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Seun pak
stiefma oor
pa se boedel
Aansoek om interdik teen haar
Jana Breytenbach

Duitsland se reisverbod teen Suid-Afrika het verhoed dat passasiers op die MS Europa in Kaapstad afklim.
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Passasierskip verlaat die Kaap
Liana Mocke
Broodnodige geld wat internasionale toeriste van ’n passasierskip in Kaapstad sou bestee
is vir die provinsie en die land
se toerismebedryf verlore.
Passasiers aan boord van die
MS Europa, wat in die Kaapstad-hawe vasgemeer is, mag
steeds nie Kaapstad en die WesKaap verken nie.
Die passasierskip het Dinsdagoggend in Suid-Afrika vanaf
Namibië aangekom, maar
weens Duitsland se reisverbod
teen Suid-Afrika mag passasiers nie die skip verlaat nie.
Daar was groot afwagting om
oorsese toeriste weer in Kaapstad terug te verwelkom, maar
die geld wat hulle sou bestee is
nou vir goed verlore.
Passasiers is slegs toegelaat

om hul paspoorte te laat stempel en van hulle wag steeds op
nuus oor wanneer hulle na hul
onderskeie lande kan terugvlieg.
Passasiers wat wel vlugte terug kon bespreek, word wel
toegelaat om na die Kaapstadlughawe te reis.
Na verwagting sal die skip
vanoggend uit Kaapstad vertrek. Alle passasiers en bemanningslede moes op die skip bly.
Volgens Wrenelle Stander,
uitvoerende hoof van Wesgro,
volg die skip alle regulasies onder “baie moeilike omstandighede.”
“Die bemanning moet ook gehoor gee aan opdragte van Hapag-Lloyd, wat die skip besit.”
Sy sê van die passasiers se
vlugte verander ook steeds en
die Suid-Afrikaanse personeel

gee die bes moontlike ondersteuning.
Suid-Afrikaanse hawens het
voordat Covid-19 uitgebreek
het toenemend gewild onder
oorsese passasierskepe geword.
Die MS Europa is dan ook
die eerste groot passasierskip
wat Suid-Afrika besoek sedert
die Covid-19-pandemie verlede
jaar skepe se plesiervaarte wêreldwyd tot ’n stilstand gedwing het.
Transnet het ook kort voordat die Omikron-variant ontdek is, gesê die land se toerismebedryf kan weer uitsien na
die plesiervaarttydperk, wat
van November tot Mei duur.
Transnet was veral opgewonde oor wat die verwagte passasierskepe se besoeke vir die
land se ekonomie en werkskepping sou beteken.

“Die plaaslike bedryf het veral net voor die pandemie aansienlike groei begin toon en nuwe geleenthede het begin oopgaan in baie van ons land se
hawens,” sê Transet in sy verklaring op 24 November.
’n Dag later is die Omikronvariant geïdentifiseer en lande
het begin om reise na en van
Suid-Afrika te verbied.
“Al het ons baie daarna uitgesien om die passasiers van
die MS Europa te verwelkom
by ons asemrowende bestemming, glo ons hulle sal weer
spoedig terugkeer sodra die
reisbeperkings opgehef word,”
sê David Maynier, Wes-Kaapse
LUR vir finansies en ekonomiese geleenthede.
Hapag-Lloyd kon nie bevestig
wanneer sy vaarte na SuidAfrika hervat sal word nie.

Geld, aandele, eiendom, ’n Toyota Fortuner en ’n vermoedelik
onwettige eksekuteursaanstelling is die twispunte in die jongste hofstappe van ’n seun teen sy
vervreemde stiefma.
Christie Prins het Dinsdag opnuut ’n interdik aangevra teen
sy stiefma, Jean Prins, om te
keer dat sy toegang tot sy oorlede pa, ook Christie Prins, se boedel kry.
Hy sê hy moes eenvoudig hierdie aansoek om ’n tussentydse
interdik teen haar indien omdat
hy bang is hy word benadeel as
daar nie teen haar opgetree
word nie.
Dit volg nadat dit onder sy
aandag gekom het dat sy geld en
aandele uit die boedel probeer
onttrek het nadat die meester
van die hooggeregshof haar as
eksekuteur aangewys het. Dit
was vir Christie ’n verrassing
omdat sy pa in sy testament niks
aan haar nagelaat het nie en
haar nog minder as eksekuteur
aangewys het.
Die nuutste aansoek volg enkele weke nadat Christie einde Oktober ook die hooggeregshof in
Kaapstad genader het vir ’n
dringende interdik om sy stiefma en haar twee seuns – Christo
Prins, sy halfbroer, en sers. Rodney Moses, gebore uit ’n vorige
huwelik – te verhoed om enige
geld of bates uit sy pa se boedel
te vat. Hy het ook geëis dat hulle
sy pa se lyk, wat hulle by die
lykshuis in Franschhoek gaan
haal het, aan hom terugbesorg.

Wyle Christie Prins se begrafnisbrief. Sy seun is nou al twee keer
hof toe om te keer dat sy stiefma
bates uit sy pa se boedel vervreem.
Die aansoek was suksesvol en sy
pa se lyk is aan hom terugbesorg.
Sy pa se Toyota Fortuner is intussen aan die balju oorhandig
totdat ’n eksekuteur aangestel is.
Twee weke hierna, op 25 November, is Christie en sy regspan ingelig dat Jean geld en beleggings uit sy pa se boedel probeer onttrek.
Prins en Jean is in 1997 binne
gemeenskap van goedere getroud, maar hulle was besig om
te skei toe Prins op 28 Oktober
in Franschhoek aan kolonkanker sterf.
In sy testament laat hy sy
boedelaan Christie na. Hy het
Hein Gonzales van HFG Prokureurs in die Paarl as eksekuteur

aangewys.
Christie sê in die hofstukke sy
pa wou skei weens jare lange
emosionele mishandeling deur
sy vrou en haar seuns. Dit is
waarom hy sy testament verander het sodat Christie jr. die
enigste erfgenaam is.
Jean, wat in Atlantis woon, sê
egter die skeisaak het ná haar
man se dood irrelevant geword
en dat sy geregtig is op 50% van
die boedel.
Volgens Christie het sy stiefma geweet van sy pa se nuwe
testament. Sy moes óf nie die
meester van die hooggeregshof
daaroor ingelig het nie óf ’n ou
testament gebruik het om as eksekuteur aangestel te word.
Sy regspan het dit intussen by
die meesterskantore gaan aangee en die hof genader vir die
tussentydse interdik om te keer
dat sy of haar seuns enige bates
of geld uit die boedel vat.
“Hulle het ’n diep minagting
vir mekaar gehad, soos wat blyk
uit die skeisaak en dat my pa
niks vir haar nagelaat het nie.
Sy stel nie daarin belang om my
pa se nalatenskap te beskerm
nie en het selfs nie eens na sy
begrafnis gekom nie. Haar enigste belangstelling is in sy bates,”
sê Christie.
Navrae is aan Jean en haar
prokureur gestuur, maar geen
terugvoering is ontvang nie.
Sy moet teen vandag besluit of
sy die aansoek gaan teenstaan
en indien wel, moet sy teen
Maandag haar repliek indien.
Die saak word volgende week
in die hooggeregshof aangehoor.

‘Net 3% van gesiggestremdes in Suid-Afrika kry werk’
Die Kaapstadse Vereniging vir
Blindes (CTSB) sê toegang tot
werkgeleenthede bly ’n uitdaging vir sy studente wat goed
presteer.
Volgens die vereniging het
slegs 3% van die 1,4 miljoen blinde mense in Suid-Afrika werk.
Die CTSB is vasbeslote om
“deur die plafon van stigmatisering, vooroordeel en misvattings
oor blindheid, asook beperkte
formele werkgeleenthede vir
vaardige en bevoegde mense met
gestremdhede te breek”, sê Lizelle de Wet, uitvoerende hoof.
Dit word gedoen deur die gebruik van ’n omvattende reeks
vaardigheidsontwikkelings vir
blinde studente, asook ’n laevisiekliniek en werkgereedheidsingrypings om studente toegang
te help gee tot die ekonomiese
hoofstroom van Suid-Afrika.
Vandag is die viering van die
wêrelddag vir mense met gestremdhede.
Luidens beskikbare syfers sal

Vier toppresteerders was onder die studente van die Kaapstadse Vereniging vir Blindes (CTSB) wat op 30 November pryse ontvang het. Van links is
Lizelle de Wet, uitvoerende hoof van die CTSB, Cole Claassen, wat die pryse vir beste vordering ontvang het, Anita Ntondini, wat die Vodacom Techslimfoonprys ontvang het, Watse Eefting, met die Jannie Mouton toppresteerderprys as topstudent van die jaar, Jenny Ibbotson, voorsitter van die
CTSB-raad, en Akhona Njolo, ontvanger van CTSB se persoonlikheidsprys.
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90% van studente wat hul sig ten
tyde van hul jeugjare verloor vir
die res van hul lewe slegs vir ses
maande werk, sê De Wet.

Volgens die CTSB het twee
van sy studente vanjaar uitstekend presteer nadat hulle hul
werk weens gesiggestremdheid

verloor het.
Akhona Njolo het haar werk
as geregistreerde hulpverpleegster verloor, terwyl Watse Eef-

ting, wat ’n kombuis-toesighouer
by ’n private hospitaal in Durbanville was, nie met sy werk
kon voortgaan nie nadat hy sy

Nege mense in Oos-Kaap sterf reeds aan hondsdolheid
Elmarine Anthony
Nege mense is teen Maandag in
die Oos-Kaap aan hondsdolheid
dood.
Die sterftes was in Nelson
Mandelabaai (NMB) (4), die
Amathole-distrik (3) en die Buffalo City-metro (2).
251 gevalle van hondsdolheid
onder diere is sedert Januarie
in NMB aangemeld volgens dr.
Cebisa Mnqeta, hoofstaatsveearts van die provinsiale departement van landelike ontwikkeling en landbouhervorming.
Die departement het in September ’n volskaalse bewusmakings- en inentingsveldtog teen
hondsdolheid in NMB van stapel gestuur.
Altesaam 56 911 diere is se-

dert Januarie teen hondsdolheid ingeënt, waarvan die
meeste die afgelope vier maande ingeënt is: Augustus (6 694),
September (17 654), Oktober
(17 767) en November (5 860).
“Ons is bekommerd oor Desember omdat ons dan gewoonlik ’n swak reaksie van die gemeenskap ontvang,” sê Mnqeta.
Die departement wag op die
uitslae van nog monsters wat
hy in November ingedien het.
Volgens Yonela Dekeda,
woordvoerder van die OosKaapse gesondheidsdepartement, het die departement omgewingsgesondheidspraktisyns
gestuur om bewusmakingsveldtogte in hoërisikogebiede te
doen.
“Die reaksiespan evalueer

tans die rapportering van onder
meer vermoedelike hondsdolheidgevalle,” sê Dekeda.
Die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige Vereniging (Sava)
het Maandag in ’n verklaring
gesê daar is nou 387 diere in die
Oos-Kaap positief getoets vir
hondsdolheid, waarvan die
meeste gevalle in NMB en Buffalo City is.
Volgens Sava word hondsdolheid oorgedra van besmette diere na mense of van mense na
diere deur speeksel of meer dikwels as ’n besmette dier ’n
mens byt.
“Die siekte het ’n dramatiese
effek op die menslike brein en
sodra kliniese tekens sigbaar
word, is daar geen genesende
behandeling nie en is dit nood-

lottig,” lui die verklaring.
Gert Steyn, Sava se besturende direkteur, sê troeteldiereienaars moet hul honde en katte
laat inent om die diere, familielede en breër gemeenskap te beskerm.
Die vereniging beveel sterk
aan dat troeteldiere in hoërisikogebiede jaarliks ingeënt
word. “Dit is egter nooit te laat
vir jou troeteldiere om hul eerste inenting te ontvang nie, gevolg deur ’n opvolg-protokol,”
lui die verklaring.
) Die Burger het verlede week
berig oor Ava van Sensie (6)
van Kariega wat op 13 November aan hondsdolheid dood is
nadat ’n besmette hond haar
tien dae tevore gebyt het.
Ava se familielede was ont-

steld omdat sy glo langer as
vier uur by die provinsiale hospitaal in Kariega gewag het
voordat sy gehelp is. Sy het toe
’n inenting teen hondsdolheid
ontvang.
Nadat sy op 13 November na
dieselfde hospitaal geneem is
nadat sy siek geword het, het
personeel haar na bewering ook
eers vier uur later gehelp.
’n Verpleegster het die tyding
van haar dood glo op ’n baie onsensitiewe manier aan Ava se
ma oorgedra.
Die Oos-Kaapse gesondheidsdepartement het nie dadelik op
Die Burger se navrae gereageer
nie. Dekeda het vandeesweek
wel gesê die departement ondersoek die saak om hom van
die feite te vergewis.

sig verloor het.
Die twee was vanjaar boaan
die lys van presteerders onder
die 60 visueel gestremde graduandi van die CTSB wat Dinsdag
pryse van die organisasie ontvang het.
Eefting het luidens ’n verklaring die Jannie Mouton-prys as
die beste CTSB-student vanjaar
ontvang. Hy wil sy rekenaarvaardighede en slimfoon-kennis
gebruik om maatskappye by te
staan met rekenkundige behoeftes. Voorts is hy ook gretig om
beginner-sjefs of visueel gestremdes wat daarin belang stel
aan die wonders van gevorderde
kookkuns bekend te stel.
Njolo het die persoonlikheidsprys ontvang vir haar onselfsugtige werksetiek. Sy wil haar
slimfoon-vaardighede en kennis
in die wêreld van verpleging gebruik om administratief in die
mediese en maatskaplike velde
te werk.
De Wet het gesê CTSB bedryf

voortdurend bewusmakingsveldtogte in vennootskap met
BlindSA om die publiek en die
private en bedryfsektore bewus
te maak van die stigmatisering
van blinde en visueel gestremde
mense.
Volgens haar is die oorweldigende meerderheid van blinde
mense nie intellektueel gestrem
nie en dikwels uiters intelligent
en vaardig, maar word hulle
bloot toegang tot die werkplek
geweier weens die wanopvatting
dat hulle nie die vaardighede besit om te slaag nie.
“Ons het talle toppresteerders
wat blind is en wat by die CTSB
werklike uitskieters is.”
Cole Claassen het pas die prys
ontvang as die student wat die
meeste vordering getoon het.
“Hy het gekwalifiseer om ’n
kleinsake-entrepreneur te word.
Sy vaardighede met rottangwewery maak hom ’n bate in die
vervaardigingsektor by CTSB,”
sê De Wet.

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

Inentingsreël

Uitnodiging: Lewer kommentaar op die
konsep inentingsreël
Die Universiteit Stellenbosch (US) nooi belangstellendes om
kommentaar te lewer op die konsep-weergawe van die US se
inentingsreël.
• Die konsep-weergawe van die inentingsreël sal vanaf
03 Desember 2021 by www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/
COVID-19-vaccinations.aspx beskikbaar wees.
• Kommentaar kan slegs via die US se webblad gelewer word. ‘n
Skakel op die webblad www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/
COVID-19-vaccinations.aspx gee toegang tot die digitale
platform vir kommentaar.
• Tydperk vir indiening van kommentaar:
03 Desember 2021 – 10 Januarie 2022.
Let asseblief daarop dat geen kommentaar ná die sluitingsdatum van
10 Januarie 2022 moontlik sal wees nie.

