
D
ie KANSA-tee het nie net ’n groter bewustheid van kanker 

geskep en broodnodige geld vir die vereniging ingesamel 

nie, maar ook in statuur en styl gegroei en lok elke jaar al 

meer KANSA-ondersteuners. Danksy die gasvroue wat elkeen 

volgens ’n gegewe tema ’n teetafel vir tien dek (kompleet met 

teestelle, blomme, versierings en eetgoed) en dan kaartjies aan hul 

gaste verkoop, is dit ’n swierige en vrolike affêre.
đ Yolanda Maartens van OFM is weer ons seremoniemeester vir die 

oggend. Sy is OFM se aanbieder van die  radioprogram A Slice of Life 

wat weeksdae van 12:00 tot 15:00 uitgesaai word. Sy saai gedurende die week ook  talle 

ander kort programme uit.
đ Ilse Salzwedel, die gasspreker, is ’n bekroonde joernalis en skrywer en aanbieder van 

Skrywers en Boeke op RSG, en die afgelope dekade ’n rooi rose-medewerker.
đ Willem Botha, sanger, het op 27 al ’n ver ent geloop sedert hy in 2006 die naaswenner in 

Idols was. Intussen het hy drie solo-albums uitgereik, verskeie SAMA-, Ghoema-, Fiesta- en 

Huisgenoot Tempo-benoemings en -pryse gekry. Hy het sy silwerdoekdebuut in Liefling die 

Movie gemaak en opgevolg met ’n rol in Pretville. Sy teaterdebuut was in Deon Opperman se 

teaterstuk, Tree Aan! en sy TV-debuut in die drama Donkerland. Hy was verlede jaar die 

eerste Suid-Afrikaner wat aan die gesogte Eurovision Song Contest in Europa deelgeneem het 

en vanjaar vertolk hy die hoofrol in die musiekblyspel, Reik na die Sterre. Hy is ook die gesig 

van die bekroonde sportprodukreeks, MADform. Sy splinternuwe enkelsnit, “Iemand as jou 

hart breek”, en musiekvideo is pas uitgereik.
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WAAR EN WANNEER

 

DATUM 

Saterdag 13 September 2014

TYD 

09:00 vir 09:30

PLEK 

Kopano Nokeng, Bloemfontein

KOSTE  

 R200 per persoon, wat deur 

’n gasvrou uitgenooi word, of 

’n tafel vir ander gaste dek

TEMA 

“My SPAR, my land,

my rooi rose”

Vir besprekings en inligting 

oor die verantwoordelikhede 

van ’n gasvrou, bel Tania 

McKay by 051 444 2580

tmckay@cansa.org.za

Dis weer tyd om die vere reg te skud 

en saam met ‘rooi rose’ en Spar te gaan 

aansit vir die jaarlikse Kansa-tee in 

Bloemfontein

VAN LINKS: YOLANDA 

MAARTENS, ILSE SALZWEDEL 

EN WILLEM BOTHA.

VIR MEER INLIGTING OOR KANSA, 

GAAN NA HUL WEBWERF BY WWW.

CANSA.ORG.ZA OF BEL DIE TOLVRYE 

NOMMER BY 0800 22 66 22. INDIEN JY 

NIE DIE GESELLIGHEID KAN BYWOON 

NIE, MAAR STEEDS ’N SKENKING AAN 

KANSA WIL MAAK, BEL TANIA MCKAY 

BY 051 444 2580.

Teetyd in die
VRYSTAAT 

PRET
EN PRYSE! 

DAAR IS VOLOP GESKENKE 

EN PRYSE WAT GEWEN MOET 

WORD. BRING ’N EKSTRA 

GELDJIE VIR DIE LOOTJIES

WAT JY DAAR MOET KOOP

OM VIR DIE VERSKEIE

GESKENKE IN AANMER-

KING TE KOM   


