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Voorwoord 
 

Op my sestigste verjaardag en tydens die grootste avontuur van my lewe 

het ek, as ’n reisiger, besef hoeveel onbenutte geleenthede daar gedurende 

my leeftyd was. Geleenthede wat vir altyd verby is. My 

nuwejaarsvoorneme daardie jaar was om ten minste een keer per maand 

iets nuuts te ervaar, hetsy positief of negatief. 

Ek het begin om mense te bestudeer; veral diegene in my 

ouderdomsgroep. In restourante het hulle gesit, elkeen met ’n selfoon, 

onbewus van wat om hulle aangaan; geen woorde om met mekaar te 

wissel nie en met gesigsuitdrukkings wat die leemte bevestig. ’n Leeftyd 

saam wat mense nader aan mekaar moet bring het verander in beleefde 

vreemdelingskap. 

Die tragiek is dat die ‘herfstyd’ van die lewe onverwags in ‘wintertyd 

‘kan verander en dan is dit te laat vir daardie laaste avontuur. 

 

Daardie jaar het my lewe verander. Ek was werkende op ’n passasierskip 

wat my blootgestel het aan allerhande aktiwiteite wat ek andersins nooit 

sou gehad het nie. Almal is nie so gelukkig nie – dit besef ek maar te 

goed. Soms is die avontuur egter voor ons oë, maar ons sien dit net nie 

raak nie.  

Dis daar in die middel van die oseaan waar my storie oor die vier 

ouer dames wat op reis gaan, gebore is. Ek kon egter eers daaraan gestalte 

gee na my aftrede. 

 

Mona, Essie, Lilly en Glenda is gebore omdat ek ’n nuwe 

ondervindingsjaar ervaar het. Baie van wat hulle ondervind het, was ook 

my belewenisse.  

 

Met hierdie novelle hoop ek om ouer mense te oortuig dat die lewe nog 

veel bied en dat die stories genotvol sal wees.  
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Lekker lees.  

 

 

 

Babs Botha.    
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Grysheid, wysheid en sandkorrels 
Hoofstuk 1 

“Nee genade tog! So kan dit beslis nie voortgaan nie! Dis tyd vir 

verandering.” 

Essie kyk gesteurd op van waar sy sit en brei. 

“Jy het my nou ’n steek laat val,” sê sy vies. “Wat op aarde is dit wat 

jou nou weer so grief, Mona?” 
“Ons klomp sit en krepeer – wag vir ons dood.” 

Mona is die lang, skraal een tussen die vier dames, met ’n welige bos 

gryswordende hare wat in ’n los vlegsel oor haar skouer hang. Sy was 

gewoond daaraan om leiding te neem en bevele te gee. Die daaglikse take 

verg dit immers van ’n hoofverpleegkundige. Jare vantevore was sy 

getroud, maar dis ’n tyd in haar lewe waaraan sy en haar enigste seun nie 

dikwels wil terugdink nie. 

Essie daarenteen was hoofsaaklik ’n huisvrou wat steeds haar plig as 

moeder en ouma baie ernstig opneem. Haar gesin is sedert haar man se 

afsterwe die dryfveer van haar daaglikse bestaan. 

“Hoe nou?” Lilly is fyn van postuur en nie baie selfversekerd nie. 

Haar man Fred het ’n jaar tevore besluit om ’n einde aan sy lewe te maak 

en dit het Lilly se selfvertroue ’n geweldige knou gegee. Hy was ’n harde 

man met min genade en sy moes, ten koste van haar persoonlikheid, 

haarself gedurig aan hom onderwerp om die vrede te bewaar. Lilly het 

twee dogters wat haar redding is, finansieel sowel as emosioneel. Sonder 

hulle bystand sou sy nooit die mas kon opkom nie. 

“Ons vier proe nog net aan sestig en is al klaar vasgekluister aan ons 

stoele. Essie, jy sit heeldag en truie brei vir Esmarie en het jy dit al ooit 

aan daardie kleindogter van jou se lyfie gesien? Lilly, jy sit en hekel 

kniekombersies vir die vale asof die land se ouetehuise van jou afhanklik 

is om die oumense die komende winter warm te hou en jy Glenda, is meer 
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besorg oor jou lang rooi naels as die tyd wat verby spoed sonder om dit 

effektief te gebruik.”  

“Now what do you suggest we do about the time flying by?” Glenda 

kyk vererg op terwyl sy die houertjie rooi naellak versigtig toedraai. Sy 

is volgens die nuutste mode geklee, van haar kort kapsel met die rooi 

strepe tot by die stiletto’s wat iemand van haar ouderdom nie behoort te 

dra nie. 

Mona lig ’n tydskrif omhoog sodat die drie dames die kleurvolle 

foto’s kan sien. 

“Kyk hier; Namibië. Kyk hoe mooi is dit in die woestyn. Was enige 

van julle ou ladies al ooit daar?” 

“Nee, ek was nog nooit daar nie.” Essie se stem is bedaard; haar 

ronde lyfie vooroor gebuig in konsentrasie in om die gevalle steek te 

herstel. 

“Fred was nie lief vir reis nie, dus het ons selde met vakansie 

gegaan,” sê Lilly bedees. 

“Lilly, dink jy nie dis tyd dat jy besef dat Fred al ’n jaar of wat 

oorlede is en jy nog lewe nie?” 

“Sies Mona, was dit nou nodig?” reageer Lilly veront-waardig. 

“I can agree to that, girl. Dis tyd dat jy aan jouself dink. You are not 

getting any younger.” Glenda strek haar hand voor haar uit en bekyk haar 

rooi naels. “Mmm, I think this looks nice.” 

“Wat verhinder ons vier om met vakansie Namibië toe te gaan?” 

Mona kyk hulle een vir een aan. “Een van hierdie mooi dae is ons 

hopeloos te oud om sulke reise aan te pak.” 

“Wel, of ons dit nou wil weet of nie, ons is ouer dames en dit is baie 

ver om te ry,” sê Lilly, “maar dit sal baie, baie lekker wees.” 

“’n Viertrekvoertuig is nodig as jy woestyn toe wil gaan.” Essie vind 

die verlore steek, skuif haar bril reg op haar neus en kyk Mona peinsend 

aan. “Ek stem saam met Lilly; dit sal flippin lekker wees en jou motor 

behoort die ding te doen, Mona.” 
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“Okay girls, what is the plan of action?” Glenda is altyd gereed vir 

voorstelle. 

Die brei- en hekelwerk word vinnig gebêre en kort voor lank sit die 

vier om die tafel, koppe bymekaar met die tydskrif voor hulle terwyl die 

artikel sorgvuldig bestudeer word. 

“Kyk, daar is ’n kampterrein tussen die duine. Dit lyk al hoe beter.” 

Opgewonde oor die vooruitsig van ’n heerlike avontuur, word die 

hele reisplan gedurende die volgende paar dae haarfyn beplan.  

“Are you going to tell your kids?” Die drie kyk verdwaas op. “I don’t 

have that problem with Edward in Canada. I will simply tell him that I’m 

going on vacation. You girls, on the other hand, have kids who want to 

know your every move.” 

“O gorrel, hulle gaan heelwat te sê hê.” Essie lyk bekommerd. 

“Daar is niks verkeerd om op ’n roadtrip te gaan nie. Dit is mos darem 

nie ’n leuen nie,” voeg Lilly by, “en my dogters is baie avontuurlustig. 

Ek glo nie hulle sal veel daaroor te sê hê nie.” 

“Dit is ’n goeie plan, Lil, en wat hulle nie weet nie, sal hulle nie 

seermaak nie. Willem sal ’n oorval kry as hy moet weet dat ons oude 

dames so ver wil ry,” lag Mona, “maar ons is mos nie kinders wat elke 

beweging hoef te verduidelik nie. Ons het immers nie hulle toestemming 

nodig nie.” 

“Pieter is die een wat so oorbeskermd is, nie my dogter nie.” Essie 

en haar skoonseun kom baie goed oor die weg. 

 

Die tyd van hulle vertrek is op hande en die vier wil bars van 

opgewondenheid. Die inpakkery begin in alle erns. Mona waarsku hulle 

teen te wyd pak, want spasie in die motor is beperk. 

Mona laat haar voertuig nasien, hulle paspoorte word onder die 

spreekwoordelike stof uitgehaal en die beste roetes en verblyf word 

gegoogle. Inkopies word gedoen wat onder andere peuselhappies vir die 

reis insluit. 
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Hulle wag tot die dag voor hulle vertrek alvorens hulle die kinders in 

kennis stel. Mona se seun, Willem en Essie se skoonseun Pieter, is glad 

nie ingenome met hulle planne nie, maar Lilly se dogters wens hulle kon 

saamgaan. Die vier dames belowe om gereeld kontak te maak, maar die 

jongmans is steeds omgekrap. Dit is egter te laat om die vier dames te 

keer. 

 

Dis nog donker toe hulle in die pad val. Essie word eerste opgelaai en 

Glenda is volgende aan die beurt. Daar staan drie netjiese tasse by haar 

voordeur wat wag om opgelaai te word. 

“Glenda is jy laf? Waar dink jy gaan jy met al die goed heen? Hier is 

nie plek vir alles nie.” Mona beduie moedeloos na die bagasie. 

“Mona, a girl needs a lot of things. I know you don’t care much how 

you look, but I do.” 

“Wat bedoel jy met ‘ek gee nie om hoe ek lyk nie’? Wat is verkeerd 

met my klere?” Mona wys vererg na haar blou jeans en snoesige trui. 

“Well, the jeans can do, but those shoes…” 

“Glenda, daar is niks verkeerd met my tekkies nie. As ek so ’n 

verleentheid vir jou is, dan moet jy tuisbly. As jy wil saam gaan, raai ek 

jou aan om baie vinnig vir jou net een tas te pak. Ek gee jou vyftien 

minute; ek en Essie gaan solank vir Lilly haal.” Voor Mona in die kar 

klim, draai sy haar weer tot Glenda. “Een tas, Glenda … een!”  

Essie en Lilly giggel toe Glenda ’n groot tas vir Mona aangee. Dit 

vat meet en pas om al die bagasie in die motor te kry, insluitende die 

koelsak met hulle ete en drinke vir die lang pad wat voorlê. Glenda sê nie 

veel nie en klim net nors agter by Lilly in die motor in.  

 


