
Deur die jare het rooi rose se KANSA-
projek van krag tot krag gegaan. Saam 
met ons lesers en medewerkers het ons 

’n groter bewustheid van kanker geskep en 
broodnodige geld vir KANSA ingesamel. Die 

geleentheid het ook deur die jare in statuur en 
styl gegroei en deesdae is dit ’n swierige en vrolike 

affêre danksy  die gasvroue wat volgens ’n gegewe tema ’n 
teetafel vir tien dek en dan kaartjies aan hul gaste verkoop. 

Vanjaar kuier ons weer eens saam by die Saint George-hotel in 
Pretoria. Die legendariese nuusleser Riaan Cruywagen is die seremoniemeester, en die 
sprekers is bekendes soos Sophia Kapp, Elma Postma en Bertha le Roux. Elvis se seun en ’n 
serenade-groep van Tuks sal laat waai met lekker musiek. 

Spar het besluit om vanjaar weer drie geskenkbewyse aan die beste Spar-tafels te skenk. Die 
eerste prys is R6 000, die tweede R3 000 en die derde prys beloop R1 000.

Moenie hierdie spesiale dag van gee en omgee, kuier en vermaak misloop nie!

lesersdag
Soos elke ander jaar trek ‘rooi rose’-lesers  
in Oktober weer in Pretoria saam vir ons 
jaarlikse KanSa-tee wat met die hulp van 
Spar moontlik gemaak word

Pretoria toe vir Kansa 

Pret
en Pryse! 

daar is volop geskenke en  
pryse wat gewen moet word, 
ook ’n vakansie in mauritius.

Bring ’n ekstra geldjie vir  
die lootjies wat jy daar  

moet koop om vir die  
geskenke in aanmerking  

te kom. 
 

van links: riaan cruy-
wagen, elma postma. 
sophia kapp, Bertha le 
roux en elvis se seun.
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Waar en
Wanneer

 
Woensdag 14 Oktober 2015

TYD 
09:00 vir 09:30

PLeK 
Die Saint George-hotel

KOSTe  
 R200 per persoon wat deur 
’n gasvrou uitgenooi word, of 

’n tafel vir ander gaste dek
TeMa 
VaRS!

•
Vir besprekings en inligting 

oor hoe om ’n gasvrou vir die 
oggend te wees, bel Marie 

Claassen by  
012 329 3036 of  

mclaassen@cansa.org.za


