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Allan Gray is ’n gemagtigde verskaffer van ﬁnansiële dienste.
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Mening

ANNELI GROENEWALD

l is dit hoe belangrik, is ek moeg om oral te lees wat elke Jan Rap en sy
maat oor Bosasa sê. Kan ons nie ophou praat en begin doen nie? Als
goed en wel, dink die leser dalk. Maar hoe begin ons “doen”?
Ek dink ek het ’n goeie voorbeeld.
In my grootworddorp was ons rekeningkunde-onderwyser, meneer Du Plessis,
’n taamlike legende (hy is dit nog). Hy is ’n stil, nederige man, en het altyd redelik
onopgemerk sy gang gegaan. Lesers wat so 20 jaar ouer as ek is, sal sy bynaam veral
waardeer: “Die Skim”.
Naas rekeningkunde het hy ook tik gegee – seker twee van die nuttigste vaardighede
wat mens kan hê. Hy was destyds (nou al 20 jaar gelede) reeds gedeeltelik afgetree en
het sowat drie dekades voorheen ook vir my ma rekeningkunde gegee.
Op sy stil manier kon Die Skim kinders wat nie hul huiswerk gedoen het nie (of
slordige werk ingehandig het), laat bloos van skaamte. Geen straf nie, geen kwaai
woorde nie; bloot sigbare teleurstelling aan die manier waarop hy ’n halwe suggie sou
gee voordat hy jou boek teken.
Hy het destyds pas sy doktorsgraad voltooi – ek kan nie onthou presies waaroor
nie, maar ek dink die onderwerp was iets in opvoedkunde. Omdat hy iemand was wat
nie sommer oor sy eie prestasies gepraat het nie, het hy vir ons bloot “Die Skim”, of
meneer Du Plessis, gebly.
Op ’n dag, so teen die einde van ons matriekjaar, het hy ’n vraag vir die klas gehad.
Ek kan nie onthou hoe groot ons rekeningkundeklas was nie, maar ons kon nie juis
veel meer as 25 gewees het nie. ’n Groot klomp uit ons klas het die volgende jaar in
rekeningkunde gaan studeer en later suksesvolle loopbane gevolg.
Hy het geaarsel – hy het dikwels geaarsel – en toe gevra dat dié wat “presiés weet
wat hulle eendag wil word” hul hande moet opsteek. Met skrikwekkende oortuiging
(vir ’n groep 17- en 18-jariges) het ’n hele klomp gretig handopgesteek.
“Dankie,” het hy vir die gretiges gesê, “maar vandag praat ek nie met julle nie. Ek
praat met dié wat nog nie weet wat hulle wil word nie. Moenie bekommerd wees nie.
Ek is 65 en ek weet nog nie wat ek eendag wil word nie.”
Miskien het iemand toe pas werk ingehandig wat só teleurstellend was dat dit
hom laat twyfel het in al sy lewenskeuses. Miskien kon hy regtig nooit uitpluis wat hy
wou word nie. Maar nietemin het Die Skim elke dag skool toe gegaan, en letterlik oor
geslagte heen vir die kinders van dié klein dorpie ’n basiese kennis van rekeningkunde
in hul koppe gekry.
“Doen”, dink ek, is om elke dag op te staan en werk toe te gaan, en toegewyd aan
te hou werk om die taak voor hande gedoen te kry. En om dit met trots te doen.
Het Die Skim (ondanks sy eie onsekerhede) dit nie gedoen nie, was die loopbaankeuses vir my en talle ander Bredasdorpers baie meer beperk. ■
* As jy dié uitgawe van finweek in drukweergawe lees, moet tog nie die boekie (wat
saam met die tydskrif verpak is) oor logistiek in Afrika misloop nie. Maak ook seker jy
lees die volgende uitgawe van finweek, wat ’n soortgelyke bedryfsfokus op die eiendomsektor sal hê.
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