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Ek onthou die dag in Graad 3 waarop my hart vir, en saam met my kind, in stukke gebreek het. Deur trane het 
hy gesê: “Mamma, ek wil nie meer leef nie. Hulle spot my altyd. Hulle noem my aanmekaar             
‘Dom Dominic’”.  Dit is die dag waarop ek besef het dat my moederliefde en selfs my kundigheid (ek is 'n 
onderwyseres) nie genoeg is nie. 

My spontane, uitbundige kind – ’n natuurlike “klein performertjie” – het al stiller en meer depressief geword. 
Dominic, wat reeds ’n skooljaar moes herhaal, glo wat ander vir hom sê. Hy is besig om emosioneel te vergaan. 
Sy vlammetjie word uitgedoof ... en ek is magteloos om dit te stop.

En toe kry hy – na baie moeite – plek in Jan Krielskool. Wat een mens nie kan doen nie, 
gebeur binne die konteks en kultuur van hierdie uitsonderlike skool vir spesiale kinders. 
Binne 'n kwessie van een kwartaal is daar tekens van sy ou self. Hy het nuwe maats 
gemaak, en is weer emosioneel gebalanseerd. Akademies vorder hy fluks.               

 Juf Marina Conradie kom in sy lewe. Sy was die “game changer”. Sy skryf hom in 
vir sy eerste Eisteddfod. Hy tree op saam met kinders van al die hoofstroomskole ... 

en Dominic verwerf Lof! Dit vuur hom aan. Die volgende jaar eindig hy derde 
in sy kategorie!

“Ek het my kind in al sy aspekte teruggekry.                                         

Sy liggie skyn weer helder – vir almal om te sien!” 

Maar ’n ma bly ’n ma ... 
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en ’n mens bly wonder of dit gaan hou ... 

 Toe tref 2020 die Ferreira-gesin. Dominic se geliefde ouma 

 sterf (in Februarie). Die Skool sluit weens die pandemie (in 

 Maart). Nog 'n familielid sterf (in April) ... en Marleze, 

 Dominic se ma, word skielik dodelik siek. Sy toets positief 

 vir Covid-19. Vir 3 weke hou asemhalingsmasjiene haar aan 

 die lewe. Tog, deur dit alles, staan Dominic sterk. 

“Moenie worry nie mamma, I've got this!” 

Met groot dankbaarheid weet ek my kind het sterker as ooit geword. Die onderwysers en terapeute van Jan Kriel 
het ’n reuse verskil gemaak. Hulle het hom op soveel maniere ondersteun. Sy karakter is gebou. Hy is meer 
selfversekerd en onafhanklik.

Ek steek graag 4 liggies aan by vanjaar se Liggieboom. Nommer 1 vir my seun wat soos 'n helder liggie skyn, en 
'n 2e vir die onderwysers en terapeute van Jan Krielskool. Die 3e liggie is vir al die weldoeners wat donasies 
stuur om ons kinders te help. En dan 'n 4e liggie om vir ons Hemelse Vader dankie te sê vir Sy groot genade.

 Met 'n dankbare hart
 Marleze Ferreira

Jan Kriel se Liggieboom staan as 'n baken van Hoop. Dit 

getuig van 'n plek waar liefde, omgee en geduld elke kind se 

karakter vorm en versterk. Saam met kersbome wêreldwyd word 

hierdie liggies elke jaar met Kerstyd aangeskakel.

Wil jy nie asseblief, ter wille van elke kwesbare kind by 

Jan Kriel, hierdie jaar 'n liggie aan ons Liggieboom borg 

nie? Een liggie kos slegs R100, so jy kan selfs 3 (R300),    

5 (R500) of 'n string van 10 (R1000) liggies borg!

Gebruik asb die skakel na ons webwerf se “DONATE” bladsy om 

'n maklike en veilige betaling te doen. Donasies aan Jan Kriel 

is belastingaftrekbaar.

Dankie vir jou vrygewigheid!

Mag die Hoop wat Kersfees bring met jou en jou geliefdes wees.

Ds André van Wyk

Direkteur: Jan Kriel Instituut

BORG HIER 'N LIGGIE VIR 'N KIND

http://jankriel.org.za/donate
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