
150    rooi rose    juLie 2013

lesersdag

Waar en Wanneer
 

DATUM 
 Saterdag 20 September 2014

TYD 
 09:00 vir 9:30

PLEK 
Stellenbosch-stadsaal

KOSTE  
  r200 per persoon wat deur ’n gasvrou 

uitgenooi word, of ’n tafel vir  
ander gaste dek

TEMA 
My land, my rooi rose

Vir besprekings en inligting oor die 
verantwoordelikhede van ’n gasvrou,  
bel Henley Botha by 021 689 5347/  

082 573 6941
hbotha@cansa.org.za

 Bring ’n ekstra geldjie vir die lootjies wat 
jy daar moet koop om vir die verskeie 

geskenke in aanmerking te kom. 

Ons nooi die Kapenaars uit om weer saam met 
ons te kom aansit by die jaarlikse Kaapse KanSa-
tee en so geld vir ‘n goeie doel in te samel 

StellenboSch KAnSA tee in SAmewerKing  
met bUSbY!
Soos gewoonlik is die KanSa-oggende ‘n vrolike en swierige affêre, maar vanjaar 
verander die formaat effens. Soos in Pretoria dek die gasvroue volgens ’n gegewe 
tema ‘n tafel vir tien mense (kompleet met teestelle, blomme, versierings en 
eetgoed) en verkoop dan die kaartjies aan hul gaste. So samel almal geld vir 
KanSa in én kuier lekker saam.

Pedro Kruger, die akteur/sanger/musikant/musiek-regisseur/teatervervaar-
diger, is die man wat ons daardie oggend gaan vermaak. Baie mense onthou hom 
seker as die Boytjie van Brackenfell van kyknET se gewilde Liriekeraai. Hy bedryf 
ook saam met Hennie van Greunen ‘n teatermaatskappy, Wordsmith’s Theatre 
Factory, Welwillendheidswerk is vir hom belangrik, want dis hoe hy kan “teruggee 
vir al die blessings” wat sy kant toe kom.

Ons gasspreker is Margit Meyer-Rödenbeck, oftewel  Dowwe Dolla, en as 
komediant is dit haar werk om aand na aand die gehoor te laat lag.  

Die moeilikste tyd in haar lewe was om juis dit te doen, terwyl sy haar ma, Retha, 
elf jaar terug aan kanker moes afstaan. Sedertdien stap Margit, soos so baie mense 
‘n pad met kanker. almal ken die opdraande pad, maar elke nou en dan is daar 
darem ook ‘n ietsie wat die “cancer survivors” as padkos kan vat.

Hope 
pryse en pret! 

daar is volop geskenke  
en pryse wat gewen  

moet word.
Boonop kan jy teen 
’n spesiale afslag-

prys op 
rooi rose inteken  

links: pedro 
kruger gaan ons 
vermaak. onder: 
ons gasspreker 
margit meyer-
rödenBeck.

Kaap toe vir KanSa 


