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JOU STASIE HULP IS EEN JAAR OUD - BAIE GELUK!
Foto: Collage van die
afgelope jaar se Hulp
uitreike.
Deur Sorita:
Die jaar, vandat ek
HULP oorgeneem het,
het ek baie lesse geleer.
Party mooi en party nie
lekker nie.
Ek het geleer dat dit nie
altyd maklik of moontlik is om mense te help
nie. Om elke persoon
wat hulp vra te help, is
nie prakties nie. Jy lê
party aande en wonder
oor hoe jy die persoon
kan help. Planne werk
nie altyd uit nie. Mense
verstaan nie altyd nie.
Hoe sê mens vir iemand
wat niks het nie, dat jy
nie kan help nie? Dit
breek 'n mens.
Ek het geleer dat daar

mense is met groot
harte & oop hande. Ek
het geleer dit is beter
om te gee as om te
ontvang. Ek het geleer
dat jy partykeer meer
ontvang, juis omdat jy
gegee het. Ek het
geleer om dankbaar te
leef. En dit het my lewe
verander. Ek is soveel
gelukkiger.
Ek het geleer dat ek
"ryker" is as so baie
mense in Suid-Afrika.
Ek is eintlik skatryk! Ek
het familie wat omgee.
Ek het 'n dak oor my
kop, 'n bed om in te
slaap en kos wat ek
elke dag kan geniet.
Gereeld deel ek dié
ongelooflike nuus met
my kollegas op ons
WhatsApp groep en
dan spring hulle ook in!

Sorita tydens die
potjiekos kompetisie
laasjaar. Altyd ‘n bok
vir pret.
Ons het beddens, warm
plate, beddegoed, TV,
kos en nog vele ander
skenkings van oraloor
gekry. 'n Paartjie wat
hul werk verloor het en
besig was om te trek,
het hul yskas geskenk.
Ek het verstom gestaan
in die absolute vrygewigheid & bereidwilligheid van mense om
te help! Die Mamma en
dogter kon nie ophou

het op hulle eie
golflengte van verandering geleef. Ons het
verlies leer ken, van ‘n
geliefde, ‘n werk, ‘n
besigheid en drome.
Ons het geleer om te
aanvaar, gebid vir wysheid, krag en oorwin.

Beskikbaar in ons kantoor

daarvoor sê ek DANKIE!
Aan Amanda, Charlene,
Leandri, Esmé, Shanté,
Minette, Mary-Ann en
al die ander omroepers
wat op 'n manier 'n
bydrae gelewer het:
Julle is absolute sterre!
Mag 2022 vir jou
wonderwerke inhou!
(Sorita)
Sorita, Jou Stasie wil
graag vir jou en almal
wat betrokke was in
2021 baie dankie sê vir
julle harde werk en
omgee vir ander. Dit
kos ‘n baie spesiale
mens om dit te doen.
Voorspoed vir 2022!
luister na ons geeslike
Programme:

IN DIE KOLLIG
2022 het afgeskop en
ons het ingeval in die
nuwe ritme. 2020/21
was die jaar van
verandering groot en
klein. Ons was uitgedaag, gebreek, genees,
getransformeer met ‘n
nuwe perspektief. Almal

glimlag nie.
Ons ontvang 'n
boodskap via een van
ons vrywilligers:
"Vriendin, ek was op die
punt om op te gee op
my lewe. Julle gee my
weer hoop dat als ok
gaan wees."
Ons verstaan baie keer
nie die positiewe
gevolge van ons
vrygewigheid nie. Ons
gee en vergeet gereeld.
Dit is die klippie in die
water effek - die
rimpels groei en gaan
wyd.
Moenie dink dat die ou
klere, potte & panne
wat jy nie meer
gebruik nie, nie
waardeer word nie.
Sonder JOU as skenker
en luisteraar sou HULP
dit nie kon doen nie en

My 2022 Gebed is dat
wat van jou gesteel is,
wat jou vertraag en
verhinder het, God se
GENADE jou sal herstel. Mag 2022 gevul
wees met wonderlike
GENADE en magtige
sukses stories.

OGGENDKRUIS
07:00 - 08:45:
Met Johann Brand

PREEK: 08:45 - 09:00:
IN DIE KOLLIG
(Pastoor Mary-Ann
09:00 - 11:00
Prinsloo) U kan Sondag Met Pastoor Mary-Anne
oggende op JOU STASIE Prinsloo.
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JOU STASIE HULP
en prys God vir sy
genade!

fontein doeke afgelaai.
Die Jou Stasie hulpspan Ons het 'n donasie honhet nie stil gesit tydens dekos gekry en dit is afdie feesseisoen nie.
gelaai by die ope dag
van Majestic Beast
Rescue!
Sorita het ‘n WhatsApp
ontvang: “Ons het 'n
Tina van SA Water
dubbelbed wat ons wil
Warriors het in Bitter- skenk. Het julle dit

Ons het vir nog 2 jong
mans uitgehelp met
elkeen 'n skooltas & 'n
boks skoolbehoeftes.
Albei was baie opgenodig? Baie vinnig is
wonde. Die mammas
dinge gereël. Die bed is
was baie dankbaar!
opgetel & afgelaai.
Dankie aan Mariaan en
Dankie Renier vir julle
Amanda wat groot
skenking! Dit was die
Dankie aan Jacques
helpers geword het vir
einde niet! Nóg 'n
Groenewald van
Jou Stasie HULP!
WhatsApp: “Ek het R500 #TeamGroenewald wat Indien jy 'n donasie wil
oorbetaal, koop bedklere kom aflaai het, wat maak, WhatsApp ons:
degoed!” En ons staan Megan van Wyk vir ons
082 287 0587
net verwonderd terug geskenk het!
Saam maak ons ‘n verskil

JOU STASIE SE OMROEPERS EN HUL DOEN EN LATE TYDENS DIE AFGELOPE VAKANSIE

Sorita en Esme, het met
Jan Tuisbly se karretjie
gery.
Leone het saam met
geliefdes tot sovêr as PE
en Hartenbos gekuier,
met heerlike sonskyn,
vonkelwyn en lag.

Peter het die vakansie
ekstra tyd met sy dogtertjie spandeer en die
F1 motor gaan kyk.

Dan The Man sê hy het
baie geëet.
Rooies het saam met sy
familie gekuier en baie
gebraai.

Dirk is hier op sy
FC dryf hier rond in
gelukkigste saam met sy Stanfordsrivier met ‘n
kleinkinders by die see. met ‘n koue drankie.
Peter en Bennie het
met hul bikes in die
Charlene, van ons HULP Suid-Kaap gaan kuier.
projek, het 2 Januarie
geboorte geskenk aan
‘n pragtige dogtertjie,
Kylie.

Ruan en sy gesin het in
Bettiesbaai pikkewyne
gaan kyk.

Elsabe was saam met
familie en vriende by
die Waterfront en
Hartenbos. Hulle het
boot gery en selfs met
’n helikopter gevlieg.

Marianna het 1 Januarie ouma geword van ’n
seun, Zuhan. Sy was ook
bedrywig met die Miss
Diva World kompetisie.
Pastoor Ettiene Marais
het tyd saam met sy
gesin spandeer.

Michael was saam met
vriende en familie.

Adriaan het hierdie
mooi skildery geskilder.

Shante en Billy was
Gerrit het heerlik saam bedrywig op die
met vriende gekuier.
renbaan.
(Doppies)
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VERJAARSDAE
Leandri het die 6de
Januarie verjaar. Ons
hoop dit was ’n
heerlike verjaarsdag.

Verjaarsdae in
Februarie:
7de: Bennie Bezuidenhout en Henk Tait.
Mike Daly se is op die lug
10de: Leone Mostert
tydens Laataand kuiers
15de: Esmé Strydom
Ons groet vir Leandri. op Sondagaande om
18de: Shante de Beer.
21:00 - 23:00.
Sy gaan haar vlerke
Baie geluk almal.
sprei met nuwe dinge Baie welkom Mike.
LEKKER VERJAAR!
en vooruitsigte wat
14de: Ons wens vir
voorlê. Leandri, dankie
almal ‘n romantiese
vir jou goeie werk by
Valentynsdag toe.
Jou Stasie. Ons wens
jou graag alle
voorspoed toe.

2022
Die jaar van 2022 is
reeds in volle swang.
Hier by JOU STASIE is
daar ’n afwagting en
opgewondeheid oor
wat als beplan word
vir die jaar van 2022.
Jou Stasie is byna drie
jaar oud. Die afgelope
jaar was gekenmerk
deur nuwe programme, stragiese besluite,
nuwe fasiliteite, idees
en elektroniese
toerusting. Daar is baie
nuwe dinge aan die
roer. Hierdie is alles
net om die luister
ervaring net nog beter
te maak vir almal.
(Doppies)

Elisma, ‘n student van
Pretoria, is deur Dirk
touwys gemaak.

Ons heet vir Marilee baie
welkom as JOU STASIE se KEN JOU OMROEPER
nuwe kantoor en admin
persoon.
Sy is elke dag op kantoor,
08:00 - 17:00.

FEBRUARIE 2022

BOERERAAT
Die boere van toeka
het laventel olie elke
15 minute geruik in
die uur voordat hul
gaan slaap het.
“Chamomile” tee met
slaaptyd is ook vir die
behandeling van stres
gebruik. Die Britte het
dit by die Egiptenare
gekry en dit hier na
ons land toe gebring.
Boere het baie fisiese
werk gedoen. Saans
was hul moeg. Tyd vir
slaap was tyd vir slaap
en tyd vir wakker was
tyd vir wakker. Hul het
elke dag rondom dieselfde tyd opgestaan
en gaan slaap.
Ons kan leer hieruit.
(Geleen)

Wat maak jou kwaad?
Hier is nie genoeg plek
in die koerant nie! As ek
MOET kortliks antwoord: Onregverdigheid, mense wat nie
maniere het nie en
Land of Hope
geweld teenoor
bejaardes, vrouens en
Leone Mostert
kinders. Dit maak my
boos.
Saterdag middae om
Gunsteling onderwerp? Waaroor raak jy
16:00 gaan die Die
Beslis reeksmoorpassievol?
Namakwalander, Hannes denaars. Ek het vroeër Ek het nie een enkele
van den Heever vir ons
jare spesialiseer in
groot passie nie. Op die
Boeremusiek speel.Baie strafreg en dis vir my
stadium “passie” ek nie
welkom Hannes. Hy gaan interessant hoe hulle
in my klere nie. Ek is
jou verseker vermaak, al dink, wat hulle motive- passievol oor ‘n klomp
die pad uit Springbok uit. ring is en wat hul
goed. Ek is passievol
modus operandi is. Dis oor die behoud van ou
waarskynlik iets wat ek musiek. Ek is passievol
in ‘n ander lewe sou
oor nuwe kennis opbou
wou doen, kriminele
omtrent enige iets van
profilering.
wetenskap tot
Wat is jou talente?:
geskiedenis. Ek is
Welkom aan Ian Muller
Ek kan kastanjette speel passievol oor MammaDankie ROCOMAMAS, as nuwe lid van die JOU
en is opgelei in
wees en my dogtertjie
Ons het heerlik gesmul STASIE se span. Hy is Sa- tradisionele Spaanse
soveel as moontlik
terdae 12:00 op die lug. danse (Flamenca).
aan jul burgers.
lewenskennis en alge-
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Billy de Beer van Red
Beard Riding Academy
het in PE by die Aldo
Scribante resiesbaan
met die Jou Stasie
motorfietse ‘n tweede
plek ingeneem. Baie
geluk Billy en Shante.

Shante, ook hiermee
baie geluk met jou een
jaar diens by jou Stasie.
mene kennis te leer. My
lysie is bitter lank!
Waar en wat is jou
“happy place”?
My happy place is 100%
by my geliefdes. Dit kan
by my huis wees, my
ouers se huis, dit maak
nie saak nie, solank die
mense wie ek liefhet
daar is. By my eetkamer
tafel op my “spot” by
die skuifdeur. My
braaiplek is n baie
“close second.”
Leone is weeksdae op
die lug met Latwaai:
11:00 - 13:00.
(Doppies)

Ons wil ook vir Leone
baie geluk wens met
haar een jaar diens by
Jou Stasie.
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PLOEG JY?

HULP UITREIK
HULP beoog ‘n
uitreikaksie,
TEKKIES OP DIE
TEER.
Ons nooi almal
vriendelik uit om
saam te kom.
Bespreek hierdie
datum. Dit beloof
om ‘n baie lekker
dag te wees.

FC het omtrent sy sosiale
media aan die gang met
sy “Ploeg Jy” inisiatief.
Vele van sy ondersteuners en luisteraars
het sy uitdaging aanvaar
en hul fotos en videos
ingestuur.
Die videos gaan saam
met lekker kuiers rondom
braaivleisvure gepaard.
As jy ook wil deelneem
aan die lekker lawwe
“Ploeg Jy” inisiatief, gaan
loer gerus na FC se
sosiale media. (Doppies)

FC het die
vakansiegees.
Ploeg jy?
Lekker man!

DIE WÊRELD IS KLEIN
boodskap gestuur en
dit het daarna in ‘n
gereelde oor-en-weer
geselsery tot gevolg
gehad, als in die middel
van die nag.
Die vriendskap het
gegroei en hulle het
goeie vriende geword.
Hul het egter steeds
Sorita en Ruan
nog nie in lewende
Die lewe loop mos
was Sorita betrokke by lywe ontmoet nie.
maar ‘n paar draaie
‘n ander radiostasie as Die volgende logiese
met ‘n mens, om-enomroeper. Haar uitsaai stap het toe gevolg en
om-en-om. Op-en-af;
beurt was elke oggend hul het mekaar ontsoms is jy bo, dan is jy tussen 02:00 en 04:00. moet en saam koffie
onder.
Ruan se dae was
gedrink. Die vriendskap
Daar is dan ook die
“omgeruil,” bedoelende het net sterker geword.
uitsondering op die
dat hy bedags geslaap Twee jaar gelede het
reël, soos hierdie mooi het en snags gewerk
Sorita by Jou Stasie
storie van twee van
het.
aangesluit.
JOU STASIE se omRuan het elke nag
Rooies het ‘n omroeper
roepers; wat met hul
terwyl hy gewerk het
gesoek. Ruan het
pad saam die volle
radio geluister. Hy was hiervan te hore gekom
sirkel voltooi het om
een van Sorita se
en met Rooies kontak
sodoende weer te
getroue luisteraars. So gemaak. Rooies se
ontmoet.
het Ruan tydens nog ‘n onderhoud met Ruan
Sowat 10 jaar gelede
uitsending vir Sorita ‘n het goed gegaan.

Rooies het toe die nuus
van die nuwe omroeper
aan Sorita oorgedra.
Rooies het selfs opgemerk dat Ruan nogal ‘n
oulike seun is.
Sorita was totaal en al
uit die veld geslaan oor
die nuus. Ruan het kort
daarna begin as
omroeper by Jou Stasie.
So het dit gebeur dat
Sorita vir Ruan in die
ateljee die nodige
opleiding moes gee.
Sorita se bewonderaar
het haar leerling
geword. Ruan het toe
op die koop toe saam
met haar begin uitsaai.
Hul vriendskap het ‘n
volle sirkel voltooi.
Ruan was nie meer net
‘n bewonderaar van
Sorita nie, maar was
nou ook haar kollega.
Die mooi vriendskap
blom steeds. (Doppies)

Kontak ons gerus vir meer inligting oor programme, om te adverteer of
as u sommer net wil gesels met ons.
Ons is te vinde op die volgende platvorms.
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