
 
Beste ouers en vriende van PV 

 

“Die enigste ding wat konstant bly, is verandering.” – Heraclitus 

 

Heraclitus was ‘n Griekse filosoof wat in die jare 535 v.C tot 475 v.C geleef het. 

Volgens oorlewering het hy ‘n stil, eensame lewe gelei en was hy ‘n diep denker. 

Sentraal tot sy filosofie was die idee dat verandering die eintlike essensie van die 

heelal is. Ons lewens is voortdurend in ‘n staat van verandering en om suksesvol te 

oorleef in hierdie maalstroom van voortdurende verandering, is dit nodig om ons 

wortels geanker te hou en te weet waar ons krag lê.   

 

In ‘n onlangse saalopening het ek verwys na die “Sirkel van die Lewe” en dat daar 

ook ‘n mooiheid in die voortdurende verandering is – elke dag bied die kans vir ‘n 

nuwe begin. Vandag is die eerste dag van die res van jou lewe. Hoe gaan jy dit 

gebruik? 

 

Soos julle seker al teen die tyd verneem het, is ons geseën met ‘n nuwe toevoeging 

tot die Parel Vallei-familie in die vorm van ons eie Winston die Bulhond. Die 

onlangse heengaan van my pa en kort daarna my skoonma, gevolg deur Winston se 

toetrede tot ons lewens en die geboorte van mnr. Muller se kleinkind (geluk Oupa!) 

het net weer eens hierdie idee van ‘n lewensirkel vir my bevestig en ek het die 

realiteit daarvan in die lewe rondom my gesien. 

 

 

 



Vir Winston is elke dag ‘n nuwe begin met baie om te leer (en te byt). Dit verskaf my 

groot vreugde om hom so te sien ontwikkel en groter word. Daar is egter ‘n paar 

lesse wat ‘n mens uit die proses by Winston kan leer: 

- Probeer elke dag iets nuut. Breek uit jou gemaksone. 

- Om nuwe dinge te leer kan plesierig wees. 

- Winston behandel almal dieselfde, ongeag hulle finansiële status (behalwe 

natuurlik as jy hom met kos sou omkoop). 

- Hy is lief vir die lewe. 

- Hy kwel hom oor niks. 

Die lewe spoed so vinnig verby en as ons een oomblik huiwer, is daardie 

geleentheid vir ewig verby. By Parel Vallei is dit ons strewe om kinders soveel 

moontlik geleenthede te bied. Ons doen regtig ‘n beroep op julle om julle kinders aan 

te moedig om gebruik te maak van hierdie geleenthede wat tot hulle beskikking is. 

 

So ‘n “gryp-die-oomblik” moment het my en my gesin verlede jaar te beurt geval toe 

ons die geleentheid gehad het om in die Transkei vakansie te gaan hou – ‘n 

ondervinding wat ‘n groot indruk op ons gelaat het. 

 

In die weke vooraf het ons ‘n groot klomp klere en skryfbehoeftes vir die plaaslike 

gemeenskap daar bymekaargemaak. Die vakansie het my kinders ‘n ander 

perspektief op die lewe gegee en vir hulle lewenslesse geleer wat hulle hulle lewe 

lank sal bybly. Een van die grootste lesse was hoe min ‘n mens nodig het om 

gelukkig te wees. My kinders het geen toegang tot internet en sosiale media gehad 

in die tyd wat ons by die see was nie en HULLE HET DIT NIE GEMIS NIE! 

 

Hulle wou trouens nie eintlik terugkom Somerset-Wes toe nie. Ek moet bely dat ek 

eintlik ook so gevoel het. Om op ‘n boomstomp te sit en ‘n kabeljou wat jy self 

gevang en gaargemaak het, met varsgebakte brood uit ‘n blikbord te eet, terwyl jy ‘n 

plastiekglasie Van Loveren Tangled Tree Sauvignon Blanc (uit ‘n eko-vriendelike 

plastiekbottel) daarmee saam geniet, sal een van my gelukkigste herinneringe bly. 

Ek het tot die besef gekom watter geweldige effek spanning op ‘n mens se lewe het 

en daadwerklik besluit om my manier van dinge doen in heroorweging te neem. Die 

lewe is te kort om toe te laat dat bekommernisse jou lewensduur nóg korter maak. 

 

    



Ek wil graag al die pa’s uitdaag om van sulke “gryp-die-oomblik” geleenthede 

gebruik te maak en ‘n bewustelike besluit te neem om die stres in hulle lewens te 

verminder. Dit wil voorkom asof mans makliker slagoffers van stres word. In die 

afgelope vyf jaar wat ek hier aan PV verbonde is, het ek te veel pa’s sien sterf – 

maak ‘n aanpassing vir ‘n nuwe lewenstyl. Vandag is immers die eerste dag van die 

res van jou lewe. 

 

 
 

 

 
 

Die mans en vrouens in die foto’s is verteenwoordigend van ‘n groot gemeenskap 

wat met baie min klaarkom, maar hulle is gelukkige, minsame, stresvrye mense – 

ons kan baie by hulle leer. Hulle was so trots op hulle sakke en nuwe klere dat hulle 

opsluit ‘n foto wou neem en kyk hoe hulle lyk. 

 

Gepraat van verandering – ons is aan die einde van die eerste kwartaal en dit 

beteken ‘n oorgang van die Somer- na die Winterprogram. Voor-seisoen 

vriendskaplike wedstryde is alreeds gespeel en daar is ‘n hele paar toere wat tydens 

die vakansie plaasvind. Ons wens al die spanne voorspoed en ‘n veilige reis toe. 

 



Miskien is hierdie ook sommer ‘n gepaste tyd om net weer aan die volgende herinner 

te word: 

- Baadjies word van volgende kwartaal af gedra. 

- Fiddler on the Roof, ons musiekblyspel, lê voor. 

- PV-leerders groet omdat dit goeie maniere is. 

- Slegs PV-skooldrag word op die kampus toegelaat – ons is baie trots op 

hierdie drag. 

- Dit is ALTYD TE VROEG OM OP TE GEE! 

Geniet die vakansie wat voorlê saam met julle kinders, maar bespreek asseblief die 

kwartaal se uitslae met hulle. Ons oogmerk is om ‘n 100% slaagsyfer vir die hele 

skool te behaal, sowel as ‘n 100% toelating tot ‘n B-graad in gr. 11 en 12. Maak 

seker dat julle kinders bewus is van die minimum vereistes in die FET-fase vir 

toelating tot ‘n B-graad op universiteit. 

 

Ek sal weer die komende vakansie op verskeie plekke rondreis agter die toerspanne 

aan. Ek hoop om ook van julle raak te loop. 

 

Hartlike PV-groete 

 

 

 

 

 

 

David (en Winston). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


