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Op soek na safe 
        spaces ...

AnnAlise Wiid

Hulle huis ruik na vars-uit-die-oond piesangbrood toe 
sy die voordeur oopgooi. Vlak binne die deur vang ’n 
swartbord my oog: “Hartlik welkom in die hartland 

van ons huis”, staan daar geskrywe. Dit gee my onmiddellik die 
gevoel (en ge-russtelling): Hier kan ’n mens tuiskom. Dit is ’n 
safe space.

Nie lank nie of ons sit gesellig om die lang houttafel met 
groot bekers moerkoffie en eet almal meer as wat ons moet 
agter die lekker aan.

Hulle hou van braai, hoor ek. Van gróót vuur maak. Genoeg 
dat jy sommer ’n skaap kan spit as jy wil. Son-dagaande kuier 
hulle met hulle hegste vriende – kry só krag vir ’n nuwe week se 
uitdagings. Hulle lag baie. Kom goed oor die weg met die bure. 

 Belhar – hier is die 
teologiese besware

Hulle maak ’n kind groot. Hulle fliek en Facebook en blog. 
Net so middel-klas en alledaags soos ek en jy. Tussen ons ge-
sels deur lag hulle ook soms oor die seermaak-goed van 
vroeër jare. Maar dit is nie ’n ligsinnige lag nie. Hulle lag met 
diep deernis en sonder skerp kante.

Hulle twee steekbaard-honde kom lê by ons voete. Buite, 
in die tuin, staan hulle dogtertjie, Ami, se helderbont pophu-
is. Ons gaan vir haar ’n sandput voor haar huisie maak, vertel 
hulle. En haar “erfie” afkamp met ’n wit picket fence. En vir 
haar ’n tuintjie daar binne aanlê, waar sy kan leer om self haar 
twee gunsteling-eetgoed te kweek: tamaties en aarbeie.

Dit is half 11 in die oggend. Ami slaap, soos dit enige 
tweejarige betaam. Ek wens sy wil wakker word. Ek is nuusk-
ierig om haar te ontmoet …

Watter soort werk doen hulle dat hulle albei die tyd van ’n 
Donderdagoggend by die huis kan wees, vra ek? Beide is 
opgelei as jeugwerkers – het Praktiese Teologie by Hugenote 
Kollege op Wellington geswot. Moes later noodgedwonge 
loopbaanskuiwe maak – nie noodwendig altyd maklik nie, 
maar met goeie gevolge. Hulle het albei die vermoë om 
kreatief te dink en hulleself goed te verwoord. Gemeenskap-
sontwikkeling, konsultasie, navorsing, klasgee, preek, musiek 
maak, skryf, fasiliteer, programme bestuur, die predikant se 
mentor wees – noem maar op, hulle kán. Hulle is interessante, 
veelsydige, intelligente deurdrukkers. Tipiese boer-kind plan-
makers. 

Op die platteland grootgeword. In die kerk opgegroei. En 
getroud, na hulle mekaar reeds agt jaar geken het. Hulle raak 
af en toe aan mekaar terwyl ons praat. Vul mekaar se vertel 
aan. Die een vat spontaan die ander se storie verder, in ’n 
naatlose woord-aflos. ’n Mens sien daardie uitsonderlike ver-
troudheid tussen hulle wat jy net kry by mense wat al ’n hele 

klomp sakke sout saam deurgewerk het en 
steeds van mekaar hou. Dit is ooglopend: 
Hulle is mekaar se safe space.

Ami word wakker. Sy kom klapvoetjies 
in die gang af. Loer eers effens lugtig vir 
die vreemde kuiergaste om die hoek, 
besluit ons lyk veilig genoeg, en bars dan 
met ’n borrellaggie die vertrek binne. Hoe 
’n kind mens darem kan oorrompel met 
onbevange glinsteroog aanvaarding! 

Hulle het vir Ami aangeneem. En so 
ook háár safe space geword. Dit is ’n ander 
storie – een wat mense ook laat twee keer 
kyk en wonder. Hulle is dan wit en sy is 
swart? En mense wonder: Hoe maak hulle 
haar groot?

Hulle het in vitro oorweeg, maar op die 
ou end nie die proses begin nie. Besluit om 
eerder die aanneem-pad te loop. Wat ’n reis 
was dit nie! Met wonderlike oomblikke van 
spesiale liefde. Ook met onverwagse ont-
nugterings. Een daarvan was ’n amptenaar 
wat aanbied: Gee vir my R 60 000 dan maak 
ek seker julle kry ’n wit kind. ’n Reis met 

Links: liezl met Ami op 
die bank: liezl en Ami 
deel ’n oomblik se pret. 

Onder: Welkom hier: 
die bordjie wat ’n mens 
in die huis verwelkom.
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