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SAVA 
NUUSBRIEF 

Nommer 184 
Julie 2022 

 
voeg lewe by jou jare 

 
Die doel van die lewe is nie om gelukkig te wees nie. Dit is om nuttig te wees, 
om eerbaar te wees, om medelydend te wees, dat dit 'n verskil maak dat jy 

geleef het en goed geleef het. 
Ralph Waldo Emerson 

 
SAVA-KORTTERMYNVERSEKERING 

 
MOMENTUM VERSEKERING: POLISHOUERS 55 JAAR EN OUER 
Het jy geweet ons bied versekering op maat vir individue van 55 jaar en ouer? 
Sommige van die voordele waarna ons 55+ polishouers kan uitsien om te 
geniet: 
*Geen basiese bybetaling op alle versekeringsafdelings 
*Afslagtariewe as u motor elke maand vir 'n beperkte aantal myle/km gebruik 
word 
*Ons sluit outomaties die volgende Assist-lynvoordele in: noodgevalle langs die 
pad, in die huis, kantoor, en mediese en regsnoodgevalle 
*Ons sal jou vergoed as jy as 'n amateur 'n kolhou in 'n potjie gholf aanteken of 
'n volle huis (“AGT”) in rolbal behaal 
Verwys asseblief na die bewoording en skedule van die polis vir meer inligting 
of uitsluitings. 
Kontak jou Makelaar/SAVA vir meer inligting. T&V's geld. FSP22789 
 

GESONDHEID 

 
BEHOORT JY DAARDIE MOESIE TE LAAT VERWYDER? 
DIE ABCDE’s VAN MOESIES 
Tensy jy 'n mediese graad het, sal jy waarskynlik nie weet watter moesies 
skadeloos is en watter kanker kan wees nie. Daarom het dermatoloë met 'n 
paar eenvoudige truuks vorendag gekom om jou te help om die 
waarskuwingstekens raak te sien. 
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Die een is die sogenaamde lelike eendjie-teken. Die lelike eendjie is vernoem 
na die eensame voël wat nie in die sprokie pas nie, en is die moesie wat 
uitstaan. Dit is iets op die liggaam wat lyk asof dit net nie by ander kolle op die 
liggaam pas nie. 
'n Meer algemene gids, waarna dermatoloë by wyse van die mnemoniese 
ABCDE verwys, beklemtoon die vyf waarskuwingstekens van atipiese moesies. 
1. Asimmetrie. As jy 'n lyn in die middel van 'n gesonde moesie sou trek, sou 
die een kant die spieëlbeeld van die ander wees, sê Reid. 
2. Grens. Normale moesies het gladde en egalige rande. Atipiese moesies het 
gekartelde of ongelyke grense. 
3. Kleur. ’n Soliede bruin, geelbruin of swart moesie is ’n goeie teken. Meer as 
drie kleure - bruin, bruin, swart, rooi, pienk of wit, of ‘n verandering van kleure, 
kan kommerwekkend wees. 
4. Deursnee. Moesies wat meer as 6 millimeter in deursnee meet, moet 
ondersoek word. 
5. Evolusie. Verandering is 'n moontlike teken van kanker. Het die moesie van 
kleur verander? Jeuk dit skielik of bloei dit? 
Stephanie Watson, AARP 
Should You Consider Mole Removal by Your Dermatologist? (aarp.org) 
 

INFLASIE 

 
HIER IS WAT R100 VIR JOU IN 1980 KON KOOP TEENOOR VANDAG 
Vir doeleindes van vergelyking is pryse van vier van die land se groot 
kleinhandelaars (Woolworths, Checkers, Pick n Pay en Spar) oorweeg om ’n 
gemiddelde kostesyfer te bereik. 
 

Item 
Die gemiddelde koste 

in 1980 
Die gemiddelde koste 

in 2022 

2-liter melk R1.72 R28.74 

Lamtjops R6.69/kg R194.90/kg 

Tandepasta (100 ml) R1.09 R15.49 

Pasta (500 g) R0.99 R14.61 

2 kg wit rys R1.19 R28.49 

Simba-skyfies (groot, 120 g) R0.99 R18.32 

Stasoft R1.99 R39.99 

https://www.aarp.org/health/healthy-living/info-2022/mole-removal.html?cmp=EMC-DSM-NLC-OTH-DLY-247401-320001-6431077-NA-061322-TheDailyDeployments-MS1-NA-TXT-CTRL-NA&encparam=xRFt/R1zIctQhbOyU8zfo6RmN9nevV5HTXunpOObw5U=
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Item 
Die gemiddelde koste 

in 1980 
Die gemiddelde koste 

in 2022 

Kellogg se graanvlokkies 
(500 g) 

R1.49 R45.49 

250 g sampioene R1.19 R25.99 

Kaas R5.99/kg R137.45/kg 

 

ONS WÊRELD 
 
OORSAAK VAN KOMMER 
Die moderne kapitalistiese ekonomie berus op die tegnieke van 
massaproduksie waarvoor Henry Ford die weg gebaan het, maar ook, nie 
minder stewig nie, op die beginsel van beplande uitdiening wat deur Alfred E. 
Sloane ingestel is toe hy die jaarlikse verandering van modelle ingestel het. 
Onophoudelike 'verbetering' van die produk en opgradering van die smaak van 
verbruikers is die hart van massa-handel, en hierdie gebiedende 
noodsaaklikhede word op elke vlak in die massamedia ingebou. Selfs die 
beriggewing van nuus moet nie verstaan word as propaganda vir enige 
spesifieke ideologie, liberaal of konserwatief nie, maar as propaganda vir 
kommoditeite, vir die vervanging van dinge deur kommoditeite, 
gebruikswaardes deur ruilwaardes en gebeure deur beelde. Die konsep van 
nuus vier nuutheid. Die waarde van nuus, soos dié van enige ander 
kommoditeit, bestaan hoofsaaklik uit die nuutheid daarvan, slegs sekondêr uit 
die inligtingswaarde daarvan. 
Vertaal uit: The Perversion of Normality deur Kerry Bolton 
 

OORWEEG OM OORSEE AF TE TREE 

 
SUID-AFRIKANERS KAN ‘AFTREE-VISAS’ VIR HIERDIE 3 LANDE KRY SONDER 
OM EIENDOM TE KOOP 
Tans is Mauritius, Portugal en Panama die top drie keuses vir Suid-Afrikaners 
wat permanente verblyf wil verkry deur vir 'n 'aftree-visum’ aansoek te doen. 
As jy belangstel, besoek asseblief hierdie artikel vir meer inligting: 
https://businesstech.co.za/news/wealth/589176/south-africans-can-get-
retirement-visas-for-these-3-countries-without-having-to-buy-
property/?utm_source=everlytic&utm_medium=newsletter&utm_campaign=b
usinesstech  

BOEKE 

https://businesstech.co.za/news/wealth/589176/south-africans-can-get-retirement-visas-for-these-3-countries-without-having-to-buy-property/?utm_source=everlytic&utm_medium=newsletter&utm_campaign=businesstech
https://businesstech.co.za/news/wealth/589176/south-africans-can-get-retirement-visas-for-these-3-countries-without-having-to-buy-property/?utm_source=everlytic&utm_medium=newsletter&utm_campaign=businesstech
https://businesstech.co.za/news/wealth/589176/south-africans-can-get-retirement-visas-for-these-3-countries-without-having-to-buy-property/?utm_source=everlytic&utm_medium=newsletter&utm_campaign=businesstech
https://businesstech.co.za/news/wealth/589176/south-africans-can-get-retirement-visas-for-these-3-countries-without-having-to-buy-property/?utm_source=everlytic&utm_medium=newsletter&utm_campaign=businesstech
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Die beste boeke van alle tye: 42 titels vir elke genre wat jy nie kan mis nie 
  
Wat is die beste fiksie-boeke van alle tye? 

• Ulysses deur James Joyce 

• The Catcher in the Rye deur JD Salinger 

• The Great Gatsby deur F. Scott Fitzgerald 

• 1984 deur George Orwell 

• To Kill a Mockingbird deur Harper Lee 

• Don Quixote deur Miguel de Cervantes 
Wat is die beste nie-fiksie-boeke van alle tye? 

• In Cold Blood deur Truman Capote 

• On Writing: A Memoir of the Craft deur Stephen King 

• Astrophysics for People in a Hurry deur Neil deGrasse Tyson 

• A Short History of Nearly Everything deur Bill Bryson 

• Behind the Beautiful Forevers: Life, Death, and Hope in a Mumbai 

• Undercity deur Katherine Boo 
Wat is die beste romantiese romans van alle tye? 

• Pride and Prejudice deur Jane Austen 

• Romeo and Juliet deur William Shakespeare 

• The Notebook deur Nicholas Sparks 

• The Time Traveler’s Wife deur Audrey Niffenegger 

• Jane Eyre deur Charlotte Brontë 

• Vision in White deur Nora Roberts 
Wat is die beste fantasie-boeke van alle tye? 

• A Song of Ice and Fire deur George R.R. Martin 

• Harry Potter deur J.K. Rowling 

• The Lord of the Rings deur J.R.R. Tolkien 

• His Dark Materials deur Philip Pullman 

• The Dark Tower deur Stephen King 

• Gentleman Bastard deur Scott Lynch 
Wat is die beste riller-boeke van alle tye? 

• A Time to Kill deur John Grisham 

• And Then There Were None deur Agatha Christie 

• The Talented Mr. Ripley deur Patricia Highsmith 

• American Psycho deur Bret Easton Ellis 

• The Silence of the Lambs deur Thomas Harris 

• Gone Girl deur Gillian Flynn 
Wat is die beste biografieë van alle tye? 
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• The Immortal Life of Henrietta Lacks deur Rebecca Skloot 

• The Diary of a Young Girl deur Anne Frank 

• A Song for Nagasaki deur Paul Glynn 

• Leonardo da Vinci deur Walter Isaacson 

• Frida: A Biography of Frida Kahlo deur Hayden Herrera 

• Alexander Hamilton deur Ron Chernow 
Wat is die beste wetenskapfiksie-boeke van alle tye? 

• Dune deur Frank Herbert 

• The Martian deur Andy Weir 

• The War of the Worlds deur H.G. Wells 

• Frankenstein deur Mary Shelley 

• The Fifth Season deur N.K. Jemisin 

• The Expanse Series deur James S.A. Corey 
Boeke is diep persoonlik, en elke ywerige leser het sy of haar lys van beste 
boeke van alle tye. Maar, ongeag van watter genre jy 'n aanhanger is of graag 
deel van wil wees, daar sal beslis 'n paar uitstekende boeke op hierdie lys wees 
wat by jou aanklank vind. 
The Best Books of All Time: 42 Can't Miss Titles for Every Genre - Simply Real 
Moms  
 
AANLYN VERKOPE 
Aanlyn verkope maak nou meer as die helfte van die Britse boekmark uit, maar 
Waterstones se terugvegpoging – met 1 000 onafhanklike verkopers ter 
ondersteuning – herinner ons steeds aan die plesier om gedrukte werke te 
hanteer voordat hulle gekoop word. Nou is die pandemiese 'stroom-oplewing' 
verby (VK-huishoudings het na bewering 1.5 miljoen video-intekeninge in die 
eerste kwartaal gekanselleer) en die lewenskoste styg, ons het almal meer tyd 
vir lees en minder kontant om uit te gaan; 'n goeie boek is sekerlik 'n beter 
gebruik vir 'n tiendollarnoot wat skaars vir jou 'n jenewer en tonikum koop. 
Moet net nie in die gewoonte van klante val wat die winkeleienaar Shaun 
Bythell van Wigtown in Skotland so in sy bekoorlike Diary of a Bookseller 
geïrriteer het nie, naamlik om lank te blaai en dan die gekose boek goedkoper 
van Amazon op jou foon te bestel voordat jy selfs die perseel verlaat het. 
The Spectator 
  

https://www.simplyrealmoms.com/the-best-books-of-all-time/
https://www.simplyrealmoms.com/the-best-books-of-all-time/
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JOU LEWENSBESKRYWING 

 
LIFE RIGHTING COLLECTIVE 
Omdat ek vir baie jare 'n lid van 'n Skrywerskring was, weet ek dat baie mense 
deesdae daaraan dink om hul lewenservarings vir hul kinders en kleinkinders te 
dokumenteer. Hulp is byderhand. 
'n SAVA-lid het my aandag op die Life Righting Collective gevestig: 
“Dit is 'n nie-winsgewende organisasie wat deur 'n mediese kollega bestuur 
word en kreatiewe skryfwerk as deel van 'n mediese geesteswetenskappe-
program onderrig en aanmoedig. Ek het gevind dat dit ongelooflik terapeuties 
is, en die kursusse wat ek bygewoon het, het 'n groot positiewe verskil aan my 
skryfwerk, en my lewe, en aan dié van baie ander gemaak. Die kursusse was 
goedkoop, selfs gratis vir diegene wat beperkte fondse het, en was wonderlik, 
inspirerend, leidinggewend en nuttig op soveel maniere. 
Ek kan die Life Righting Collective nie sterk genoeg aanbeveel nie, en doen 'n 
sterk beroep op u, en veral die skrywers van die nuusbrief kortverhale, om 
bewus te wees van hul webwerf www.liferighting.com vir meer besonderhede 
oor die organisasie en nuus van hul komende kursusse, waarvan sommige 
aanlyn gehou word. Stel jou voor dat jou eie ouers of grootouers 'n skriftelike 
weergawe van hul lewens gelaat het, van die belangrike gebeure wat 
plaasgevind het, van die dag toe hulle ontmoet of getrou het, van ander in jou 
familie van wie jy dalk gehoor het, maar baie min van geweet het? Wat 'n 
geskenk en 'n nalatenskap sou dit wees, bewaar vir toekomstige geslagte, in 
plaas daarvan om verlore te gaan wanneer hulle heengaan.” 

Neem asseblief kennis dat ons webwerf en e-posadres liferighting.com 
is, NIE lifewriting.com NIE. Soos om jou lewe reg te maak deur jou lewe 
te skryf. 

Kontakbesonderhede: 
083 446 1161  
info@liferighting.com  
Terry Ayugi – Administrateur: terry@lifewriting.com  
Jy kan ook met ons praat op Facebook of Twitter @liferighting.  
https://www.liferighting.com/  
 

MOTORRY 
 
4 REDES WAAROM SPORT NUTSVOERTUIE (SNV’s) MINDER VEILIG EN SLEGTER VIR 
DIE OMGEWING IS 
Die probleme 

tel:0834461161
mailto:info@liferighting.com
mailto:terry@lifewriting.com
https://www.facebook.com/liferighting/
https://twitter.com/liferighting
https://www.liferighting.com/
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Ons moet dringend die kweekhuisvrystellings van padvervoer verminder. Die goeie 
nuus is dat sleutelmarkte soos Europa eintlik goed vaar met die stel van doelwitte om 
uitlaatpyp-vrystellings te verminder, en in baie gevalle dit vroeg bereik. SNV's kan 
egter hierdie tendens begin omkeer. 
1. Meer materiaal: Eerstens, aangesien SNV's groter is, gebruik hulle meer 
materiaal in hul produksie as die motor waarop hulle gebaseer is. ’n 
Volkswagen Golf weeg byvoorbeeld sowat 1 330 kg, terwyl die Tiguan, 'n Golf-
gebaseerde sport-nutsvoertuig, 1 534 kg weeg. Daardie ekstra 200 kg metaal, 
plastiek en rubber – die gewig van verskeie mense – gebruik alles meer 
grondstowwe en meer energie om geproduseer te word. 
2. Swak brandstofverbruik: Die ekstra gewig beteken ook dat hulle nie 
dieselfde hoeveelheid brandstof as 'n gewone motor verbruik nie, want die 
masjien moet harder werk om die motor aan die gang te kry. SNV's is ook 
geneig om verder van die grond af te wees ('n hoër “rithoogte”). Dit maak hulle 
minder aërodinamies en beteken swakker brandstofverbruik wanneer hulle 
teen ‘n spoed ry. 
3. Risiko om te rol: Die feit dat die massa van die voertuig hoër van die grond 
af is, gee aan sport-nutsvoertuie ook 'n hoër swaartepunt, wat die risiko van 
rol in 'n ongeluk verhoog. ’n Studie in die VSA het getoon dat sport-
nutsvoertuie ’n 11 keer groter risiko het om in ’n ongeluk te rol en kinders in 
voertuie wat rol het ’n twee keer groter risiko om in daardie ongeluk te sterf. 
4. Voetgangers in gevaar: Terug na die gewig. Baie eienaars kan aanvaar dat 
die groter SNV veiliger is, maar die Amerikaanse voertuigveiligheidsagentskap 
NHTSA het opgemerk dat verlaging van die gewig van SNV's die erns van 
ongelukke met tussen 0,3% en 1,3% sal verminder. Dit is 'n moeiliker ding om 
te kwantifiseer as die effek op brandstofverbruik, en omgekeerd voeg botsing-
veiligheidstoerusting gewoonlik ook gewig by, maar bestuurders moet nie 
aanneem dat 'n SNV veiliger is as gevolg van sy groter gewig nie. 
Blinde kolle en hoë masjienkappe maak sport-nutsvoertuie veral gevaarlik vir 
voetgangers. Inderdaad, 'n onlangse studie in die joernaal Economics of 
Transportation het tot die gevolgtrekking gekom dat die vervanging van die 
VSA se groei in SNV's met gewone motors oor die afgelope twee dekades “1 
100 sterftes van voetgangers sou voorkom het”. Die skrywer het ook “geen 
bewyse gevind dat die verskuiwing na groter voertuie die algehele veiligheid 
van motoriste verbeter het nie”. Nog 'n kleiner studie in die VSA in 2020 het 
getoon dat SNV's ernstiger beserings en sterftes veroorsaak wanneer hulle 
voetgangers tref, veral oor 20 mpu (32 km/h). 
Tom Stacey, Anglia Ruskin University 

https://theconversation.com/profiles/tom-stacey-341340
https://theconversation.com/institutions/anglia-ruskin-university-1887
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• ‘n Grondliggende probleem is dat ons die wêreld nie objektief waarneem 
nie: ons waarneming van tyd, van temperatuur, van kleur is deur 
evolusie gevorm om nuttig te wees, nie om akkuraat te wees nie. 

• Militêre besluitneming is baie interessant. Ek onthou altyd hoe ek met 
generaal Michael Jackson gepraat het wat gesê het dat 'n bevel 
verstaanbaarheid in ag moet neem. Kan almal by hierdie doelwit 
aansluit? Terwyl dit teoreties optimaal kan wees om mense te beveel 
om iets hoogs ingewikkeld te doen, belemmer dit koördinasie. 

 
KORTVERHAAL . . . 

 
. . . FLATERS (In Engels gelaat om die Engelse idioom te behou) 

• Late that same evening, after a vain search all around the village, Marie 
found the dog dead in the garden. She curried the body indoors. 

• She said huddled in a chair, covering her ears with crossed legs. 

• My teeth were chattering as with a fever-chill when they all tumbled 
out. 

• She was sorry she had agreed to sleep in the haunted house, because all 
night long she was troubled by strange whiskers in her ear. 

• Mortimer glanced at the people awaiting him in the hotel lounge and 
realised that he would have to put his bride in his pocket. 

• Marjorie would often take her eyes from the deck and cost them far out 
to sea. 

• He went across to the fireplace and stood with his back to its warmth, 
staring into the fire with unseeing eyes. 

• The faces of the two men were livid with rage as she quietly crumpled 
them up and threw them into the fire. 

• I've something to say to you, Peggy. I Mei call you Piggy, Mein’t I? 

• The eminent statistician rubbed his ear thoughtfully and produced a 
cigarette. 

• He could see a dim red taillight about a mile ahead of him. Oliver 
switched off his own lights and rammed down the accelerator with 
clenched teeth. 

• There were two sharp report's, and Radley lunched and staggered. 

• I was terrified . . . there was a tiger crouching, ready to bounce. 

• If you ask me, said Doris, it's more like 12 years they have been married I 
don't think they will ever have a chill now. 
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SA SE PAAIE 
 
VERLAAGDE SPOEDGRENSE 
Die Padverkeersbestuurskorporasie is besig om 'n aantal ingrypings te 
bewerkstellig om die aantal sterftes op Suid-Afrika se paaie te verminder, 
insluitend veranderings van spoedgrense. 
Met die voorlegging aan die parlement het die korporasie gesê 'n program 
is tans onderweg om spoed in stedelike gebiede te verminder, veral 
rondom skole en roetes wat deur fietsryers gebruik word. ’n Meegaande 
aanbieding het aangedui dat die spoedbeperking van 60km/h tot 50km/h 
op stedelike paaie, en van 120km/h tot 110km/h op groot paaie verminder 
behoort te word. 
Dit is in ooreenstemming met 'n aanbeveling wat deur die Verenigde Nasies 
gemaak is dat lande van die wêreld moet kyk na die vermindering van 
spoed met 10 km/h om die aantal sterftes te verminder. Die Verenigde 
Nasies het 'n beroep op beleidmakers gedoen om wêreldwyd 
laespoedstrate te bewerkstellig en spoed tot 30 km/h (20mph) te beperk 
waar mense loop, woon en speel. 
Die Departement van Vervoer en die Padverkeerbestuurskorporasie (RTMC) 
het ’n voorstel oorweeg om spoedbeperkings in Suid-Afrika te hersien, met ’n 
besondere fokus op die land se hoofweë. 
Hierdie voorstel sal meebring dat die basislyn-topsnelhede oor die land se 
paaie met 20 km/h verminder word. 
Dit sal ook effektief die spoedgrens op die land se hoofweë van 120 km/h tot 
100 km/h laat daal, terwyl die topspoed op hoofpaaie van 100 km/h tot 80 
km/h sal daal. Snelhede in woongebiede sal van 60km/h tot 40km/h afneem. 
New driving rules proposed for South Africa – including speed limits 
(businesstech.co.za) 
 

TAAL 

 
SJINEES 
Sjina het die langste blywende en mees stabiele skryfstelsel in die 
geskiedenis uitgevind. Sjinees—die taal—soos ons dit vandag ken, is byna 
dieselfde as die eerste inskripsies van byna 3 200 jaar gelede. En Sjinees—die 
skrif—is die enigste stelsel in die wêreld wat nog gebruik word om die taal 
waarvoor dit uitgevind is, voor te stel. Op een of ander manier was selfs die 
eerste gebrom van die bestaan daarvan merkwaardig. Ons vind 'n volledig 
gevormde stelsel, 'n volledige repertorium van tekens, van die heel eerste 

https://businesstech.co.za/news/motoring/600364/new-driving-rules-proposed-for-south-africa-including-speed-limits/
https://businesstech.co.za/news/motoring/600364/new-driving-rules-proposed-for-south-africa-including-speed-limits/
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oomblik wat ons dit teëkom: geen proto-, geen merker-etikette, geen 
numeriese tablette met vier name daarin uitgekerf nie. Die eerste voorbeelde 
van Sjinees bevat volledige sinne, byna almal verstaanbaar. 'n Ongekende 
prestasie. 
 

MOTORS EN . . 

 
. . . KWALITEIT 
“In die 1970’s,” skryf hy, “het [motor-]vervaardigers aangeneem dat daar ‘n 
noodsaaklike afweging tussen koste en kwaliteit was ... Maar Toyota het ‘n 
heel ander benadering ontwikkel waarin noukeurige aandag daaraan gegee 
word om dit ‘die eerste keer reg te kry’ ... dramaties verbeterde kwaliteit en 
verlaagde koste...Teen die middel-1980’s was die twee motormodelle met die 
hoogste bougehalte luukse Mercedes Sports (saamgestel met meer 
inspekteurs per motor as enige ander) en die Toyota Corolla (saamgestel 
heeltemal sonder enige inspekteurs)!” 
Vertaal uit: The Spectator  
 

GESKIEDENIS 

 
SPOORWEG-GESKIEDENIS 
Stephenson se smal spore is eerste bekendgestel. Oorspronklik ontwerp om 
enjins te dra wat steenkool vir die noordelike mynbedryf vervoer, is hulle 
aangepas om by die breedte te pas wat nodig was om 'n perd tussen wa-
disselbome te laat pas. Aanvanklik was daar klein plaaslike variasies, maar 
hierdie dier-gebaseerde dimensie is voortgesit in die toekoms toe Stephenson 
besluit het dat dit sin maak dat al sy nuwe treine dieselfde spoorbreedte moet 
hê, 4 voet 8½ duim (1,435 meter). Toe die spoorwegnetwerk begin uitbrei, het 
hy aanbeveel dat hierdie breedte regoor die land aangeneem moet word, 'n 
bedrieglike arbitrêre meting wat steeds deur meer as die helfte van die wêreld 
se spoorweë gebruik word. 
 
 

INTERNET SEKURITEIT RISIKO 
 
TIKTOK IS “ONAANVAARBARE SEKURITEITSRISIKO” EN MOET UIT APP-
WINKELS VERWYDER WORD 
Brendan Carr, die kommissaris van die FCC (Federal Communications 
Commission), het 'n beroep op die uitvoerende hoofde van Apple en Google 
gedoen om TikTok uit hul toepassingwinkels te verwyder. In 'n brief gedateer 
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24 Junie 2022 het Carr aan Tim Cook en Sundar Pichai gesê dat "TikTok 'n 
onaanvaarbare nasionale veiligheidsrisiko inhou weens die uitgebreide data-
oes wat gekombineer word met Beijing se oënskynlik ongekontroleerde 
toegang tot daardie sensitiewe data." 
• Oormatige data-insameling 
• Verhouding tot die CCP (Kommunistiese Party van China) 
• Onduidelike gebruik van versamelde data 
• Is TikTok 'n "gesofistikeerde toesighulpmiddel"? 
 

TEGNOLOGIE 
 
WAGWOORDE 
Gradeer die kwaliteit van jou wagwoorde op. Hier is 'n paar wenke hiervoor. 
Die goue reël: Moet nooit dieselfde wagwoord twee keer gebruik nie. “As 
almal in die wêreld ophou om wagwoorde vir veelvuldige werwe te hergebruik, 
sal ons kubermisdaad oornag in die helfte sny,” sê Brian Krebs, wat die Krebs 
on Security-webdagboek (“blog”) bestuur. Jy dink dalk nie dit maak saak dat 
jou Netflix-rekeningwagwoord dieselfde is as die een vir jou bankrekening nie, 
maar sodra 'n kuberkraker een wagwoord het, sal hy dit op almal probeer. 
Doen grootmaat-veranderinge; moenie peuter nie. Baie mense verander een 
letter of voeg een nommer by die ou wagwoord om dit maklik te maak om te 
onthou. Maar dit is 'n formule vir maklike opsporing. 
Lengte maak saak. “Hoe langer en meer lukraak die wagwoord is, hoe meer 
rekenaarkrag word benodig om dit te kraak,” sê Brett Johnson, een van die 
pioniers van donker web-kubermisdaad. Baie kenners beveel aan om 
wagwoord-frases te gebruik om dit makliker te maak om te onthou. Krebs sê 
wagwoord-frases moet woorde bevat wat saam nie sin blyk maak nie. 
Voorbeeld: RedEnginesEatPurpleDust%!*. 
Skep 'n stelsel vir die boekstelling van wagwoorde. 
Daar is twee graad A-benaderings. 
Skryf dit neer—ja, pen en papier—in ’n wagwoord-dagboek wat jy op ’n 
veilige, nie-vanselfsprekende plek in jou huis hou. Skryf eenvoudig die naam 
van die rekening, die aanmelding, die wagwoord en die datum waarop jy dit 
geskep het. Doen dit vir elke rekening. 
Die tweede benadering: Kry 'n aanlyn wagwoordbestuurder soos Dashlane, 
LastPass of 1Password. Hierdie dienste stoor al jou wagwoorde en aanmeldings 
op 'n werklik veilige plek in die wolk sodat jy dit nie hoef te onthou nie. Skep 
net een hoofwagwoord wat jou in die stelsel kry, en siedaar, jy het toegang tot 
al die ander wagwoorde. Verander daardie wagwoord elke ses maande—en 
moenie dit verloor of op jou rekenaar stoor nie! 
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SAVA MAHALA VOORDELE 
 
Lede wat ná 2021 aangesluit het: Om vir hierdie voordele te registreer, gaan 
na www.saarp.net en klik op die volgende: 

 
Die volgende gids sal verskyn. Volg die instruksies daarvan om te registreer. 

 
 

SAVA-DIENSTE 

 
Gaan asseblief na www.saarp.net en klik op die Voordele-skakel om ons reeks 
van dienste vir lede te sien: 
 

 
 
NUWE ARTIKEL 

 
 
KORTTERMYNVERSEKERING 
Ons is nou gekontrakteer by 4 versekeringsmaatskappye, Momentum, Auto en 
General, SANTAM en Old Mutual, sodat ons vergelykende kwotasies kan kry 
om te sien watter een die beste vir jou is. 

http://www.saarp.ney/
http://www.saarp.net/
http://www.saarp.net/
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Terselfdertyd het sommige maatskappye spesiale tariewe as jou motor elke 
maand net vir 'n beperkte aantal kilometers gebruik word. 
Ons het spesiaal opgeleide personeel om na jou belange om te sien; moet dus 
asseblief nie huiwer om ons te kontak om te sien hoe ons jou kan bystaan nie. 
 
SPECSAVERS 

 
Probeer dit tuis 
Kies tot 6 rame van hierdie webwerf en ons sal dit by jou deur aflewer om tuis 
te probeer. 
Home Try-On - Online Ordering - Spec-Savers South Africa (specsavers.co.za) 

SAVA-NUUS 
 
TERUGVOER VAN LEDE (Verbatim vertaal) 

•  Ek en my vrou wil ons opregte dank uitspreek vir 'n absoluut 
ongelooflike tyd verlede week. By Umhlanga Sands was dit net die 
soort ruskans wat ons nodig gehad het. Sien uit na die volgende 
skedule van vakansie-wegbreke wanneer die opdatering beskikbaar is. 
Ek wens julle alles van die beste toe vir 'n goed bestuurde en lonende 
vereniging van SAVA-lede en -personeel. 

•  Net 'n nota om jou te bedank vir jou bystand om ons week se vakansie 
by Formosabaai te reël. Ons het heerlik gekuier en het veral die 
vriendelike personeel, die netheid en die feit dat alles soos klokslag 
geloop het, geniet. Ons sal beslis in die toekoms van jou dienste gebruik 
maak. 

•  Dankie vir ons Nuusbrief 182. Dit het veilig op my rekenaarmonitor 
aangekom. 

 
TERUGVOER OOR KORTVERHALE (Verbatim vertaal) 

1.  Beste Ray, wat 'n plesier was dit om sulke goeie stories te kon lees. The 
Last Great Steam Show. Ek bewonder die kennis wat jy van die 
spoorweë het en die hoeveelheid navorsing wat in die skryf van daardie 
stuk moes ingegaan het. Meneer ek haal my hoed eerlik en opreg af. 
Wat The Runner betref, dink ek Mike Job het dit goed en behoorlik 
vasgevat. Ek het eintlik gevoel asof ek daar was met Cool Hand Luke and 
that Hound. Weereens haal ek my hoed eerlik en opreg af. 

2.  Ai, die klank. The Last Great Steam Show 
3.  Dankie Ray, sien uit daarna om die kortverhale te lees. Word baie 

waardeer. 

https://www.specsavers.co.za/page/online-ordering/home-try-on?gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRYhaH6KCSCH1hQeXCPSAvkyuORPZOFaxdaaq0LJzqbhpaMWbNLpH9saAjGMEALw_wcB
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4.  Ek geniet die kortverhale so – 'n goeie idee. 
5.  Ek het sopas 'n paar van die 132 (!) kortverhale in die Afgetrede Persone-

nuusbrief gelees en ek is SO beïndruk! Nie net deur die inhoud en 
onderwerp wat gedek word nie, maar deur die kwaliteit van sommige 
van die skryfwerk. Ek is oortuig daarvan dat dit groter ondersteuning en 
'n wyer gehoor verdien. 

Gaan na www.saarp.net om hulle te lees: 
 

 
 

SAVA-VAKANSIEKLUB 
 
Die volgende is voorbeelde van buiteseisoenvakansies met korting wat ons 
vakansieklub vir julle en julle gesinne aanbied. Om te bespreek, skakel Renske by 021 
592 1279 of stuur vir haar ŉ e-pos by renskes@saarp.net 

 

OORD  AREA DATUM  EENHEID  PRYS 

BESPREKINGS VIR 2022/3 

Strand Pavillion Strand 10-23 Sep 2  S/Kamer 

R2587.
50 

Strand Pavillion Strand 16-20 Jan Studio R3220 

Royal Atlantic Sea Point 16-20 Jan 1  S/Kamer R3680 

Royal Atlantic Sea Point 16-20 Jan 1  S/Kamer R3680 

Tableview Cabanas Blouberg 16-20 Jan Studio R2760 

Tableview Cabanas Blouberg 5-9 Junie 1  S/Kamer R1840 

Tableview Cabanas Blouberg 5-9 Junie 2  S/Kamer R2760 

Beacon Isle 

Plettenberg 
Bay 30/1 - 4 Feb Studio R2760 

Baywater Village Sedgefield 15-19 Aug 1  S/Kamer R1840 

Baywater Village  Sedgefield 12-16 Sep 1  S/Kamer R1840 

Umhlanga Sands Umhlanga 22-26 Mei 1  S/Kamer R2300  

Sunshine Bay Jeffreys Bay 19-23 Sep 2  S/Kamer R1380 

Club Mykonos Langebaan 30/1 – 3 Feb 1  S/Kamer R2760 

Club Mykonos Langebaan 6-10 Feb 1  S/Kamer R2760 

http://www.saarp.net/
mailto:renskes@saarp.net
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Club Mykonos Langebaan 6-10 Feb Studio R2760 

Club Mykonos Langebaan 13-17 Feb 1  S/Kamer R2760 

Club Mykonos Langebaan 27/2 – 3/3 2  S/Kamer R3680 

Club Mykonos Langebaan 27/2 – 3/3 1  S/Kamer R2760 

Club Mykonos Langebaan 6-10 Mar 1  S/Kamer R2760 

Club Mykonos Langebaan 17-21 Apr Studio R2760 

Perna Perna 4 Umdloti 8-12 Mei 3  S/Kamer R2760 

Perna Perna 4 Umdloti 15-19 Mei 3  S/Kamer R2760 

Umhlanga Cabanas Umhlanga 8-12 Mei 2  S/Kamer R2760 

Umhlanga Cabanas Umhlanga 15-19 Mei 2  S/Kamer R2760 

Umhlanga Cabanas Umhlanga 22-26 Mei 2  S/Kamer R2760 

Drakensberg Sun Central berg 16-20 Jan 1  S/Kamer R4140 

Drakensberg Sun Central berg 8-12 Mei 1  S/Kamer R2300 

Drakensberg Sun Central berg 15-19 Mei 1  S/Kamer R2300 

Drakensberg Sun Central berg 15-19 Mei 2  S/Kamer R2760 

Drakensberg Sun Central Berg 22-26 Mei 2  S/Kamer R2760 

Champagne Sports Central Berg 8-12 Mei 2  S/Kamer R2760 

Champagne Sports Central Berg 15-19 Mei 3  S/Kamer R3220 

Champagne Sports Central Berg 15-19 Mei 3  S/Kamer R3220 

Kiara Lodge Clarens 1-5 Aug 1  S/Kamer R1840 

Crystal Springs Pilgrims Rest 12-16 Sep 1  S/Kamer R1840 

Crystal Springs Pilgrims Rest 19-23 Sep 1  S/Kamer R1840 

Crystal Springs Pilgrims Rest 19-23 Sep 1  S/Kamer R1840 

Mabalingwe Bela Bela 24-28 Oct Studio R2760 

Mabalingwe Bela Bela 13-17 Feb Studio R3220 

Mabalingwe Bela Bela 20-24 Feb Studio R3220 

Mabalingwe Bela Bela 17-21 April Studio R3220 

Sabi River Sun Hazyview 8-12 Mei 2  S/Kamer R3220 

Sabi River Sun Hazyview 15-19 Mei 2  S/Kamer R3220 

Sabi River Sun Hazyview 22-26 Mei 2  S/Kamer R3220 

Kruger Park Lodge Hazyview 21-25 Nov 2  S/Kamer R5060 

Kruger Park Lodge Hazyview 16-20 Jan 1  S/Kamer R4600 

Kruger Park Lodge Hazyview 15-20 Mei 2  S/Kamer R2760 

Hazyview Cabanas Hazyview 16-20 Jan 2  S/Kamer R3680 

Hazyview Cabanas Hazyview 17-21 Apr 2  S/Kamer R3680 

Dikhololo Brits 12-16 Sep Studio R1380 

Dikhololo Brits 12-16 Sep Studio R1380 

Dikhololo Brits 12-16 Sep Studio R1380 
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Dikhololo Brits 23-27 Jan Studio R2300 

Dikhololo Brits 30/1 – 3/2 Studio R2300 

Dikhololo Brits 13-17 Feb Studio R2300 

Dikhololo Brits 6-10 Mar Studio R2300 

Dikhololo Brits 13-17 Mar Studio R2300 

NOTA 1: Die bogenoemde pryse sluit 15% BTW in. 
NOTA 2: Die prys is vir die hele tydperk. 
NOTA 3: Alle kansellasies moet 7 weke voor die aankomsdatum gemaak word. 

NOTA 4: Hierdie is Vakansieklub-regulasies waaraan alle lede gehoor MOET 

gee. 

NOTA: 5: Wanneer jy ‘n bespreking maak, kom jy ooreen dat hierdie 

regulasies op jou van toepassing is. 

BETALING: Wanneer Renske jou bespreking BEVESTIG het, sal sy 'n faktuur uitreik 
wat SAVA se bankbesonderhede bevat. Wanneer jy die verlangde bedrag in SAVA 
se bankrekening inbetaal het, stuur asseblief bewys van betaling deur een van die 
volgende te gebruik: 

Faks: 021 592 1284 
E-pos: info@saarp.net 
En onthou om jou ID-nommer en naam aan te haal. 

MOENIE ENIGIETS BETAAL VOORDAT JY DIE BEVESTIGING VAN DIE BESPREKING EN 
DIE FAKTUUR ONTVANG HET NIE. 
 

LET WEL 

 
SAVA, sy verskaffers, uitgewer, drukker en bydraers het geen bedoeling om spesifieke 
mediese of ander advies te voorsien nie, maar mag lesers eerder voorsien van 
inligting ingevolge sy regte onder die Konstitusie van Suid-Afrika. Inligting wat hier 
verskaf word, is nie 'n plaasvervanger vir professionele advies van enige aard nie, 
meer spesifiek mediese advies, sorg, diagnose of behandeling. Dit is ook nie ontwerp 
om enige mediese praktyk of behandeling, program of produk wat in die redaksionele 
inhoud van die Bulletin of webtuiste of soortgelyke platform geadverteer of genoem 
word, te bevorder of te onderskryf nie. Bykomend en soortgelyk bied SAVA nie 
professionele advies op enige terrein aan nie, insluitende maar nie beperk nie tot 
regsake en finansies. In alle gevalle, sou lesers advies benodig, behoort hulle 'n 
behoorlik geakkrediteerde en gekwalifiseerde spesialis op die terrein te raadpleeg. 
 

ALLEDAAGSHEDE 

 
BROKKIES 

• Ons het haangevegte verbied. Ons het nie meer swaardvegter-
kompetisies nie. Maar ons het steeds “sporte” soos boks en 
Amerikaanse voetbal. Blykbaar is die harsingskudding en breinskade van 

mailto:info@saarp.net
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hierdie hedendaagse gladiators 'n klein prys om vir ons ontspanning te 
betaal. 

• Ja, geskiedenis word deur die oorwinnaars geskryf, maar dit word ook 
deur die skrywers geskryf. 

• Die wêreld se eerste rekenaarprogrammeerder was 'n vrou. Augusta Ada 
King, die gravin van Lovelace, was die dogter van die beroemde Engelse 
digter Lord Byron. Sy het in die 1830's instruksies geskryf vir 'n 
primitiewe rekenaar genaamd die Analytical Engine. 

 
VERTEL DIT SOOS DIT IS . . . 
Ons mense is 'n vreemde klomp, oneindig komplekse, morsige, irrasionele 
wesens. Ons verlang na dinge of mense en as ons dit eers het – niks. Eintlik, 
soos ons oud word, word ons karikature van onsself, 'n ingewikkelde netwerk 
van neuroses en komplekse. 
 
MENSLIKE NATUUR 
Neem ‘n mat en sny dit in twee stukke. Merk een stuk as gekoop by 'n luukse 
winkel vir 'n hoë prys; die ander as afkomstig van 'n laepryswinkel teen 'n 
winskoopprys. Vra vir mense watter mat die beter kwaliteit is. Let op hoe hulle 
altyd sê dat die duurder een van ‘n beter kwaliteit is. Mense reageer op 
persepsies, nie op feite nie. 
 
OUD WORD 
’n Ontstelde senior burger het haar dokter se kantoor gebel. “Is dit waar,” wou 
sy weet, “dat die medikasie wat jy voorgeskryf het vir die res van my lewe 
geneem moet word?” 
“Ja, ek is bevrees dit is so,” het die dokter vir haar gesê. 
Daar was 'n oomblik van stilte voordat die senior dame geantwoord het: “Ek 
wonder dan hoe ernstig my toestand is, want hierdie voorskrif is 'GEEN 
HERHALINGS' gemerk.” 
 
MANNE EN MOTORS 
Die groot betowering van die motor lê nie in ingenieurswese of tegnologie nie, 
maar in betekenis en emosies. 'n Vriend het 'n skandelike staaltjie uit sy 
slordige jeug om te verduidelik watter greep koue metaal op warm harte het. 
'n Kortstondige verhouding met 'n getroude vrou wie se man baie gereis het, 
het hom een koue oggend, laat vir 'n lesing, gelaat met 'n iesegrimmige ou 
Citroën wat nie wou aanskakel nie. Sy het vrolik gesê: “Vat sy Jaguar.” Sy sin vir 
behoorlikheid was beledig, en, hy het geantwoord: “Wat! Sy kar vat sonder om 
hom te vra?” 
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Ray Hattingh  
"Eerder 'n leuen wat streel as die waarheid wat seermaak" 
Tsjeggiese spreekwoord 
 

Kontak ons by SAVA Tel: 021 592 1279  
Faks: 021 592 1284  

Skakel ons en ons sal u terugskakel om u telefoonkoste te spaar 

E-pos: info@saarp.net 

Of sien dit alles by www.saarp.net  

 

voeg lewe by jou jare 

 

mailto:info@saarp.net
http://www.saarp.net/

