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Beste ouers en vriende van Parel Vallei 
 

Die Rugby Wêreldbeker Nuusbrief 
 

 
 
‘n Hoogtepunt in die laaste kwartaal was definitief die Rugby Wêreldbeker in Japan. 
Wat ‘n reis was dit nie vir ons as Suid-Afrikaners  nie! Ek was so bevoorreg om die 
Webb Ellis Trofee in 2007 vas te hou toe ons dit vir die tweede keer gewen het. Ek 
onthou dit soos gister. Gesien in die lig van Suid-Afrika se  huidige situasie, kon dié 
oorwinning nie op ‘n beter tyd gekom het nie. Siya Kolisi het  homself as ‘n  
uitstekende ambassadeur bewys. Hy kan vir baie van ons politici ‘n les in leierskap 
gee. Hy is ‘n ware verteenwoordiger van alle Suid-Afrikaners wat mense uit alle lae 
van die bevolking  onvoorwaardelik  aanvaar. Hy beskik oor WYSHEID! 
 
Dit is ons taak om dieselfde te doen.  Miskien moet ons ook die raad volg van 
Marcus Aurelius, keiser van Rome, 161-180 AD: 
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Die enigste manier hoe ons land vorentoe kan beweeg, is wanneer ons gaan ophou 
om onsself jammer te kry en begin saamwerk.  
 
Parel Vallei moet die plek wees waar die waardes wat hierdie SAAMWEES en 
SAAMWERK onderskryf, elke dag uitgeleef word, sodat dit deel word van ons 
kinders se menswees  - ook as volwassenes in die toekoms. Op ‘n manier moet die 
bose sirkel  van rassisme, eksklusiwiteit, geweld en haat verbreek word, sodat ‘n 
kultuur van aanvaarding en samewerking gekweek word. Die seëvierende 
Springbokspan is saamgestel uit mense van verskillende agtergronde en kulture, 
maar hulle het die raakpunte en die goedheid in mekaar raakgesien wat gelei het tot 
‘n prestasie wat  in die geskiedenisboeke aangeteken sal wees. 
 
Die Wêreldbeker is nie net op die dag van die wedstryd deur die afrigter en die 
manne in die span verower nie –  almal wat meegehelp het om die mense in die 
span tot op daardie punt in hulle lewens te bring, het ‘n rol gespeel! Dit mag dalk 
selfs sommige van ons insluit, al het jy dalk net uit ondersteuning die voorafgaande 
Vrydag groen gedra of jou inkopies in ‘n Springboktrui gaan doen. Selfs Winston het 
sy deel gedoen J. 

 
 
Parel Vallei se Blue Thread-beginsel moet ons nóg sterker saambind en deur die 
skool versprei, net soos wat die Groen Koors  Suid-Afrika getref het. Ons sal dit 
regkry as ons begin verstaan dat ons almal op ons eie unieke manier  ‘n bydrae kan 
lewer en dat die somtotaal van hierdie bydraes uiteindelik ‘n kragtige uitwerking kan 
hê.  
Ons  einddoel moet wees om ons leerders as volwaardige landsburgers die lewe in 
te stuur. Mense wat hulle plek in die samelewing kan vólstaan omdat daar op skool 
‘n gevoel van eiewaarde geskep is deur ‘n kombinasie van akademiese geleenthede 
en buitemuurse aktiwiteite. Wanneer dit gekoppel word aan ons strewe na 
uitnemendheid, begin ‘n mens bou aan die leiers van die toekoms. 
Ek glo dat ons dit vanjaar weer reggekry het en dat ons daarop gaan voortbou. Geen 
kind moet minderwaardig voel nie. ALMAL het iets om by te dra en daar is ‘n kans vir 
amal om erkenning te kry – maak net gebruik van die geleenthede wat daar is. 
TUNGU  - Turn Up Never Give Up. The Whole is greater than the sum of its Parts! 
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Volgende jaar gaan soos gewoonlik  afskop met persoonlike uitdagings, sowel as 
uitdagings wat die skool betref. Interskole is net om die draai. Ons wil die trofeë hê 
waar hulle hoort, terug in die hoek van die kantoor. As almal hulle deel doen en ‘n 
bydrae lewer, kan ons vanjaar van krag tot krag gaan. 
 

 
Onthou julle die foto? 

 
So kom die jaar ook tot ‘n einde en kry ons ‘n kans om ‘n bietjie te ontspan en te rus. 
Daar is eintlik niks belangriker as om in die tyd familie rondom jou te hê nie. Ek hoop 
van harte dat julle sal tydmaak vir gemeensaamheid en  die bou van herinneringe. 
Geld moenie die belangrikste ding wees nie. ‘n Duur geskenk sê nie noodwendig “ek 
is lief vir jou” nie. Tyd is kosbaar – ‘n mens kan altyd ‘n geskenk koop, maar tyd 
wat verby is, kan nie weer teruggekoop word nie. Gebruik die tyd om ‘n potjie te 
maak – moenie dit afjaag nie! Maak tyd om ‘n ordentlike koppie koffie te maak; vir ‘n 
wandeling te gaan (nie ‘n vinnige stappie nie!) Maak tyd om vir jou familie te sê jy is 
lief vir hulle. Skakel die TV en die WiFi af en steek ‘n braaivleisvuur aan! J  
Mag God julle oorvloediglik seën met tyd en geleenthede en die wysheid om 
dit ten beste te gebruik. Aan al ons families wat Christene is – mag julle ‘n 
geseënde Kersfees hê  en onthou waaroor dit eintlik gaan. 
 
Vir die wat met vakansie gaan – veilige reis! Kom met gelaaide batterye terug om die 
Blue Thread tot nuwe hoogtes te voer. 
 
Hartlike PV-groete. 
 
 
 
 
 
David 


