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lesersdag
Vanjaar kuier ons Gautengers ouder-
gewoonte saam by ‘rooi rose’ en SPAR 
se KANSA-glansoggend in Pretoria. 
Moet dit nie misloop nie!

Kuier by ons Kansa-tee

Waar en Wanneer
DaTUM 

Woensdag 22 Oktober 
2014

TYD 
09:00 vir 09:30

PLeK 
Saint George-hotel

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 hoe om ’n 

gasvrou vir die oggend te 
wees, bel Marie Claassen 

by 012 329 3036
mclaassen@cansa.org.za

vir meer inligting oor
kansa, gaan na hul webwerf 

by www.cansa.org.za

Oor die jare het rooi rose nie net ’n groter bewustheid van 
kanker geskep en broodnodige geld ingesamel met ons 
Kansa-lesersdae nie, maar die lesersdae het ook in 

statuur en styl gegroei. Danksy die gasvroue wat elkeen volgens 
’n gegewe tema ’n teetafel vir tien dek en dan kaartjies aan hul 
gaste verkoop, is dit ’n swierige en vrolike affêre. 
sPaR het besluit om vanjaar weer vir die beste sPaR-tafels 

geskenkbewyse te gee: Eerste prys: R6 000; tweede prys: 
R3 000 en derde prys: R1 000. 

Oudergewoonte kuier ons saam by die saint 
George-hotel in Pretoria waartydens verskeie 
sterre die gaste gaan vermaak.

SprekerS
Anel Alexander is ’n bekende op ons klein en 

groot skerms. sy het in sepies soos 7de Laan en 
Binnelanders gespeel en is deesdae die liefling in 

flieks soos Semi-Soet en Faan se Trein. Rolanda Marais 
sê sy is lief vir mense en hul dinge en wil graag deel wees van ’n 

land waar vrede en respek vir almal seëvier. “Ek wens ek kan die 
wêreld se hartseer vat, in ’n lugballon sit en die blou lug laat 
invaar.” Paralimpiese en springbok-atleet Emily Gray is die 
toonbeeld van ’n suksesvolle jong vrou. sy het haar been tien jaar 
gelede weens kanker verloor maar het bo haar omstandighede 
uitgestyg en al twee keer aan die Paralimpiese spele deelgeneem. 

Vir amper twintig jaar al is Dewald Wasserfall se wêreld so 
te sê oorheers deur musiek, en oor die afgelope dekade het hy 
hom in ’n suksesvolle en gerespekteerde sanger en liedjie-
skrywer ontpop.

Hope 
pryse en pret! 

Daar is volop geskenke  
en pryse wat gewen

moet worD. lootjies te
koop op Die Dag. Boonop 
kan jy teen ’n spesiale

afslagprys op 
‘rooi rose’ inteken  

Bo: rolanDa 
marais. 
onDer van 
links: anel 
alexanDer, 
emily gray 
en DewalD 
wasserfall.


