
ek van so-iets soos Javel wat vlekke verwyder.
Ek het dit gou gaan haal en opgegooi. Daarna
is die rokke uitgespoel en opgehang.

Kort daarna draai Ma die voordeur oop en eer-
lik vertel ek toe maar wat gebeur het. Ek het
ook net g'ekom tol by: ,,Javel opgegooi,,, toe
ma met 'n uitroep by die deur uits,torm en ek
agterna. By die wasgoeddraad gaan Ma bot_
stil staa-n met haar hand voor haar mond. gk
kyk om om te sien wat verkeerd is en sien net
twee yslike groot wit kolle waar die vlekke was.

Wat verder gebeur het kan 'n mens sommer
raai, n6.

Wel, ek het my les geleer dat dit nie altyd
so aang'enaann is vir die muis om baas te wees
as die kat weg is nie.

R. itrOUBER,T,?B

What I May Suy of Old

Walvis Bav

Ali you can see is wind and sand.
Once in a blue moon a rainy day;

That, I can say, is our land,
That, I think is also all I may say.

But, you just try and say anything worse!
You can stand on your head and cry,

But I'11 say it is a lie !

I(OITTRAIGRBEID IN
WATVISBAAI

Baie van ons sien die Bantoe in groepe by
die werkkring, op straat sien ons hulle, in win-
kels vind ons hulle, ora"ls is hulle. Ons weet dat
hulle Ovambo kontrakarbeiders is, maar wie
van oni het al ooit probeer om hulle van nader
te leer ken ?

In Walvisbaai word Ovambo's gewerf vir
bykans elke soort arbeid wat verrig moet word,
maar die grootste saamtrek word by die visfa-
brieke gevind. In die visseisoen is daar ong.eveer
4,000 Ovambo's hier terwyl in die afseisoen on-
geveer 2,75O Ovambo's hier bly.

Gestel nou ons besluit dat ons ,n arbeider no_
dig het; dan gaan ons aan die lanCdros en doen
aansoek vir 'n permlt om hom ,,in te voer".
Daarna word die permit, tesame met die wer_
wingsgeid na S.W.A.N.L.A. gestuur, en omtrent
2 tot 6 weke later arrlveer die Ovambo hier. Al
die Ovambo's wat na stedelike gebiede kom is

geklassi.fiseer as , A" groep. Ander klassifikasie
g'roepe word vir ligter arbeid gebruik soos plaas-
werk.

Die periode van die kontrak is 12 maande en
die aanvangsioon is 77ic per dag met oortyd-
betaling van 5c per uur. Na voltooiing van ses
maande diens word die daaglikse loon verhoog
na 20c.

Indien 'n werkgewer begerig is om sy arbeider
vir langer as 12 maande te gebruik, kan hy sy
kontrak na een jaar diens verleng vir se.t maande
en daarna vir nog ses maande in die geval van
'n ongetroude Ovambo, en drie maande vir ,n ge-
troude man. Die kontrak word by die landdros-
kantoor, sonder betaling van enige verders g'elde,
verleng.

Al die Ovambo's word in 'n g'root Munisipale
Ovambotehujs gehuisves waarvoor sy werkge-
wei' R11.00 per maand betaal.

Hierdie kampong is in 1960 voltooi teen ,n
koste van bykans 'n miljoen Rand en kan 4,g32
Ovambo's huisves in 302 slaapsale, d.w.s. 16 per-
sone per saal. Altesaam 25 latrines en 11 bad-
kamers met storte help die Ovambo om sy re-
pulasie van'n skoon ras te handhaaf.

Die kampongkombuis is een van die modernstes
in Suidelike Afrika en met drig kookpotte kan
drie gekookte maaltye vir 12,500 elke dag voor-
berei word. Ongelooflikl 

- 
ja, naal onthou dat

een pot 20 sakke mieliemeel, 1b-12 heel bees-
karkas:e of. 7,25O gelling sop kan voorbere,i. In-
geval van nood, kan vleis in 15 minut.e voorberei
word.

Die daaglikse rantsoen vaJr die Ovambo be-
staan uit ongeveer 25 verskillende voedselite,ms
wat in 'n rou staat 57 onse weeg. Die gemiddelde
blanke kan skaars 45 onse per dag eet en da"n
moet ons onthou dat mieliemeel 2r1 keer sy eie
gewig weeg as dit gekook is. Hoeveel blankes
in ons dorp kan behartig om een pond vleis, 'n
halfpond groente, een en ,n kwart pond mielie-
meel, halfpond gefortifiseerde brood en baie an_
der items op 'n dag te kook ?

Die tehuispersoneel sorg vir g.enoegs€une ont_
spanning soos debatsbyeenkomste, kooroefening.e,
stamdanse, sokker, ktipspele, ailetiek-byeen-
komste, volwasse onderwys, kunswerk en hande-
werk. Gesamentlike jaarlikse kostes beloop by-
kans R450,000.00.

Baie mense beskou die Ovambo se gedrag, ka-
raktertrekke, sy uitkyk op die lewe en sy han-
delswyse as eienaardig en onbegryplik. Die
Ovambo het weer dieselfde beskouing omtrent
orrs, die blankes. Ons verwag van hom dat hy by
ons moet aanpas sodra hy ;in ons midde is en
so verwag hy dal die blanke ook tot in sekere
mate moet aanpas om hom te verstaan. Ons
het mos almal sekere vaste oortuiging's wat ons
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nie graag: wil prysgee nie en vernaam nog as
ons opgevoed is met daardie oortuig'ings dan
word dit later, is ons grootmenslewe, 'n heilig-
clom waaraan ons kleef.

Laat ons so 'n bietjie na die Ovambo se ge-
woontes kyk. Dit mag help om hom beter te ver-
staan.

Hy is baie skaam en teruggetrokke van ge-
aardheid en sa^l homself nooit voor-op.die-wa
voordoen nie. Daarom sal hy ook nooit 'n blanke
eerste groet nie en juis hierdie aspek sal baie
huisvrouens laat dink dat hy d,ikbek of buierig
is,

Hy hou van humor soiank hyself nie daardeur
geraak word nie. Moet dus nie probeer om hom
poetse te bak nie, hy sal jou nie gou vergee'L nle.
'n Blanke messelaar het eenkeer, as 'n g:rap, sy
kwas op sy arbeider se kop uitgeskud. Daardie
selfde nag is die messelaar dood a.g.v. 'n hou
oo1 die kop. Die Ovambo haat vernedering.

Baie keer vermis ons sakdoeke e.d.m. uit ons
besitfings en dan word daar, tereg ook, die ar-
beider verdink. Het u geweet dat hy groot ge-
word het met 'n lewensuitkyk van deelsaamheid ?

Van wat hy dus by u sien wat meer is as een,
sal hy neem sonder orh dit as diefstal le bestem-
pel - hy voel oortuig 'dal dit hom toekom om-
dat u nie twee grawe tegeiyk kan gebruik niel

Die Ovambo is baie lief vir kinders en verdra
nie dat kinders geslaan of mishandel word nie.
Baie gevalle is op rekord waar die Ovambo al die
ouers se hande vasgehou het om die kind'n pak-
slae te laat vryspring.

Soek moeilikheid met 'n arbeider en kyk wat
gebeur! Hy gryp na 'n stok, sy mes of enige
slaanding waarmee hy sy iteenstander baie seer
kan maak. Baarbaars, sou ons s6, maar luister
eers hier! Vanaf sy kinderdae word hy grootge-
maak met allerhande gevare-hy leer 'dus om te
veg vir voortbestaan en vir hom beteken veg
net een ding, en dit is doodmaak. Sodra hy dan
in 'n hoek va"sgekeer word, neem hy telkemale
sy toevlug tot sy wapen - 

hy wil veg v,ir sy
voortbestaan. Soos die leeu wal vasgekeer word,
so sal hy terugbyt - 

blameer u hom ?

WiI u graag raad h6 hoe om in harmonie met
hom te ]eef ? Respekteer hom vir wat hy is,
d.w.s. as 'n onontwikkelde menclike wese wat na
u opsien vir leiding. Behandel hom beleefd en
hy sal u daardie opoffering terugbetaal deur u
ook te respekteer as sy meerdere. Hy kan u taal
nie goed praat nie, u kan sy taal glad nre praat
nie; daarom, tel 391 voordat u kwaad word

lllE ST, 0 o-KLAS
Volgens almal is St. 6(c) 'n swak klas, rnaar

hulle het nog net nie ons regte talente ontdek
nie. Luister net hier.

Thekla Bergmann besit die eer,
om almal te bekeer.

Marie Botes is altyd voor,
om alma"l te bekoor.

Irma Brils is 'n genie,
maar wys niemand die deur nie.

Johanna Coetzee speel gyaag netbal,
sy sC dit laat dio vet weg"val.

Rina du Plessis het die ma-nier.
om te ,,smile" vir elke avontuur.

Trixie du Toit hardloop soos 'n haa,s,
veral as sy haar na die stra.f,klas haas.

Marie I'usch speel op die fluit,
sodra as die skole sluit.

Elsie Gr"obler is vir niemand bang,
selfs nie eers vir 'n slang.

Joanie Hanssen is biejtie swak met praat,
maar mel die hande gee sy altycl raad.

Francina Hurler ;bespeel die orrel,
dat jy die water hoor borrel.

Sheila Kraucamp let nie op die ,grond,
maar staar gedurig in die lug rond.

Nellie Lourens dans ballet,
en vergeet om op te let.

Karin Miinnchen kan ;baie pra.a.t,

al gee sy ,g'een g'oeie raad.

Catharina se la8,
is waa"rop ons a.lrnal wa.g'.

Christina se vet,
verskaf aan ons almal pret.

J'ohanna Schreuder hel 'n weddenskap,
sy sal 100/c kry in WetenskaP.

Johanna Viviers g'ee te vee,l aandag aqn kos,
en vengeet glad van sos.

Jurina von dem Bongarl speel klavier,
terwyl die res partytjie vier.

Elizabelh speel tennis,
en dit vermeerder beslis ha.ar kennis.

,,f,lEN VAI\I HULLE, Bc.
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