy is baie dankbaar vir AHMP wat 
haar geleer het om haarself met 
grasie uit te leef. Sy mis die energie 
en entoesiasme van dirigent-wees.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderse boomplantgeleentheid 

Die matrieks van 1984 het op Vrydag, 3 
September, kom bevestig dat die Affie-hart 
altyd potblou sal klop. Hul het ‘n 
Riviervaderlandswilg (Combretum 
erythrophyllum) langs die groenhuisie kom 
plant. Hierdie boom het onskatbare 
simboliek deurdat dit opgedra is in 
deernisvolle herinnering aan almal in die 
Affie-gemeenskap wat die stryd teen Covid-
19 verloor het. Die inisiatief is geïnspireer 
deur Judette (Schoonraad) Franzoso. Ons is 
innig dankbaar vir dié boom wat in vele 
opsigte koelte en lafenis in die jare wat kom, 
gaan bied.  
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Hui-DIG 
 
Die Amerikaanse digter, W.H. Auden, het 
gesê: “’n Digter is ‘n persoon, wat voor 
enigiets anders, ‘n taal passievol liefhet.”  
Wanneer mens luister na hoe Brigitte Geyer, 
matrikulant van 2017, praat oor Afrikaans, 
blyk dit duidelik dat sy ‘n digter is.  
Sy glo dat sonder digters, die Afrikaanse 
taal, wat nog baie jonk is, nie die toets van 
tyd sal weerstaan nie as gevolg van al die 
Engelse invloede.  
Vir haar is Afrikaans ‘n mooi, ontwikkelende 
en dinamiese taal.  
Sy het saam met ‘n universiteitsvriendin die 
platform, Hui-DIG, geskep: “’n Poëtiese 
potgooi deur twee linkse regstudente.” Hiér, 
gesels hulle oor digkuns, gedigte, bundels en digters. Hul mark is juis die 
jonger generasie. Hulle wil graag, al is dit net op ‘n klein skaal, ‘n paar mense 
elke nou en dan, ‘n bietjie opgewonde maak oor poësie.  
Brigitte studeer tans LLB Regte. Op ‘n latere stadium wil sy graag haar 
Meesters in regte sowel as kreatiewe skryf doen. 
Ons sien daarna uit om eendag Brigitte se digbundel op die (boonste) rakke 
raak te loop.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Blom met ‘n boodskap 

Sy lees blomme. Blomme se kleure, teksture en blaartjies maak 
haar kinderlik opgewonde. Sy is meer as net ‘n bloemis, sy is die 
floralistiese Carmia Maritz.  
Carmia het in 2015 matriek geskryf. Nadat sy BCom 
(Kommunikasie) studeer het, het sy besef dat dit nie eintlik is wat 
sy wil doen nie. Entrepreneurskap asook en blomme fassineer 
haar. Vandag is sy die trotse eienaar van CallaMia Floriography 
Design.  
Die naam is afkomstig van haar gunsteling blom, die Calla-lelie 
(varkoor) en haar naam (carMIA).  
Floriografie is die taal van blomme, die feit dat elke blom ‘n 
boodskap het. Wanneer Carmia met blomme werk, probeer sy om 
vir elke kliënt die regte boodskap oor te dra met die blomme wat 
sy gebruik.  
Haar resep vir sukses is om altyd terug te kom na jou visie. Ten 
spyte van die uitdagings, harde werk en allerhande ander faktore, 
moet jy altyd teruggaan na jou “hoekom”, jou visie.  
Sy wil graag haarself en ander bemagtig met haar besigheid, want 
“entrepreneurskap is ‘n hulpbron wat ontgin moet word.” 
 



 

6 
 

Geslypte diamant 

Hendrien Kruger, matrikulant van 
1996, het haar loopbaan begin deur 
diamante te koop en verkoop. 
Vandag is sy die eienaar van 
INOAR South Africa*. Van rowwe 
diamant na geslypte diamant.  

Daar is min mense wat glo in 
hul produk soos wat Hendrien 
glo in Inoar. Hierdie produkte 
word tegnologies ontwikkel. Die 
vestigingsmaatskappy 
spesialiseer in 
navorsingsontwikkeling. 
Hendrien se platform gaan nie 
net oor die koop en verkoop 
van haarprodukte nie, maar ook 

oor om ‘n verskil te maak.10% van 
haar maatskappy se inkomste word 
elke maand geskenk- ‘n reël wat 
streng toegepas word.   

Sy skep ook ‘n reuse platform vir 
vroue-bemagtiging. Sy het hierdie 
besighied geskep en daardeur ook 
vryheid. Vryheid om byvoorbeeld ‘n 
betrokke ma vir haar kinders te 
wees. 

Sy het lank gebid vir die regte 
perseel en personeel. Sy glo vas 
dat gebede beantwoord word.  

Haar raad aan jong dames is om 
jouself nooit met ander te vergelyk 
nie. Daar is net een pad vir jou en 
God het klaar vir jou alles gegee 
wat jy nodig het om daardie pad te 
kan stap.  

https://inoar.co.za/ 

 

 

 

 

 

 

 

Veels geluk, liewe Juffrou 

‘n Affie se gunsteling dag op die 
kalender is 23 September. Dit is 
wanneer juffrou Jordaan verjaar.  

Hierdie dag word gekenmerk deur 
lag, somersrokkies en spesiaal om 
die dame aan die stuur van die 
skool te vier.  

Ons is baie dankbaar vir juffrou 
Marna Jordaan wat AHMP lei met ‘n 
sterk en saggeaarde hand. 
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Musiek is die taal van die siel 

Nethaniëlle Mattison 
(née) Grobler het in 2012 
matriek geskryf. Vandag 
is sy ‘n musiekterapeut 
wat sopas haar 
privaatpraktyk (One Voice 
Music Therapy) 
oopgemaak het in 
Fourways, Sandton.  

Musiek is nog altyd deel 
van haar lewe. Sy het vir 
dertien jaar lank koor 
gesing en musiek as vak 
gehad tot in matriek. Om 
medies te gaan studeer 
was haar oorspronklike 
plan. Dit was nog altyd 
haar passie om ander te 
help. Tussen haar twee 
biologie vraestelle het sy 
‘n oproep ontvang van die 
Universiteit van die 
Vrystaat wat haar gevra 
het om daar te gaan 

musiek studeer.  

Musiekterapie (die samekoms van musiek en sielkunde) is al vir 21 jaar in 
Suid-Afrika. Nethaniëlle is een van die min mense wat dit studeer het en 
daarin praktiseer. Haar doelwit is om ander te help om weer hulself te kan 
hoor; om liefde en aanvaarding vir die self weer te laat vlam vat. Sy werk met 
volwassenes sowel as kinders. Kennis van musiek is glad nie ‘n voorvereiste 
om by musiekterapie baat te vind nie. Die proses is uniek en word elke keer 
by die kliënt aangepas.  

Haar raad aan jong dames is om genade met jouself te hê asook om te besef 
dat daar baie mense is wat bereid is om saam met jou die pad te stap. Haar 
resep vir sukses is egtheid en kommunikasie.  
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Clarindi Eloff (née Greeff) 

Matriek 2012, President 
 
So baie van ons rou in hierdie tyd. Dit voel vir my of amper almal iemand verloor 
het. Mens is amper te bang om op sosiale media te gaan en nog 'n Rus in Vrede 
plasing te sien. 
 
Volgende jaar is ek 28. Presies so oud soos wat my ma was toe ek die eerste 
lewenslig gesien het, en ook presies so oud soos sy was toe sy gesterf het. Ek 
was al 'n paar keer in my lewe by haar graf. My pa het die volgende vers daarop 
laat grafeer: "Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het 
die geloof behou."- 2 Timoteus 4:7.  
 
Die wedloop voleindig? Wat het sy voleindig? Vandag is ek doodseker dat sy 
uitgesien het na 'n lewe met 'n nuwe baba, dat sy nog voluit besig was om te 
hardloop. Op 28 voel ek, ek is nog besig met die eerste rondte uitdunne. Ek is 
nog skaars uit die wegspringblokke. Ek wil nog baie mense van die Here vertel, 
ek wil kinders van my eie hê, verder studeer, voel ek kan 'n groen regmerkie 
langs my lewensdoel sit, reis, beleef, EET. Ek wil nog letterlik en figuurlik my 
marathon voltooi.  
 
Ek is gevra om 'n artikel te skryf oor my belewenis as dokter tydens die 
pandemie. Ek kan vir julle 'n klomp dinge vertel oor vol ongevalle en 
uitmergelende omstandighede waarvan julle in elk geval tot vervelens toe lees 
op sosiale media, maar vandag kies ek om te skryf oor die stophorlosie op die 
lewensbaan. As daar een ding is wat ek uit my beroep én die pandemie geleer 
het is dat ons tyd om te gaan, altyd die regte tyd is. My ouma Mol het altyd gesê: 
“Ons streep is getrek.” Elke keer as ek 'n liggie in iemand se oog skyn wat 
gesterf het, wonder ek of hulle, hulle wedloop voleindig het. 
 
In die wedloop van die lewe is dit belangrik dat ons nie terugkyk nie. Dit is so 
maklik om te dink hoe die lewe sou wees as ons net anders gekies het. Ek het 
al báie keer 3 uur die oggend na Pretoria se liggies vanuit Kalafong se 
vensters gekyk en gedink dat as ek net gekies het om iets anders 
te swot, was ek nou warm in my kooi.  
 
Veral na iemand se dood, is dit so maklik om te dink "as ek net...", 
maar elke besluit wat ons maak, is gebaseer op die inligting wat 
ons op dáárdie spesifieke oomblik tot ons beskikking gehad het. 
Om so te dink, put 'n mens uit en laat jou aanhoudend oor jou 
skouer kyk na iets wat jy op hierdie oomblik in elk geval niks aan 
kan doen nie.  
Geen atleet wat heeltyd omkyk, wen nie. 
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Dit is ook belangrik dat ons nie vergelyk nie. Elkeen se wenstreep lê op 'n ander 
plek, elkeen se lewensdoel op 'n ander kaart uitgemerk. Vergelyking sit jou in 
iemand anders se item en daar gaan jy net verloor.  
 
In hierdie wedren moet ons mekaar ondersteun. Tot by die eindstreep dra. 
Ondersteuning is sinoniem met Affies. Of ons nou die hondekosreuk in 
Germiston moes aandurf of verskroeide velle beleid gaan toets het in 
Rustenburg, sing sou ons sing!  Tydens die afgelope Olimpiese Spele het ons 
soveel voorbeelde van medemenslikheid beleef. Lily King val Tatjana om die 
hals na haar wen. Suid-Afrika grens saam. Die enigste manier wat ons by die 
eindstreep kan kom, is deur mekaar te ondersteun. Dit hoef nie groot te wees 
nie-stuur 'n Whatsapp of koop vir iemand 'n lekker tydskrif.  
 
Die moeilikheid (en genade) met die eindstreep is dat ons nie weet waar dit lê 
nie. Dis naïef om te dink ons kan elke dag lewe asof dit ons laaste it, want dan 
sal ons mos moontlik byvoorbeeld ons laaste sente blaas as ons weet ons hoef 
nie te beplan vir die toekoms nie.  
 
Ek glo die antwoord lê daarin om elke dag ten volle in God se teenwoordigheid 
te rus. "Aan God en Sy woord sal die ereplek in ons skool gegee word." Ek kan 
amper in my geestesoog 'n groep rooigebrande standerd sesse sien oefen aan 
die eerste sin van Affies se erekode. God moet ook in ons lewens op al ons 
podiums wees en al ons medaljes kry. Selfs in die alledaagse, vervelige dag-
tot-dag takies. 
 
In hierdie wedloop kyk ons nie terug of langs ons nie, ons kyk op.  
 
Die Here gee vir ons al die genade, insig, dryf en fokus wat ons nodig het om 
die goeie stryd te stry. Sy Gees omarm ons. Die dag as ons die aflosstokkie 
moet oorgee, kan ons vlugtig omkyk na ons wedloop en sê: dit was goed. 
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                                                    Die wenners van die aand: (verskaf deur Mia Geringer) 

 

 

 

 

Belang  

Iemand het haar sien wen 

Die matrieks van 1996 het op 11 September 
2021 die volgende bewys: “Dit is ‘n fees om ‘n 
oud-Affie te wees!” 

Dié 25-jaar reünie het plaasgevind by die 
pragtige INOAR in Nieu Mucleneuk, Pretoria.  

Voor die tyd is daar ‘n vraelys uitgegee. Dié 
wat die beste, akkuraatste of kreatiefste 
antwoord gegee het, is as wenners aangewys. 
Die wenner het ‘n “sash” ontvang waarop 
staan: “Iemand het my sien wen”.  

Die bande van Affie-susterskap gaan nooit 
verlore nie.  

Marita Keet was die talentvolle fotograaf.  
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Belangrike datums 
 

 30 Oktober- Reünie van die 1991-matrieks 
- Tanja Dekker 083 602 7908  

(tanja@kyoobstudio.co.za) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


