
 
Beste ouers en vriende van Parel Vallei  
 
Ledbury se stoep is die plek waar ek gereeld sit en dink (behalwe as dit reën; dan sit ek 
by die kaggel).  Aanvanklik geniet ek die uitsig oor die kampus, maar dit is nie lank nie 
voordat ek aan ander meer gewigtige sake begin dink.  Baie gedagtes word verwerk, 
maar die nommer een gedagte in die laaste tyd is … 
 

wat op aarde gaan in hierdie land aan? 

 
Die oomblik wat jy dink niks gaan jou meer verbaas nie, kom iemand en laat stort die 
menslike verhoudings tot ‘n nuwe laagtepunt.  Opmerkings waar die pyn, lyding en 
selfs die afsterwe van mense met genot gevier word, laat my ril en laat my wonder oor 
die toekoms van die mens.  Wat leer ons ons kinders?  Ek weet nie waar dit gaan 
eindig, as regverdige mense nie gaan opstaan en sê 
 

GENOEG NIE! 
 
Ek het vier seuns en ek probeer om vir hulle die regte pad aan te wys, maar die middel- 
en senior bestuur van die land maak dit vir my baie moeilik.  Ons howe is vol politieke 
gebiedsgevegte en die media vol sosiale en finansiële skandale.  Is daar nie meer 
mense met goeie morele standaarde nie?  Hoe kan ons jong mense inspireer as hulle 
rolmodelle betrokke is by beweerde korrupsie, diefstal, rassisme en haatspraak?  
Onderwerpe soos die Guptas, SEB, kwotas, korrupsie, kolinalisme, rassisme, wit 
monopoliekapitaal, Eskom, SABC, sosiale toelae, grondvergrype, bende-oorloë, 
stropers - 700 kriminele klagtes, terroriste-aanvalle, brandstigting, huishoudelike 
gebruik van dagga … ontlok emosies. 
 
Ek glo die meerderheid mense in hierdie land is goeie mense wat niks meer wil hê nie 
as om in vrede te leef en ‘n eerlike bestaan te maak, maar die mense wat aangestel is 
om dit moontlik te maak, misluk so klaaglik dat ‘n mens verstom staan.  En dat niks aan 
hierdie mislukking gedoen word nie, kan ‘n mens nie glo nie! 
 
Die voorgesette wreedhede wat teen kinders (en vroue) gepleeg word, is verbysterend 
en as dit saam met die geweldige misdaad- en moordstatistieke gesien word, en in ag 
genome alles hierbo genoem, dwing dit ons om ernstige vrae te vra oor die basiese 
onderrig wat ons kinders ontvang.  Hierdie basiese onderrig is nie net die skool se 
verantwoordelikheid nie, maar is ‘n kumulatiewe poging wat al die opvoeding wat ‘n 
kind gedurende die vormingsjare ontvang insluit.  Dit sluit in voorgeboortelike sorg en 
die voorsiening van basiese mediese sorg en voorligting aan jong moeders en vaders. 
 
Ek glo dat ons ons stemme moet laat hoor op ‘n opbouende manier en oplossings moet 
soek wanneer ons die kans kry.  Kom ons begin deur met ons kinders te praat en hulle 
aan te moedig om gesprekke met hulle vriende te hê.  Ouers moet meer tyd in hul 



 

kinders se teenwoordigheid deurbring en omgekeerd, sodat hierdie gesprekke kan 
plaasvind.  Geniet aandete saam as ‘n gesin en praat met mekaar sonder enige 
elektroniese afleidings.  Aanraking is essensieel – gee drukkies!  Sê jy is lief vir hulle.  
Kom ons kry die basiese dinge terug in ons kinders se lewens. 
 
Moedig jou kinders aan om skool te sien as die belangrikste onderdeel, naas die gesin 
– nog beter – ons moet skool deel van die gesin maak.  By Parel Vallei doen ons alles 
wat ons kan om ‘n breë spektrum van geleenthede aan te bied, maar daar is steeds 
diegene wat verkies om niks te doen nie, maar tog verwag om tertiêre geleenthede te 
verkry.  Ons het nie tyd om diegene wat nie ‘n positiewe bydrae maak, te soek nie.  Die 
skool is so besig dat ek nie wil hê die personeel moet ook nog wangedrag en sosiaal-
onaanvaarbare optrede hanteer nie.  Vir hierdie soort gedrag is daar geen plek by PV 
nie! 
 
Kom ons maak ‘n verskil deurdat almal ‘n positiewe bydrae maak in ons onmiddellike 
invloedsfeer.  Lei deur jou voorbeeld en wees die verskil wat jy wil sien. 
 
Parel Vallei streef onbeskaamd na uitnemendheid sodat ons kinders in die voorste 
geledere van die volgende generasie van leiers kan wees.  Maar wat beteken 
“uitnemendheid by PV” werklik?  Dit beteken, uiteindelik, dat daar van elke persoon, 
personeellid of leerder, verwag word om werk te lewer van deurgaans hoë kwaliteit in 
sy/haar voorkeurgebied en te probeer verbeter in die swakker areas.  Waar die sterk en 
swak punte lê, sal verskillend wees vir elke persoon;  wat ek dus eintlik wil sê, is dat 
elkeen die beste gebruik moet maak van die geleenthede wat by PV aangebied word!  
As almal dit doen, lê ons ‘n stewige grondslag vir ons toekoms. 
 
Ek is baie trots op Parel Vallei en verheug dat ons alreeds op hierdie pad na 
uitnemendheid is, maar daar is nog baie harde (en opwindende) werk om te doen.  Die 
Kommunikeerder was vol opwindende uitslae en aankondigings oor akademiese, 
kulturele en sportaktiwiteite en dit is goed om te sien dat die standaard gedurig verhoog 
word.  Daar is geen kortpad na sukses nie.  Dit verg tyd en harde werk, maar daarmee 
saam kom belonings wat op goeie fondamente gebaseer is en vir ‘n lang tyd sal hou.  
Dit het 23 jaar geneem om die groot piramide by Giza te bou en dit is die enigste een 
van die sewe wonders van die antieke wêreld wat nog bestaan.  Bou stadig van onder 
af, fokus op die bouproses en die eindresultaat sal vir homself sorg. 
 

 
Ons moet ‘n skool bou wat die toets van die tyd sal weerstaan! 



 

 
Die vakansie is amper hier en dit het genadiglik begin reën.  Ek wens vir swaar 
neerslae, sodat alle kinders kan laat slaap en heerlike warm sjokolade geniet!  As jy ‘n 
kaggel het, gebruik dit!  Heerlike bredies en gebakte poedings – die lekkerste! 
 
Die Schencks is op pad op ‘n Oos-Kaap/Karoo-pelgrimstog om wildsvleis vir die 
vrieskas te kry en by vriende op die plase te kuier.  Die winter is ‘n spesiale tyd in die 
Karoo en ek beveel dit aan vir enige iemand wat rus en vrede soek.  Maak seker jy pak 
genoeg warm klere. 
 
Maak ‘n tydjie om jou kind se rapport te bespreek sodat ons saam kan werk om 
uitnemendheid te bereik. 
 
Hartlike PV-groete. 
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