VROU(JY)WEES
IS STERKWEES
VROUWEES
IS STERKWEES

BLOSS.CO.ZA

s
o
o
l
r
e
k
s
a
M

SEAN VAN
NOORDWYK
DIE ANDERKANT VAN Reitz

a

kw

enig e sin e n k y

K

d it j o u v a t . # r a a i

wen

ra a

Kliek &

HAIREXTENTIONS
VAN

R5000

ir

a

+ LIGGAAMSPOSITIWITEIT MET
@MARCIELHOPKINS
+ SIELKUNDIGE GESONDHEID
VIR DIE MODERNE VROU
+ @LADYGAGA SONDER MASKERS

en
rhe

ie p

MÓÉT-LEES

a

op
li e k

#

y
j
e
r
a
diew

XXXXXXXXXXX

#XXXXXXXXXX

Geskryf deur Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx@blossmag.co.za

FOTO’S |

2|2020 uitgawe 2|www.bloss.co.za

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za

FOTO’S |

#XXXXXXXXXXXX
www.bloss.co.za|2020 uitgawe 2|3

r
e
m
e
k
s
e
i
d
n
I
XXXXXXXXXXX

Geskryf deur Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx@blossmag.co.za

INDEKS

KLIEK HIER VIR ONS NUUSBRIEF

#XXXXXXXXXX

66 GESONDHEID
Gesondheidsgiere
Dr. Quinten Fourie
My gesondheid
Gesonde Stories

70 SPORT
Sportsterre

72 KINDERS

10

04 VOOR
Hello & Highfive
#BLOSSmynou
Mood Board
Cover - Sean van Noordwyk
RUBRIEK - ELANIE RUPPING
Star Struck - Lady Gaga
Local Celeb - Marciel Hopkins

Troutrends
Trou Makeup
Styled Wedding Shoot

42

46

24 REAL LIFE

48

84 KOS
Koskombinasies
Restaurant Review
In die Kombuis

96 TECH
97 VERMAAK
Boekklub
Entertainment Nuus

100 SUKSES
Salige Sukses
My Finansies
My Loopbaan

103 #INFLUENCERS
104 WILDE WIELE

SEKS

MODELING
MODE

60

28 LUXURY

SKOONHEID
Skoonheidsake
Dr. Marc Roscher
Wees Skoonheid Slim
Makeup Mooi
Mooimaak Stories

Luxury Brands
Luxury Events

30 TROU
64

HAIRDO’S

COVER FOTO | NATASHA BOUMA

26 BRAND

4|2020 uitgawe 2|www.bloss.co.za

Dekordrome
Dekor Inspirasie
Dekor Detail

Reisrondomtalie
Vakansiegiere
Local Travel
Travel is In
Om die Wêreld

Modemal
Styled shoot
Modetrends
Mode: #colabfashion

Real Life Dinge
Real Life Storie

Troukoors
Jou Mooiste Dag

78 DEKOR

90 REIS

Seks Stories
Bloos
Sensasioneel

11 WEN! WEN! WEN!

AMBASSADORS

Kinderkwessies
My Swangerskap
My Baba
Klikkiebek
My Kleuter

Bubbles & Lag

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za

BLOSS IS ’N
INTERAKTIEWE DIGITALE TYDSKRIF

FOTO’S |

Kliek op enige
van die geel
knoppies en kyk
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WINTER laat my dink aan fashion en alles wat
lekker ruik. Van parfuum tot skaapboud.
Daar is niks lekkerder as wanneer jy mooi aantrek,
grimeer en BEAUTIFUL VOEL nie. Dit maak
dat jy wil opstaan en voorentoe beweeg.
Hierdie is drie vroue wat ek nog wil
ontmoet. Dis drie merkwaardige
vrou wat ook lief is vir besigheid
en uitdagings.
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Kopiereg BLOSS MEDIA PTY LTD. Alle regte
voorbehou. Geen gedeelte van hierdie tydskrif mag
sonder die geskrewe toestemming van die uitgewer
gereproduseer of in enige vorm of deur enige
elektroniese of meganiese middel weergegee
word nie, hetsy deur fotokopiëring, skryf- of
bandopname, of deur enige ander stelsel
vir inligtingsbewaring of -ontsluiting. Die
redaksie onderskryf nie noodwending die
standpunte gehuldig in artikels, rubrieke
en advertensies nie. Hoewel alle redelike
voorsorg getref is om te verseker dat die
advies wat in die tydskrif gepubliseer
word, akkuraat is, kan die redakteur en
die uitgewer geen verantwoordelikheid
aanvaar vir enige verlies, skade of
ongerief wat daaruit mag voortspruit nie.

FOTO | ANTHONY HORAK. MAGDIE IS IN VENNOOTSKAP MET | ONLYPRO HAIR. HAIRVOLUTION. HOUSE OF SUPERIOR CLOTHING. DR. Q AESTHETIC AWE INC.
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ier sit ek met ’n skoon
bladsy voor my. ’n Nuwe
seisoen, ’n nuwe begin. Alles
was omvergegooi met die
grendeltydperk en stadig maar
seker is ons weer reg om volluit
op te staan. Dit voel amper soos
’n nuwe begin. 2020 is vol verrassings en terwyl ons weer nuut
kan begin, hoekom begin ons nie deur ons eie maskers af te haal
en die lewe vierkantig in die oë te kyk. Wie is jy en is jy braaf
genoeg om jou masker af te haal?
Alles in die lewe het ’n anderkant. Mense ken gewoonlik
net die een kant of kies om net die een kant te sien. En/of wys jy
dalk net die een kant, want dis makliker?
Dan aan die ander kant sien mense ook net wat hulle wil
sien en judge maklik. Dis tyd om real te wees in wie jy is en op
jouself te fokus. Los ander mense se doen en late uit. Dis soos
Sean in sy artikel sê: “Jy het nie nodig om iemand anders se
lewensreis te verstaan nie, want dis nie jou storie om te vertel
nie”. Leer eerder jouself ken, dis een van die lekkerste jouneys
van hierdie lewe en onthou jy is reeds beide kante. Jy het die
mag om te mag kies wie jy in die spieël sien wanneer jy na
jouself kyk. Kies eerder dat hulle mekaar aanvul as mekaar
afbreek. Kies die mooi in elke kombinasie.
The two complimentary forces that make up all aspects and
phenomena in life. #losethemask wat jy is finominaal.
Om nuut te begin of ’n nuwe jy te wys sonder jou masker is
altyd verfrissend, maar ongelukkig vat dit harde werk, geloof in
jouself en fokus. En natuurlik... RISIKO.

Risiko is eintlik ’n weird ding! Want wie sal sommer uit
hul comfort zone stap en die onbekende betree, ’n tsunami
trotseer of die boundaries van die bekende uitdaag?
Risiko is nie noodwendig ’n slegte ding nie, maar
’n uitdaging. Een van die grootste gevare in die lewe en
besigheid, is om nie te waag nie. Soos die ou gesegde sê:
Wie nie waag nie, sal nie wen nie. Maar goeie genade, kom
ons wees eerlik; om te waag, vat GUTS! Dis nie ’n maklike
pad nie, maar as jou fokus reg is, is enige iets moontlik. Dis
die eerste les wat ek moes leer.
’n Paar jaar terug het Jenna Clifford my een kyk gegee
en met ’n harde stem gesê: Fokus. Weet waarheen jy oppad
is en fokus. Hou op dat chaos rondom jou, jou aandag
aftrek. Lig jou kop en fokus.
Om in jong vroue se lewens in te bou, is my passie en
purpose. Dis my “why”. Dis die grootste rede hoekom ek
BLOSS begin het. Elke sel in my liggaam weet dat daar ’n
platform moet wees vir jong Suid-Afrikaanse vroue regoor
die wêreld. Ek kies hierdie pad en sal tsunami’s trotseer vir
jong vroue. Dit vat een vrou in wie se lewe ek ’n verskil kan
maak, wat elke tree die moeitewerd maak.
Om te weet wat jou purpose is, guts te hê en geloof in
jouself , kan mens opgewonde raak om nuut te begin.
BLOSS is real, opreg en eerlik. Hierdie tydskrif is
vir mense deur mense en ons hou van mooi goed. Dis ’n
plek waar ons saamstaan en mekaar opbou, sukses vir die
ander een gun, gaan risiko vat en voorentoe loop.
Dit gesê het ons ’n die risiko gevat saam met Sean en ’n
merwaardige cover geshoot. Die cover gaan oor om jouself
te embrace, die guts te hê om jou masker te laat sak en die
lewe te geniet met alles in jou. En ons LOVE dit.
Ek is opgewond vir elkeen van julle se “nuwe begin” na
Covid-19 en sonder maskers.

M

@magdieraats

#BLOSSBOSS
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A mAgAzine brAnd for A #newgenerAtion

brushes

Need to juggle life like a queen or enjoy
your everyday routine? Here is the 8
most important brushes
every #newgeneration woman needs.

Follow us on Instagram & fb
for product info, tips, competitions
and workshops. #whatsyourstatus

o n ly
r750

FOTO’S |

8 professIonal brushes In
rose gold wIth bag.

KLIEK
HERE
HIER EN
TO KOOP
BUY YOUR
JOU
BuyCLICK
it now
on
GUNSTELING
FAVORITE
BRUSH
STEL
SET
BORSELS
NOW!
www.blossmag.co.za

e m a i l u s at s tat u s c o s m e t i c s @ g m a i l . c o m t o p l a c e y o u r o r d e r .
Free shipment throughout south aFrica.

#whAtsyourstAtus
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Rose gold

#BLOSSMYNOU OP SOCIAL

#BLOSSMAG
B LO G S - B LO S S . C O. Z A

@ B LO S S M A G A Z I N E
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@ B LO S S M A G

Met hierdie tema vier ons vroue wat die
bul by die horings pak. Sy is lewenslustig en
’n vegter. Sy is tradisioneel in ’n moderne
wêreld en FAMILIE GEORIËNTEERD.

S H O P - B LO S S . C O. Z A

Sosiale Media

@ B LO S S M E D I A

@ B LO S S M E D I A

Saamgestel deur BLOSS Kantoor

ROUGE G
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CUSTOMIZE
YOUR
LIPSTICK

Available at Edgars Sandton & Edgars V&A Waterfront

www.bloss.co.za|2020 uitgawe 2|9

OUR INSPIRATION

#BARE&BOLD

#BLOSSINSPO

Compiled by Magdie Raats

Mood Board

I think it’s beautiful how a star’s light travels the universe,
long after it dies. That’s what I want to be in this world someone whose LIGHT LINGERS ON AFTER I’M
GONE. By John Mark Green #legacy

IMAGES | PINTREST
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WEN! WEN! WEN!
Saamgestel deur Angelo de Waal
ads@blossmag.co.za

KLIEK HIER EN GAAN
KYK WIE IS ONLYPRO

WEN

WEN MET ONLYPRO HAIR EXTENSIONS!
1 GELUKKIGE LESERS STAAN DIE KANS OM ’N GESKENKBEWYS TOT DIE WAARDE VAN R5000 TE WEN.

ONLYPRO is trots daarop om ‘n brand te wees om mee rekening te hou. Van kwaliteit en beskikbaarheid tot hulle aanlyn-teenwoordigheid en
innovasie. ONLYPRO het besef dat die kwaliteit van die produk die belangrikste faktor vir sukses is. Dit was bereik deur navorsing te doen en die
nuutste neigings vir hair extensions oor die hele wêreld te identifiseer en toe te pas op ONLYPRO se besigheids
model.
Die wenner wen ‘n Geskenkbewys ter waarde van R5000 om te spandeer op ONLYPRO se online winkel.

Kliek
hier

KLIEK HIER OM IN TE SKRYF.
EINDIG 31 JULY 2020. T&C’S APPLY
www.bloss.co.za|2020 uitgawe 2|11

COVER DUDE
Geskryf deur Anjoné de Jager
social@blossmag.co.za

@anjone_
ANJONE DE JAGER is ’n jong en opkomende aktrise. Haar liefde vir die kunste en toneelspel het baie vroeg ontwikkel
en sy het vinnig besef dat daar vir haar min dinge so opwindend is soos om in ’n nuwe karakter in te delf. Daarmee
saam is sy ’n groot perfeksionis en pynlik netjies. In haar vrye tyd is sy lief om gedigte te skryf en soms tonele ook.
Anjone is mal oor ‘n ordentlike bord kos en duur wyn veral as sy dit saam geliefdes kan deel.

#BLOSSFRIENDS
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soos yin & yang!

GOUE VOET, REITZ BEKKER, het vir Sean tussen die pale van Suid-Afrika se
vermaaklikheidsbedryf geskop, maar dié akteur is plat op die aarde, gemaklik en opgewonde om mense
in sy spasie toe te laat met ’n ANDER PERSPEKTIEF oor wat reg en verkeerd is.

M

et ’n passie vir
toneelspel en
die ywer van ’n
hardwerkende
gees, wonder
niemand
hoe Sean
van Noordwyk so vinnig in die
vermaaklikheidsbedryf sukses behaal het nie.

VANAF ’N JONG OUDERDOM
KWEEK HY ’N LIEFDE VIR
TONEELSPEL EN SOVEEL TE MEER
’N HART VIR MENSE.
Sean is ’n onkonvensionele jong man wat groot
droom en buite die lyne in kleur. Dis soms
moeilik om ’n karakter te vertolk wanneer
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hulle manier van dink so ver van jou eie
verwyder is, maar Sean en Reitz is soos yin &
yang, twee teenpole wat mekaar goed aanvul.
Aanhangers stop hom gedurig by feeste of
in winkelsentrums om saam immergewilde,
“Reitz Bekker” ’n foto te neem. Eerder as om
in die gesig gevat te voel ag Sean dit as ’n
groot eer om vergelyk te word met Reitz.
Sean, beskryf homself as absurd terwyl
hy vir Reitz as realis beskou ten opsigte van
sy waardes, oortuigings en sy beroep. Die
Getroud met Rugby karakter is gefokus en
gedissiplineerd met oorgenoeg selfvertroue,
een van die belangrikste eienskappe wat Sean
by hom moes leer.
Reitz, kom uit ’n tradisionele Afrikaans
huishouding, hy is met rugby in sy agterkop

groot gemaak en is elke ma se droom
skoonseun.
Sy oortuigings is swart of wit en die lewe
is of reg of verkeerd. Impulsief van aard dink
hy ook nie altyd aan die nagevolge van sy
besluite of aksies nie.
Sean is nie tradisioneel nie, dis vir hom
belangrik om by ander kulture en van alle
aspekte van geskiedenis te leer, hy streef
daagliks daarna om ’n breër perspektief van
mense te verstaan. Dis vir Sean verrykend om
die gryser areas van die lewe te ondersoek en
vra homself altyd hoe hy uit respek en liefde
vir ander kan optree. Die lewe is maar nog ’n
raaisel, maar Sean floreer in die onbekende
en vind genot in uitdagings wat hom in die
gesig staar.
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Foto krediete
FOTOGRAAF | @NATASHA_BOUMA
STILERING | @MAGDIERAATS
ONTWERPER | @SALOMIECOUTURE
3D ONTWERPER | @GEOANDU
MAKEUP & HARE | FAFA_MAKE-UP
BTS VIDEO | @CINASTAGESTUDIOS_
BTS | @CHRISTOGOLDEN
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Vera nie toelaat dat
maar moe keer om te
vrees jou ikkel en vorentoe
groei, ontw nie.
te beweeg
KONSTANTE GROEI IS VIR DIÉ
SEPIESTER BELANGRIK, HY
OMHELS GRAAG NUWE MENSE,
IDEES EN AVONTURE.
Bowenal is liefde vir hom belangriker as om
reg te wees. Hy voel mense verstaan hom nie
noodwendig nie en dit het hom lank gevat
voor hy werklik ontdek het wie hy is. SuidAfrika se vermaaklikheidsindustrie bestaan uit
’n uitvekore groep kunstenaars wat bekend is
met die konsep van harde werk, daarom het
Sean al menig maal getwyfel in sy eie talente.
Dit het vir hom soms onregverdig gevoel
dat hy so gou na sy studies ’n rol gekry het
14|2020 uitgawe 2|www.bloss.co.za

wanneer soveel goeie akteurs sukkel om werk
te kry. Hy moes homself daaraan herinner dat
hy hard gewerk het om te kom waar hy is.
As tiener, het Sean gesukkel om te
aanvaar dat mense nie noodwendig met hom
oor alles in die lewe gaan saam stem nie,
maar vandag weet hy dat almal se opinies jou
nie hoef te definieer nie. Daarmee saam het
sosiale media hom gedwing om ’n renostervel
te groei en minder sensitief te wees teenoor
negatiewe kommentaar, alhoewel dit sommige
dae steeds ’n uitdaging bly.
Op die manier waarop Sean sy kreatiewe
kant tentoonstel, speel mode vir hom ’n

kardinale rol. Sy voorkoms is die eerste indruk
wat mense van hom vorm en dié kunstenaar
is uitdagend eerder as veilig. Sy belangstelling
in die mode bedryf is geinspireer deur
Amerikaanse pop culture omdat hy groot
geword het met MTV.
Vandag trek hy inspirasie van Harry Styles
se gender fluid fotosessie en Cody Fern. Sean,
kry geweldige terugvoer op sy sosiale media
platforms oor die uitrustings wat hy dra, veral
vanaf die jonger generasie.
Sosiale media skep die illusie dat ons
lewens ’n sekere manier moet lyk in ’n
esteties-gederewe samelewing. Sean, wil dit

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
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Vinnige FEITE
1
2
3
4
5

As Sean enige ander beroep kon kies sou hy ’n onderwyser
geword het, hy bewonder die invloed wat sy onderwysers
bygedra het toe hy op skool was.
Hy ontvang gedurig komplimente oor sy mooi vel, maar hy
volg nie spesifieke velsorg roetine nie.
Hy was in 2019 vir die eerste keer oorsee in New York.
’n Karakter wat hy nog graag sal wil vertol is Macbeth van
Shakespeare.
Om sy hare te bleik was een van sy meer uitdagende
stylkeuses.
www.bloss.co.za|2020 uitgawe 2|15

COVER DUDE

duidelik maak dat dit nie belangrik is vir ons
om in te pas nie, maar om trots te wees op wie
ons is.

LIEFDE OP DIE HORISON?
Nes almal anders was ons ook maar
nuuskierig om te uit te vind of Sean iemand
spesiaal in sy lewe het, maar hy lag lekker
wanneer hy ons antwoord: “Mense wil my nie
glo nie, maar as dit kom by my liefdeslewe is
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dit die laaste ding waaraan ek nou dink.”
Daar is geen twyfel daaraan dat hy ’n
romatikus is nie maar sy fokus is huidiglik
slegs op sy toekoms. Bloedjonk en selfstandig
weet hy hoe om te prioritiseer. Voor hy die
publieke oog betree het, het hy die prominente
besluit geneem dat hy nie bekend wil wees
omdat beroemdheid gepaard gaan met sy werk
nie, maar dat hy bekend sal wees vir die werk
wat hy doen en hoe hy mense behandel.

Õ

Wanneer
jy gelukkig
is met wie
jy is, maak
dit nie saak
wie jy nie
is nie.

FOTO’S |
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Jy het
nie nodig
om iemand
anders se
lewensreis
te verstaan
nie, want
dis nie
jou storie
om te
vertel nie.
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AGTER DIE SKERMS

@francoisolivier.co.za

Saamgestel deur Francois Olivier
francois@blossmag.co.za

# X X X X X X X X#
XBXL O S S B T S

Vir hierdie uitgawe het Natasha Bouma agter die kamera ingeklim. Ons het een woord: WOW! #lovejouwerk

AGTER DIE SKERMS
met sean van noordwyk

D A T E A M ! #blossvibes
Christo, Fafa, Magdie, Sean, Salomie, Zandre en Natasha

JEANS, JEANS, JEANS!
Dié stylvolle man weet dat jy enige iets kan
dra by ’n lekker paar jeans, die geheim is om
kreatief te wees.

Wonder jy ook hoekom Sean se hare
ALTYD perfek lyk? Die antwoord is
Gatsby se Harajuku Volume Up.

HOU TYD
Hy is altyd betyds vir elke
oudisie of glans geleentheid
met Garmin se VivoActive 3
Music horlosie.

GUNSTELLING REUK
Versaceuitgawe
Man se
EAU FRAICHE
18|2020
2|www.bloss.co.za

VARS EN VOGTIG
Om Sean se duidelike en ferm vel te bekom
gebruik Fino Soothe vir ’n vogtige glans.

CREATIVE DIRECTOR SPONSORS | BEAUTY BY CANDICE, A-TRIAD.CO.ZA

Francois Olivier, Media24 se Celebrity fotograaf en ontwerper is tans die eienaar van Olivier Productions & Vocal
Coaching SA en hy werk al meer as veertien jaar in die modebedryf. Francois het al gewerk saam met Steve
Hofmeyr, Kurt Darren, Nicholis Louw, Gerhard Steyn, Karlien van Jaarsveld en nog baie meer.

BLOOM & BLOSSOM
Geskryf deur Elanie Rupping

DIE SINGLE VROU ’N KONSEP
’n Mens sou dink dat na die sukses van ’n program soos Sex and the City, mense meer gewoond sal wees aan
single vroue. Tog, elke keer as ek in die negatiewe antwoord op die vraag of ek getroud is, is mense uiters verward.
Ek sien letterlik die ratte agter hulle oë draai, soos hulle hierdie vreemde idee probeer uitfigure – ’n gelukkige,
gebalanseerde, stylvolle vrou in haar dertigs SONDER ’N MAN? Hoe kan dit wees? Die volgende vraag wat ek
gewoonlik kry, is: “o, is jy ‘n lesbian?” Hierdie ‘either/or’ situasie het my tot die gevolgtrekking laat kom dat mense
die single vrou - as konsep, net glad nie kan begryp nie.
My vermoede is dat dit iets met die terminologie te doen het wat ons gebruik om enkellopende mans
versus vroue te beskryf. Ja, ek gaan hiervan ’n gender issue maak. Nee, ek is nog steeds nie ’n lesbian nie. Die
komediant, Katherine Ryan, noem tereg in haar Netflix special, Glitter Room, dat sy, ‘n uiters suksesvolle
televisiepersoonlikheid, as “single” beskryf word. As sy ‘n man was, sal sy as “eligible” beskryf word. Mans is
hubaar, vrouens is oujongnooiens...en almal weet ’n oujongnooi is desperaat, eensaam, koekerig én die ma van 10
katte. So natuurlik is dit vir mense verwarrend as jy nie enige van daardie goed is nie, maar ook nie getroud is nie.
Wat is jy dan?
Té kieskeurig, natuurlik, of dit is volgens al my getroude vriende. Ek moet gereeld hoor hoe ek dié of daai nice
ou net ’n kans moet gee, dan sal ek ook ewige geluk kan vind. Die probleem
is, ek is gelukkig en as ek so na my getroude vriende kyk, lyk dit my eerder
of ek van hierdie geluk gaan inruil as ek vir die nice ou gaan settle. Dis nie
dat ek nie dink dat daar baat in ’n goeie man is nie – glo my, ek dink daar
is baie uit ’n goeie man te baat, **wink-wink, nudge-nudge**. Maar nie
sommer enige goeie man nie. As ek my single bliss gaan compromise, moet
dit vir iemand wees wat my lewe undeniably beter gaan maak. En ék het
nog net nie so iemand gevind nie.
Weet jy wat? Dit is nie die einde van die wêreld nie. Gebeur dit, great.
Gebeur dit nie, ook ok. My lewe is vol vriende, familie, werk, sosiale
geleenthede, selfsorg, sielsverryking… romantiese liefde sal net nog een van
hierdie fasette wees. Vir my is dit redelik straight forward. Ek verstaan nie
wat so moeilik is om uit te figure nie. Ek weet nie hoekom mense verwag
dat ek minder as heel moet voel net omdat ek nie ’n plus one het nie. Dis
plus een. Een en een maak twee, nie een volledige een nie. En ek verkies
veel eerder om niemand te hê om mee te cuddle nie, as om iets met iemand
te probeer maak werk wat net nie wil nie. Ek besef dis ook nie noodwendig
either/or nie – maar tot ek die regte man ontmoet, is dit. Nie waar nie?
As ek mooi oor alles dink, moet ek seker toegee dat mense se
verwarring rakende single vroue nie totaal en al misplaas is nie. Dis nie
maklik om ’n enkellopende vrou te wees nie, selfs nie eens in die 21ste eeu
nie. Mense kan seker nie uitfigure hoekom iemand daadwerklik sal kies om ’n moeiliker roete in die lewe sal volg
nie. Waar kom al die guts vandaan? Om die waarheid te sê, ek weet nie... ek is seker elke single vrou het ’n ander
antwoord. Maar ons almal het dieselfde waagmoed en durf en daarvoor, ladies, sal ek julle altyd salute. Gaan voluit
vir die lewe. Gee ’n 100% vir alles en al kry jy ’n man wat by jou kan kersvashou, gaan volstoom vir hom ook. Moet
asseblief, net nie ingee omdat society jou nie kan verstaan nie.

#BLOSSWOMEN

FOTO | BURGER MEYER

Sewe jaar na ons finale koebaai aan Carrie Bradshaw, is die single vrou
steeds net so ’n enigmatiese en ontwykende konsep as ooit tevore.

@elanierupping

Õ

Elanie Rupping
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Onbloot & Onbeskaamd
GAGA:

Dis tyd om die masker af te haal en die eie ek, ten volle te omhels! Wie beter om by te leer as
die een wat geen masker ken nie? Dié internasionale ikoon is onbeskaamd om haar ware self
met die wêreld te deel om sodoende ’n verskil te maak in ander se lewens.

Ons love Gaga...
Met ’n dinamiese aanvoeling vir mode bewys
Gaga, oor en oor dat sy nie die behoefte het
om haar ware self weg te steek nie - en die
wêreld kan nie genoeg kry nie. Lady Gaga het
een van die mees diverse smake wat ons nog
gesien het in die modebedryf. Sy deel graag
haar kreatiewe kant deur al die fasette van
haar loopbaan en persoonlike lewe. Hetsy
dit vroulik, uitdagend, sag, sterk of ontbloot
is, Gaga kan enige iets dra en dit na ’n
meesterstuk laat lyk.
Vanaf haar eerste oomblikke op die
rooitapyt het sy geweet hoe om die wêreld se
aandag te behou en om natuurlik so bietjie te
skok ook.
Gaga,
deel met
’n effense
glimlag dat,
alhoewel dit
nooit haar
hoofdoel
was nie,
sy dit wel
geniet het
om mense in ’n toestand van verwarring te
laat met haar uitrustings.
Ondervinding het haar geleer dat die
media se aandag hoofsaaklik gevestig is op
die ontwerper en die inspirasie daar agter
en nie so seer op wié jy is nie. Daarom het
sy juis dit tot haar voordeel gebruik, met
elke ongewone uitrusting was daar ’n baie
spesifieke boodskap wat sy aan die wêreld
wou oordra.
As advokaat vir gelykheid, dra Gaga, ’n

rok, skoene en bykomstighede gemaak van
vleis na die MTV Musiek Toekennings in
2010. Die boodskap agter die vleisrok was
dat ons as mens mekaar moet begin raak
sien en nie net die uiterlike nie, anders is ons
binnekort nie veel meer werd as die vleis aan
ons been nie.
Dit wat sy graag wil hê elke jong meisie
moet besef is dat jou liggaam, denke en jou
emosies slegs aan jou behoort. Om altyd
getrou te wees aan jouself, moenie dat mense
jou boelie om iets te wees of doen wat jy nie
wil nie.
“Ek weet nie wat mense bedoel met
persona’s nie, ek verander soos ek kuns
maak. Musiek
beïnvloed my
persoonlikheid
en andersom.”
Elkeen
van ons droom
van daardie
een groot
deurbraak,
die sterre-injou-oë oomblik wanneer jou lewenslange
droom bewaarheid word. Soos elkeen van
ons het Lady Gaga, ook hierdie drome in
haar hart gekoester. Van tiener wat geboelie
is, na ’n mislukte student voel dit vir die
gewese Stefani Germanotta, dat iets moes
verander. Dit het haar gedwing om haar lewe
in oënskyn te neem, wie sy was en wie sy wil
wees, was wêrelde uitmekaar.
Met die dat onsekerhede en
minderwaardigheid deel gevorm het van

“Wanneer jy aan jouself
teruggee, sit jy in ’n posisie van
dankbaarheid en kan jy vir die
mense rondom jou gee, dit is
hoe ons die wêreld genees.”

FOTO’S | PINTEREST
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Vinnige FEITE
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Gaga, het vir die eerste keer gevoel dat sy dit werklik gemaak
het in die industrie toe sy haar liedjie Just Dance op die radio
hoor speel het.
Sy kan ’n liedjie in net 10 minute skryf.
Drie dinge waar sy nie sonder kan leef nie is vriende, familie
en vryheid.
Haar gunsteling uitrusting was een van Alexander McQueen
se laaste ontwerpe voor hy oorlede is, sy het dit na die 2010
Brit Toekennings gedra.
Sy sal graag ’n duet saaam Stevie Wonder wil doen en
natuurlik weer saam met die geliefde Elton John.
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haar daaglikse lewe was selfvertroue bo-aan
die lys van dinge wat sy graag wou bekom.
Elkeen van ons wil graag voel ons behoort
en dat ons aanvaar word vir wie ons is,
verwerping is een van die dinge wat dit
uiters moeilik maak om nader te beweeg
aan ons drome. Die enigste ding wat werklik
haar lewe kon verander was die radikale
aanvaarding van wie sy is, waar sy vandaan
kom en waarheen sy op pad is. Sodoende
kon sy elke dag daaraan herinner word om
aan haarself te werk.
Selfs toe sy beroemdheid verwerf het
was mislukking en aanvaarding steeds iets
waarmee sy geworstel het, maar sy was so
behep daarmee om haar loopbaan vol te
staan en niemand teleur te stel nie, dat sy
op die ou end haarself skade aangedoen het.
Gaga, het nie vir ’n oomblik stilgestaan nie,
sy was konstant besig om te beweeg van die
een projek na die volgende sonder om tyd te
vat om in haarself te belê.
Dit het tot ’n punt gelei waar Lady Gaga,
haarself nie meer herken het nie, soveel
so dat sy ’n psigotiese ineenstorting gehad
het. Eensaamheid en kroniese pyn het ook
’n rol gespeel in haar geestesgesondheid,
dit het later vir haar gevoel dat sy aan haar
aanhangers behoort en nie aan haarself nie.

Mettertyd moes sy die skeiding maak dat
haar musiek en kuns aan die wêreld behoort
maar dat haar gees en gesondheid net aan
haar behoort. Dis eers na haar ineenstorting
dat Lady Gaga, besef het dat sy nie deernis
kan hê met ander as sy nie eers deernis het
met haarself nie.
Dis braaf om kanse te waag maar jy is
werklik vreesloos wanneer jy kwesbaar kan
wees oor wie jy is en waarmee jy worstel.
Gaga, ontmasker sosiale media en die idee
van perfeksie met die rou, eerlike waarheid,
dis hierdie oomblikke wat haar wys maak
en in staat stel om empatie te hê met ander.
Wysheid is vir haar wanneer ons terselde
tyd rasioneel en emosioneel kan redeneer.
Lady Gaga, is ’n baie eenvoudige persoon
alhoewel sy gekompliseerd voorkom, sy
is lief vir mense en nie die roem nie. Al
verdwyn al haar sukses en roem vandag sal
sy steeds gelukkig wees om net van kroeg
na kroeg te gaan en musiek te maak. Daar
is dae wat die druk en verwagtinge wat met
roem gepaard gaan net te veel raak. Gaga,
raak emosioneel wanneer sy praat oor die
aleenheid wat saam haar sukses gekom het,
maar solank as wat die wêreld se oë op haar
is gaan sy alles in haar vermoë doen om ’n
verskil te maak.

Õ

www.bloss.co.za|2020 uitgawe 2|21

#XXXXXXXXXXXX

“Ek is
heeltemal
kwesbaar
oor wie ek
is en wat ek
deurgemaak
het.”

LOCAL CELEB
Geskryf deur Anjoné de Jager
social@blossmag.co.za

Baanbreker vir

LIGGAAMSPOSITIWITEIT!

Marciel
Marciel is WARM, POSITIEF EN
GEESDRIFTIG VAN AARD. Sy gesels
openlik oor haar reis met self-aanvaarding en die
belangrikheid van hoe ons met onsself praat ten
spyte van die onrealistiese skoonheidsstandaarde wat
vir vroue gestel word.

FOTO’S | VERSKAF & INSTAGRAM
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O

ns word daagliks
gekonfronteer met
die paradoks van
wat ons op sosiale
media sien en dit wat
ons as realiteit ken.
Marciel, stel glad nie
daarin belang om ’n masker op te sit vir sosiale
media nie. Sy is Suid-Afrika se baanbreker
vir liggaamspositiwiteit en om onrealistiese
standaarde van skoonheid te verander.
Marciel, se verlange om voor die kameras
te wees, kom al van ’n jong ouderdom af. As
plaasmeisie sonder sorge, verbeel sy haarself
dat daar kameras in die boom versteek is terwyl
sy buite met haar diere baljaar.
In haar fantasiewêreld kan sy haar droom
leef om eendag ’n model, aktrise of aanbieder te
wees, solank as wat daar ’n kamera betrokke is.
Maar teen die tyd wat Marciel se tienerjare
aanbreek, word sy bewus gemaak van die
samelewing se standaarde wat vir vroue gestel
word aangaande skoonheid.
In haar hoërskool loopbaan presteer sy
op akademiese gebied en tree oor en oor as
die beste in haar jaargroep uit die stryd. Maar
wanneer sy vandag terugkyk, voel sy dat sy
nie haar volle potensiaal bereik het nie. Nie as
gevolg van prestasies en toekennings nie, maar
omdat sy haarself altyd vergelyk het met dit
wat die wêreld sê is mooi en gesond.
Sy worstel vir lank met selfvertroue en om
haar identiteit tenvolle te embrace, maar haar
droom om ’n model te wees is steeds diep in
haar hart gekoester. Tenspyte daarvan dat sy
haarself oortuig het dat sy nie daartoe in staat is
nie. Haar grootste wens as tiener was om deel te
vorm van die Mej. Interskole kompetisie, maar
omdat sy nie ’n sekere manier gelyk het nie
was sy nie en is sy nie eers genomineer vir Mej.
Paarl Gimnasium nie.
“Ek was altyd die meisie wat na die tyd met

die wenner ’n onderhoud gevoer het vir die
skool koerantjie. Ek wou so graag deel gewees
het van die proses.”
In 2015 is Marciel, Primaria van
Huistenbosch, haar laaste jaar as student
terwyl sy haar honneurs in Sielkunde by
die Universiteit van Stellenbosch voltooi.
Nietemin, is hierdie die jaar wat Marciel
besluit om in te skryf vir die Mej. Suid-Afrika
skoonheidskompetisie, te midde haar swottings
het sy net 4 maande gehad om reg te wees vir
die bikini-afdeling. Dit was vir haar belangrik
om haarself daarop in te stel sodat sy vir eens
en vir altyd aan haarself kan bewys dat sy mooi
en goed genoeg is.
Binne daardie vier maande, verloor Marciel
14kg, sy verruil alle lekkerhede vir groente
terwyl sy tussen twee en drie ure ’n dag oefen.
Haar harde werk het beloon in Augustus toe sy
die eerste rondte deurgemaak het, na dit het sy
Top 100 toe Top 24 en uiteindelik Top 12 in die
kompetisie behaal.
Marciel, se reis as Mej. SA Top 12 finalis
het iets van alles ingesluit, oorwinnings van
persoonlike doelwitte, teleurstellings en gedien
as ’n goeie leerskool maar in die algemeen was
dit ’n ongelooflike ervaring wat vir haar die
selfvertroue gegee het om haar passie te volg.
Deur die proses het sy geleer dat sy tot baie
meer in staat is as wat sy geglo het. Die grootste
fout wat Marciel kon maak was om haarself te
beperk, maar nou wanneer sy glo dat sy nie iets
kan doen nie herinner sy haarself daaraan dat
as sy 14kg in 4maande kon verloor is daar niks
wat sy nie kan doen nie.
Teen die einde van die kompetisie moes
Marciel baklei om haar doelgewig te behou,
haar liggaam wou nie so klein wees soos sy
dit forseer het nie. Dit het gevoel asof kos en
haar lyf haar vyand geword het, soveel so dat
dit vir haar ’n obsessie geraak het. Dis tydens
die laaste oomblikke van die Mej. Suid-

Afrika proses dat Marciel besef dat sy nie
hierdie onrealistiese en obsessiewe leefstyl kan
volhou nie. Twee maande na die Mej. SuidAfrika kroning het sy al die gewig weer opgetel
en sy het mooier en gesonder as ooit gevoel.
Marciel het van daar af besluit om ’n vol
en holistiese leefstyl aan te neem en daardeur
ander vroue ook te bemagtig met die waarheid.
Op sosiale media begin sy toe haar reis te deel
met self-aanvaarding sowel as gesondheid van
liggaam en gees.
“As ek ’n rolmodel is vir mense wil ek
staan vir holistiese gesondheid en nie net
oor hoe ek lyk van die buitekant af nie.”
Dis vir haar belangrik om ‘n bewustheid te skep
dat gesond anders lyk op elke liggaam en kan
nie in ’n sekere broek grootte of boksie geplaas
word nie. Dieselfde geld met skoonheid, dis
iets wat ons vir onsself moet definieer. Om
gemaklik te wees in jou eie lyf is vir Marciel
om te fokus op hoe jy voel teenoor hoe jy lyk.
In haar woorde: “Selfvertroue eerder as ’n six
pack.”
Self-aanvaarding is ’n reis, eerder as ’n
bestemming, daar is altyd iets wat ons kan
doen om onself te verbeter maar die sleutel
is om te aanvaar hoe ek nou lyk gepaard met
realistiese doelwitte. Ons kan nie streef om soos
iemand anders te lyk nie, maar om die beste en
gesondste weergawe van onself te wees. Marciel
glo ook vas dat dit waarmee ons, ons brein voer
stimuleer ’n reaksie op ons denke. Daarom is
dit vir haar ontsettend belangrik dat dit was
sy kies om te sien op sosiale-media positief en
opbouend is.
Onrealistiese standaarde is ’n realiteit
waarmee ons gekonfronteer word, maar hoe
ons dit bestuur is ons verantwoordlikheid.

Õ

INSTAGRAM COLLAGE - @MARCIELHOPKINS
Gaan kyk gerus na Marciel se Insta om te sien waarmee sy alles besig is en hoe sy
liggaamspositiwteit uitbeeld in haar elke dag.
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#BLOSSTRIBE

@trudistander
TRUDI
STANDER,
hoof van ons
BLOSS Brand
ambassadors
program, is ’n
sterk vrou wat die
lewe vierkantig in die oë kyk,
veg vir wat sy wil hê en nie
omgee wat mense van haar
dink nie. Sy is ’n sakevrou en
entrepreneur met meer as 10
jaar ondervinding in die mediaindustrie. Trudi glo dat elke
oomblik wat ons lewe, kosbaar
is. Wees dapper en moenie bang
wees om jou drome na te jaag
nie. Stel doelwitte vir jouself.
Werk hard maar onthou “be kind
to yourself”.

PRIM & PROPER

REAL LIFE
tribe

#BLOSSSISTERHOOD
#BLOSSTRIBE

KLAS VAN 2020 MATRIEKS

Tshwane Haven

Hulle is al 13 jaar gelede begin toe daar
opgemerk is dat TPoSA baie kinders met
mediese probleme wegwys. Hierdie kinders
kan gehelp word ’n goeie lewensgehalte te
hê.- al is dit selfs vir ’n kort tydjie. Tshwane
Haven, word deur me. Karen Bruyere bestuur.
Die tipe kinders wat gehuisves kan word,
is kinders wat ernstig ondervoed is, HIV
positief, TB, down-sindroom, mishandelde en
vroeggebore baba’s, asook kinders met harten longprobleme en baba’s en kleuters wat
terminaal siek is. Benewens al die uitdagings
waarmee hierdie kinders worstel, is hulle
gelukkig. Besoek gerus hul webtuiste by
placeofsafety.co.za

@christo_golden
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Die klas van 2020 is nog almal in die duister oor hul matriekvakansie
Iets waarna elke matriek uitsien is daardie oomblik wanneer jy jou laaste
vraestel geskryf het, jy hopelik nooit weer skoolklere hoef aan te trek nie en jy vir
twee maande niks het om voor te leer nie.
Vir baie begin hierdie tyd met die tradisionele matriekvakansie. Dit word
ook gesien as ‘n geleentheid waar meeste matrieks vir die eerste keer op hul
eie gaan vakansie hou saam hul pelle en verantwoordelikheid moet neem - ’n
lekker oefenlopie vir die lewe na skool.
Die vraag vir al ons 2020 matriek is… gaan daar ‘n matriekvakansie wees?
“People will forget a pretty dress and a fancy suit but they will never forget
the CLASS OF 2020. They will be remembered all through history as the
metric’s who have beaten COVID- 19”
Sterkte aan al die matrieks met die voorbereiding vir jul rekord
sowel as eindeksamen. Bly positief en leer hard.
ANGELIQUE SHEHATA het ’n graad in regte (LLB), ‘n passie
vir die jeug en is die eienaar van MATRIC EXPERIENCE.
‘n Besigheid wat jongmense opvoed en help met hul
toekoms- en loopbaanplanne. Sy bly in beide Dubai
en Egipte en is geesdriftig om Suid-Afrikaners wat in
die buiteland bly van BLOSS te leer.

Baie geluk aan Christo Golden wat aangestel is as die
nuwe Redakteur van BLOSS YOUTH. Saam met Angeligue
sit hulle hierdie platform vir ons jeug op ’n volgende vlak.
Volg hulle en hou gerus hulle social media dop.

Hoërskool Outeniqua in George
se hoofmeisie, Annika van Santen
deel ’n stukkie van haar lewe met
BLOSS Tydskrif.
Sy is in die mooie Stellenbosch
gebore. In haar woorde “dis my
hartsplek”. Sy speel netbal vir pret
en om aktief te bly gym sy graag.
“Ek is altyd game vir ’n nuwe
uitdaging en ek love dit om uit
my gemaksone uit te klim, so ek
behoort goed te reageer solank as
wat dit niks met slange uit te waai
het nie!”
Annika, is so lief vir praat en
debateer soos sy is vir skryf. Sy
hoop om gekeur te word vir BA
Regte of LLB aan die Universiteit
van Stellenbosch. Daarna sal
sy graag Joernalistiek nagraads wil swot om uiteindelik in
ondersoekende joernalistiek in te
gaan. Annika het vroeër die jaar
aan die Poort-Skryfkompetisie van
die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns deelgeneem.
Hierdie kompetisie word al sedert
die sewentigerjare aangebied en
het al menige bekende Afrikaanse
skrywers opgelewer. Sy het met
haar gedig, Vernael, vir haar ’n
derde nasionale plek in die poësiekategorie losgeskryf.

Real Briefie
Annika se raad vir die matrieks van
2020 - CONNECT met mense! Maak
seker daar is iemand in jou lewe,
of dit nou ’n onnie, ’n mentor,
’n vriend of ’n ouer is, met wie
jy kan praat en met wie jy jou
frustrasies kan deel. Dit help
altyd om nuwe insig en ’n ander
perspektief in jou lewe te hê. Ek wil
ook vir die klas van 2020 sê dat soms
in jou lewe gaan jy deur skaduwees
moet loop om uiteindelik in die son te
kan staan. So druk deur, want daar lê
ongelooflike dinge vir ons voor!
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LOOP SAAM, AFRIKA!

Hierdie boots is nie net gemaak om mee te loop nie, maar EERDER OM
’N STORIE TE VERTEL.
Een ’n half jaar gelede het ek en my verloofde
besluit om nie langer te droom oor ’n
lewe in Suid-Afrika nie, maar om dit na te
jaag. ’n Moeilike keuse om te maak - om
standvastigheid prys te gee vir onsekerhede.
Die hunkering na vryheid en nuwe avonture
was sterk genoeg om om ons tasse te pak en
ons werke te bedank.
Een ding was seker, ons wou iets
beteken vir ons gemeenskap en Suid-Afrika
se sukkelnde ekonomie. Ons wou ’n nuwe
plaaslike produk maak, verkieslik met die
hand. ’n Paar maande later het ons ROF
bekendgestel.
’n Rowwe, ferm en tydlose leer boot wat
deur plaaslike mense gemaak word. Ons
slagspreek - Een vir almal, dui aan dat
ons een enkel snit vir hom en haar is.
Met die bekendstelling van ons brand het
ons nie net werke verskaf nie, maar ook vir
mense die geleentheid gegee om ’n vaardigheid
aan te leer. In die begin stadium van die brand

was die wêreld aan ons voete. Ons was in die
proses om ’n skool te begin vir leer werkers
en die huur van nuwe mense. Covid-19 het
ons planne in die wiele gery. ’n Groot deel
van ons land is arm en is hard getref deur die
pandemie. Geen werk, geen inkomste en dit
beteken geen kos.
Vroeg in April het ons begin om etes te
bedien in die plakkerskampe van ons tuisdorp,
Riebeeck Kasteel. Wat begin het as ’n klein
inisiatief het vinnig gegroei na ’n projek
wat 600 - 700 mense op ’n weeklikste
basis voer. Die befondsing vir hierdie projek
kom van die suksesvolle verkope van elke paar
ROF bootse. Ons gee tien maaltye vir elke paar
bootse wat verkoop word. Ons gee ons kopers
ook die keuse om ekstra geld by te sit.
Ons voel dat hoe meer mense daar is wat
bewus is van die inisiatief, die groter die impak.
Nie net vandag nie, maar ook na Covid-19, as
dié pandemie verby is gaan die ekonomie nog
lank vat om te herstel.
KLIEK HIER EN GAAN LOER WAT ROF ALLES DOEN. KOOP ‘N PAAR
BOOTSE EN HELP OM MENSE KOS TE GEE. #ALMAHELP

Õ

WONDER
WOMAN
Ja, ons
is!!
WILNA ALLPASS
PROFESSIONELE
GRIMEERKUNSTENAAR
EN HAARSTILIS IN GEORGE IS MAL
OOR HAAR WERK, DIT IS ‘N PASSIE
EN DIE FEIT DAT SY MAL IS OOR
VROUWEES MAAK DIT SOVEEL
LEKKERDER.
Ek is nederig, spontaan, toegewyd en
gemotiveerd. My journey tot nou was
‘n pad na selfontdekking vir my waar
ek geleer het om myself lief te hê en
al my kliente te help om dieselfde te
doen. Ek sien iets mooi in elke vrou en
beklemtoon dit.
I live by Waldo Emerson’s quote
“Love of beauty is taste, but the creation
of beauty is art”
Op hierdie oomblik is die lewe vir
baie van ons baie onseker, en glo my ek
voel dit elke dag. Ons is net mens en ons
het vrese. Die hele wêreld is presies in
dieselfde posisie, ryk, arm, alle rasse en
godsdienste.
Om kinders te hê en te weet. dat
hulle heeltemal van ons afhanklik is,
maak dit nie makliker nie. “Wonder
Woman” onthou vrees is normaal maar
laat dit die PASSASIER wees, nie die
BESTUURDER van ons lewens nie.
SY HET WYSE WOORDE OM TE DEEL
Moenie skaam wees vir wie jy is nie

1
2
3

Wees jouself “unapologetically”

Met ‘n toe hand kan jy niks ontvang
nie, deel waar jy kan en gee waar
jy kan met ‘n oop hand, sonder om iets
terug te verwag.
Jy is nie gemaak om in ‘n boksie te
pas of volgens die reëls van ander te
leef nie.
Jou lewe kan in ‘n oogwink verander,
koester elke oomblik. Jy kan nie ‘n
prys op herineringe sit nie, moenie wag
vir die perfekte tyd om te doen wat jy nog
altyd wou doen nie. DOEN DIT NOU!

4
5
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BLOSS TRIBE
G e s k r y f d e u r Tr u d i S t a n d e r
trudi@blossmag.co.za

#AMBASSADORS

@trudistander
TRUDI
STANDER,
hoof van ons
BLOSS Brand
ambassadors
program, is ’n
sterk vrou wat die
lewe vierkantig in die oë kyk,
veg vir wat sy wil hê en nie
omgee wat mense van haar
dink nie. Sy is ’n sakevrou en
entrepreneur met meer as 10
jaar ondervinding in die mediaindustrie. Trudi glo dat elke
oomblik wat ons lewe, kosbaar
is. Wees dapper en moenie bang
wees om jou drome na te jaag
nie. Stel doelwitte vir jouself.
Werk hard maar onthou “be kind
to yourself”.

BRAND ambassadors

Te gereeld ONDERSKAT ons die krag van ’n aanraking, ’n glimlag, ’n vriendelike woord, ’n luisterende oor, ’n eerlike kompliment of die kleinste daad van omgee
wat die potensiaal het om ENIGE IEMAND se dag te maak.

KAKFANCY™ WEDGE
@R620

LOVISA B ODY OIL @R560
MAGNETIC
PALET TE MAXI
@R225.00

HAAL DIE MASKER AF... MAAR DALK EERS NA
DIE PANDEMIE
Spieëltjie, spieëltjie in die hand... wie is die mooiste in die land? Jy uniek geskep in vrouwees. Jy is gemaak om uit te staan. Jy is gemaak
om voluit te lewe. Jy is gemaak om jouself ongemaskerd te verstaan. Jy
is ‘n kosbare pêrel, mooie vrou.
Hou op om weg te kruip agter jou self-gemaakte masker. Jy is nié
gemaak om weg te kruip nie. Ruk af daai masker en wees net JY.

INSPIRERENDE VROU(E)
VAN DIE MAAND
Hermarie Prozesky en Amelia Roux het
die 3-in-1 LipoSlim-franchisekonsep in
2014 bekend gestel, na vyf suksesvolle
jare se ontwikkeling aan ’n effektiewe
produklyn en besigheidsoplossing.
Hulle stel ander in staat om hul
eie soort mooi te wees. Hermarie en
Amelia help en bemagtig skoonheidsentrepreneurs om hul eie ondernemings
te begin en sodoende verdere
lewensvatbare werksgeleenthede vir
ander te skep.

Net 4 stappe tot ’n perfekte vel sonder die gebruik van swaar grimering,
gesigfillers en ander truuks. Die nuwe nagroom beloof om alle tipe
plooie, lyne en tekens van moegheid oornag te verander. Filorga is
beskikbaar by alle Edgars en Red Square winkels.
www.filorga.co.za | info@filorga.co.za | 012 548 0725

Kliek
hier
WORD ’N
BLOSS BRAND
AMBASSADOR
IS JY ONS VOLGENDE
BRAND AMBASSADOR?
BLOSS-Brand Ambassadors is ’n groep
sterk, onafhanklike en dinamiese vroue
regoor Suid-Afrika. ’n Onskatbare
deel van ons suksesverhaal. Hulle is
die “REAL DEAL” - ons sosiale media
“ROCK STARS”. Die hart en siel van ons
besigheid.

FOTO’S | VERSKAF
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FILORGA, DIE NUWE VOLMAAKTE
VELSORGREEKS

Complete

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za

*FREE SHIPPING*

FOTO’S |

Cleanser + Exfoliator + Mask + Moisturiser

tassbeauty.co.za
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Skincare Bundle
R1,499.99

LUXURY LIFESTYLE & EVENTS

#BLOSSLUXURY

Geskryf deur Adele Koolen
luxury@blossmag.co.za

@adele_koolen

ADELE KOOLEN
se romanse met
luxury het begin toe
haar ouma die eerste
keer Chanel no 5 aangespuit
het. As eienaar van ’n digitale
bemarkingsbesigheid, Social
Link, werk sy daagliks met al die
mooi en luukse items daar buite.
Haar advies is om te invest in
daai een luxury item wat jy nog
altyd wou hê en jou uitrusting
om dit te bou. Spaar vir die mooi
goed wat jy soek, you deserve it.

CHRISTIAN LOUBOTIN
– ‘SO KATE’ PUMPS
Die “So Kate”- hakskoen, is vernoem na
die supermodel, Kate Moss. Dit word
gemaak uit ’n nude patent leer, met baie
’n hoë hak. Dit laat jou bene ekstra lank
lyk. Die hak is sowat 120mm, maar soos
hulle sê: “It is painful to be beautiful.”

HERMÈS ROUGE LIPSTIFFIE
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LANCOME IDÔLE PARFUUM
Die nuwe Idôle parfuum het ’n heerlike blom-ondertoon en is vir die kontemporêre
vrou met groot drome. Die sagte, soet geur is beide sensueel en bedwelmend. Die
kern geur is roos, wat jou neus kielie met ’n natuurlike varsheid.
Vir wie is Idôle? Dit vir die vroue wat groot droom, sterk vroue en dié wat nie
bang is om hulle opinie te lug nie. Dit vir die leiers van môre, wat nie bang is om
nuwe horisone te ontdek nie. Idôle Ambassadeur, Zendaya, sê haar Idol is haar
toekomstige self. Ons is Idols, glo dit, leef dit.

ADDO ELEPHANT
NATIONAL PARK
Met die Covid 19-virus wat ons
reisplanne so effe in die wiele gery het,
is daar nogsteeds tonne luukse plekke
om te sien, hier in ons mooi Suid-Afrika.
Die Addo-Olifant Nasionale Park is in die
Oos-Kaap geleë en is omtrent 10 ure se
ry van Johannesburg af, en totaal en al
die rit werd. Kwandwe-lodge is gerieflik
in die park geleë. Intiem en outentiek is
’n paar woorde wat gaste in die verlede
gebruik het om die stukkie hemel te
beskryf. Boek vandag nog ’n wegbreek
en geniet een van die beste safari’s reg
hier in die hart van Suid-Afrika.

CHANEL CLAS SIC FLAP
BAG
As daar een handsak is wat ek begeer, is dit
die Chanel Classic Flap bag. Dit is presies
wat die naam se, klassiek. As jy eers die
pragstuk in lewende lywe aanskou het, is dit
maklik om te sien hoekom dit een van die
wêreld se mees geliefde handsakke is. Die
gekwilte leerafwerking, gee dit daardie tydlose
aantrekkingskrag. Vra enige modeliefhebber
wat op haar wenslysie is - en die kans dat sy
sal se: “’n Chanel handsak.” is baie groot.

FOTO’S | VERSKAF & PINTREST

Weggesteek in die kleinste oranje boksie,
is die wêreld weelderigste en mees
ekslutiewe lipstiffie. Dis reg, Hermès
het sopas hul eerste skoonheidsreeks
vrygestel. Die Hermès Rouge reeks
bestaan uit 24 verskillende skakerings
van rooi en skielik wil ons hul almal hê,
daar word mos graag gesê ’n vrou met
die regte rooi lipstiffie kan die wêreld
oorneem.

LUXURYBRANDS

XXXXXXXXXXXXX

e s k r LUXURY
yf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
KLIEK HIER VIR DIE NUUTSTEG IN
xxxxxx@blossmag.co.za

TUISTESKEPPER
Hierdie produk se materiaal, design en
vervaardiging word deur hulself gedoen.
Alles is Trots Suid Afrikaans. Dit is
bespoke tekstiel en kan volgens kliente
se behoeftes aangepas word. Daar is ook
kopband earsavers as modebykomstighede
vir jou mooi masker. Bestel direk by
tuisteskepper.sa@gmail.com of whatsapp
hulle by 071 356 3358.

2020 of #20Plenty het omtrent met ’n bang
begin. Dié jaar is propvol events wat jy vir
seker moet neerpen... Dit was totdat die
Corona, of te wel COVID-19 pandemie ons
getref het. Hierdie dodelike virus het kom
verwoesting saai, nie net in ons professionele
lewe nie - maar ook ’n demper op ons sosiale
lewe geplaas.
THANDANA

FOTO’S | VERSKAF

UKARA DESIGNS
Met hul treffende, kleurvolle maskers, sal jy
definitief koppe laat draai! Die maskers het
drie lae materiaal, dit is maklik om in asem
te haal, kan natuurlik hergebruik word en
kan maklik in die wasmasjien gegooi word.
Ontwerper, Mankoana, sê net omdat jy nie
die huis mag verlaat nie, dit nié beteken
jy moet sleg lyk nie. Haar maskers kom
in verskillende groottes en daar is oulike
patrone vir die kinders om seker te maak
hulle hou dit aan. Kry jou masker vandag
nog aanlyn by www.ukara.co.za

OP HIE
KO
R

Events

LYN
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SALOMIE COUTURE + BLOSS = COVRD

N

Thandana is ’n trots Suid-Afrikaanse
handelsmerk wat bekend is vir hul mooi
leersakke. Toe die COVID-19 pandemie tref,
het hulle besluit om maskers te maak sodat
ons almal modieus kan lyk, terwyl ons veilig
bly. Die maskers het drie lae materiaal wat
maklik is om mee asem te haal. Dit dieselfde
materiaal as die blou weggooi maskers, net
dikker en kan gewas word. Met ’n 8mm
rekband in wit of swart, pas die masker
gemaklik om jou ore. Alle maskers kom met
’n instruksie blaadjie sodat jy presies weet
hoe om na jou masker om te sien. Bestel
joune aanlyn by https://thandana.co.za/
collections/masks

RODUK
A
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IEK HIER
KL
E

It’s not all doom and
gloom…’n Masker
was gewoonlik iets vir
’n praggeleentheid,
maar is deesdae deel
van ons uitrustings.
Dit beteken nie jy
hoef nie in nié in
die mode te wees
nie. Suid-Afrikaanse
ontwerpers het vinnig
aanboord gespring
met ’n paar pragtige
en modieuse maskers.

Hier is dit nou; DIE FASHION STATEMENT MASKER. ’n Unieke brand wat
gebore is deur lockdown met die fokus op mode en funksionaliteit. Nie net is dit die
breinkind van twee besigheidsvroue wat hande gevat het nie, maar is hierdie masker
luuks verby met sy look-en-feel, afronding en Salomie se couture-modestempel. Dit
is buitengewoon teenoor alle ander maskers op die mark en vorm deel van enige
uitrusting, maak jou nek warm en word opgezip wanneer nodig. #covrdcouture

BIBI ROUGE FASHIONABLE FACE MASKS
Sabrina Kennedy, is die brein agter Bibi Rouge. ’n Etiese en plaaslike
ontwerper. Ons was nie verras toe sy met die pragtige maskers vorendag
gekom het nie. Beperkte uitgawe patrone beteken jy sal nie sommer in
iemand vasloop wat soos jy lyk nie. Die maskers het twee lae en word met
die hand gemaak. Die maskers is omkeerbaar, kan gewas word en volg
die riglyne soos uiteengesit deur ons Minister van Gesondheid. Die beste
ding van die maskers? Vir elke tien wat gekoop word, skenk hulle een aan
iemand wat dit nodig het. Kry joune vandag aanlyn by www.bibirouge.com
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TROUKOORS

“ SI M P LI C I TY I S T H E ULTI M ATE S O P H I S TI C ATI O N ’ –
LE O N A R DO DA V I N C I

Geskryf deur Lara Opperman
weddings@blossmag.co.za

#BLOSSWEDDINGS

@lunafayphotography

Donker
Lippe

Dit raak al hoe meer
algemeen vir bruide om
‘n donker lip saam met
hul trourok te dra. Ons
het 5 lipstiffie kleure gekies
wat ultra-chic sal lyk op jou
groot dag. Nie net laat hierdie
lipstiffie jou lippe sag & gehidreer
nie, maar sus jou gewete ook, geen
van hierdie brands doen toetse op
diere nie.

LARA
OPPERMAN is
’n professionele
fotograaf asook ’n
entrepreneur aan die
stuur van twee suksesvolle
trou-verwante besighede. Haar
liefde vir troues word weerspieël
in haar twee grootste passies:
Tikibox Events en Luna Fay
Weddings, waar sy saam met
haar videograaf man werk. Hier
kan sy haar kreatiwiteit uitleef
as ’n event beplanner. Sy het
onlangs self getrou en het nou
meer entoesiasme as ooit!

W Woolworths
Hydro-Lipstick After Midnight, R150

O, koek!

Troukoeke wat die illusie van beweging
skep raak ‘n trend en begin ons met nuwe
oë na die baksters kyk wat hierdie meesterstukke skep. Dié neiging in troukoeke, gee
die gesegde ‘te mooi om te eet’ ’n nuwe
betekenis. Die kunswerk-koeke is nie net
buitengewoon mooi nie, maar smaak ook
soos ’n stukkie hemel. Honey Bee Baker
stel voor dat jy jou troukoek minstens 4-6
maande voor die groot dag moet
beplan, om seker te maak dat daar
genoeg tyd is vir ’n konsultasie en heerlike
proe sessie. honeybeebaker.co.za

URBAN DECAY
Vice Lipstick Plague,
R280

TROUKOORS
Lara
sê

Ons is verlief op Belle Ivory trou booties deur Joy Proctor,
vir die Bella Belle ‘Enchanted’ bruidsversameling. Hierdie trendy mesh peep-toe booties is versier met
’n delikate mengsel van sy en tulle blomme.
Pêrels en krale is met die hand gewerk in
’n blompatroon vir illusie. Hierdie skoene
is die perfekte pasmaat vir elke bruid
wat haar beste voetjie wil voor sit. Aanlyn
beskikbaar by Praise Wedding en Bella
Belle Shoes.praisewedding.com
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Handvol
Die meeste bruide spandeer maande om die perfekte
rok, skoene, juweliersware en bykomstighede uit te kies
vir die groot dag. Moenie een belangrike detail vergeet
nie – jou hande en naels. Pragtige naels is net so
belangrik. Jou hande verskyn op baie van die moet-hê
troufoto’s. Foto’s van die fynere details is later baie
kosbaar. Pinterest is propvol idees om jou te
help kies, volg ook ons bord vir die nuutste
trends en inspirasie.

MUD Eggplant
Ultra Sheer Lipstick,
R345

SMASHBOX Be
Legendary Matte
Lipstick Coffee Run,
R315

EDELSTEEN VERLOOFRING
Prinses Diana, Jackie Kennedy, Victoria Beckham, Halle Berry,
prinses Eugenie. Elk van hierdie vroue het ’n diamant van die
hand gewys en eerder ’n edelsteen verloofring gekies. Edelsteen
verloofringe word al meer gewild vanweë hul unieke styl, grootte en
laer koste. Edelstene is bekend vir beide hul skoonheid en hardheid.
Dit kan in edel- en halfedelstene gekategoriseer word. Alhoewel
hulle nie dieselfde kommersiële waarde as diamante het nie, moet
edelstene nie misgekyk word nie. Hul uitgebreide kleurreeks verdiep
hul intrige. Juweliers soos Dear Rae plaas die klem op die viering
van hierdie klippies deur unieke ontwerpe wat die manier waarop die
stene gesien en waardeer word, hernu. IG:@dearrae

REDAKTEUR FOTO’| ANTHONY HOREK . ANDER FOTO’S | VERSKAF, PINTEREST

SIT JOU BESTE VOETJIE VOOR

S T U U R J O U T R O U E V I R M Y, E K S A L D I T G R A A G W I L F E A T U R E
A S D I T BY O N S T E M A I N PA S . W E D D I N G S @ B LO S S M A G . C O. Z A

THE BODYSHOP
Colour-Crush Matte,
Osaka Plum, R98

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za

#XXXXXXXXXXXX

GUERLAIN ABEILLE ROYALE

FOTO’S |

Day Cream | Night Cream

Available at Edgars Sandton & Edgars V&A Waterfront
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Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
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QUINTUS & MARISKA het mekaar op Universiteit ontmoet
en die lewe se draaie gevolg al die pad Kaap toe. Die paartjie het
verloof geraak by ’n beeldskone plaashuis ’n paar kilometer buite die Kaap,
sy het NATUURLIK NIKS verwag nie.

prentjie in my kop sou net sy ’n werklikheid
kon maak.
Mariska het ook besluit om min blomme
te gebruik aangesien dit vir haar baie hartseer
is dat so baie blomme verwelk, net om mooi
te lyk vir een dag. In stede daarvan, het haar
troubeplanners, Evita en Julia ’n wolk met
pampasgras geskep wat met behulp van kerse
die naghemel verhelder het. Vir die paartjie
was dit belangrik dat al die elemente van hul
dekor die wonderlike uitsig sou aanvul.

FOTO’S |

#XXXXXXXXXXXX

O

Ons was nog
altyd “hopeless
romantics” en
die dag toe ek
en Quintus ons
bestemmings-troue
begin beplan, het
ons albei ooreengekom dat ons op ’n plek wil
trou waar God die diepste blou oseaan geskep
het, waar swart vulkaniese berge en die sterre
ontmoet - ’n magiese plek, om die gewone lewe
te ontsnap. Ons het gevoel dat Santorini in
Griekeland oor dié eienskappe beskik.
Die paartjie het besluit op Aenaon Villas,
’n asemrowende venue, geleë op die hoogste
deel van Santorini, Die villa’s bied uitsigte oor
al die punte op die horison, reg aan die randjie
van die eiland se wêreldberoemde caldera
- ’n Vulkaniese kenmerk gevorm deur die
ineenstorting van ’n aktiewe vulkaan.
Sy sê ook dat hulle nooit ’n tradisionele
troue wou gehad het nie, dit was belangrik
vir ons albei, om saam ons hartsmense en
mense wat ons vertrou te kan vier. Goeie kos
en wyn. My rok en sy pak was ook een van
die belangrikste elemente. Daar was net een
persoon wat ek vertrou het om my rok te maak,
Salomie Couture - ons is al vriende van ons drie
jaar oud is, maar ongeag daarvan, glo ek sy is
die beste in die industrie en ek het geweet die
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JOU MOOISTE DAG

“Ons dag het aangebreek en die weer was
perfek, die seremonie was baie intiem. Ons het
ons eie beloftes aan mekaar oorgedra en saam
ons gaste hande geneem en gebid.”
Die paartjie het hul eerste dans as
getroudes op die caldera-krans op die lieflike
maat van die kitaarspeler, Louis se musiek,
geniet. Daarna, het outentieke Griekse
kookkuns en wyn gesorg vir samesyn uit ’n
sprokiesverhaal.
“Elke oomblik van ons dag was spesiaal,
ek kan niks uitsonder nie. Dit was alle so mooi,
ons was waarlik geseën. God se hand was in
elke detail. Die koek-topper het die gewilde

Dankie aan

BEPLANNER: Julia & Evita | ROK: Salomie Couture
FOTOGRAAF: White On Black Studio | VENUE: Aenaon Villas
BLOMME: Betty Flowers | KOS: Spicy Bites
MUSIEK: Louis Vlahakis | KOEK: Alexandra’s Cakes
BELIGTING: Events in Santorini
MAKEUP & HARE: Christina Panagopoulou
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Bybelvers opgehad: “I have found the one
that my heart loves.” Dit het die ewige belofte
opgesom wat ons altyd sal herinner aan ons
liefde en toewyding aan mekaar, die gelag van
ons familie en vriende, ’n hoofstuk in ons boek
van liefde.”
GOEIE IDEE: Die paartjie het besluit om in
stede van gewone gaste geskenke, eerder ’n
donasie namens elke gas aan ’n dierevereniging
te maak. ’n Pragtige kaartjie is aan elke gas gee
met die diertjie wat die donasie ontvang se foto
daarop. Hierdie geskenk is vir die beide die
gaste en die diere organisasie spesiaal.

Õ

E-mail ons Trouredakteur om jou
TROUE TE FEATURE volgens ons
maandelikse tema.
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#TROUTRENDS

Krone & Kopstukke
As klein dogtertjies, droom ons daarvan om soos ’n prinses op ons
troudag te lyk, die nuwe trou-trend sê: “uit met tiaras en in met
krone”, die tyd vir koningin wees het aangebreek.
Krone is nie net ’n trend nie, dit kan ook simbolies wees. In baie
gelowe dra ’n bruid en bruidegom krone tydens hul huwelikseremonie
om die paartjie se nuutgeskepte gesin te simboliseer.
Die nuwe bruidskroon is heeltemal chic. Koninklik en gesofistikeerd,
maar tog speels en prettig. Vir die gewaagde bruid sê ons: “gaan
groot met breë band metale en oorgroot pêrels. Vir diegene wat kies
om meer subtiel te wees in hul benadering, is daar fyner krone met
draadwerk en natuur elemente. Kies die styl wat jou persoonlikheid
die beste weerspieël en kombineer dit met perfekte hare en
bykomstighede.

VERSKAFFERS
PLAASLIK: DREAMYDRES S.CO.ZA ~ KATHLEENBARRY.CO.ZA
~HELENASCROWN.WIXSITE .COM
INTERNATIONAAL AANLYN: TANIAMARAS.COM ~ TWIGSANDHONEY.COM
MARIAELENAHEADPIECES.COM.AU ~ AMAROQ.DESIGN
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Geskryf deur Helga Strydom
weddingbeauty@blossmag.co.za

@helga.strydom

HELGA
STRYDOM
spesialiseer
in trou
grimering en
is die stigter van
@HELGABRIDAL
wat bruide en celebs
in en om Kaapstad mooimaak
op hul spesiale dag. Sy is nie
net ‘n kenner in mooimaak nie,
maar het ook ondervinding in
skoonheidskompetisies. Sy is ’n
voormalige Mej. Suid-Afrika en
Sarie Voorbladgesig-finalis.

DRAMATIESE EENVOUD

Jy hou van eenvoud maar die DRAMA QUEEN in jou soek ’n tikkie
drama! Hier wys ek jou hoe om die twee te kombineer deur jou
grimering teksture matte te hou en jou oë ekstra drama te gee.
GEBRUIK HIERDIE PRODUKTE
OM DIE LOOK TE KRY
BENEFIT Boieeing
Cakeless Concealer,
R325, Edgars

VALS OOGWIMPERS

Die gereedskap is baie belangrik, jy
benodig ’n goeie latex gom. Ek gebruik
altyd DUO Lash Adhesive R390 van
maccosmetics.co.za. Sodra die gom
droog is, raak hy kleurloos. Sit ’n klein
bietjie gom op die agterkant van jou
tweezers en wend ’n dun lagie gom al
langs die riffie van die vals wimper aan.
Plaas die vals wimpers netjies bo-op jou
eie wimpers.

LAURA MERCIER
Deursigtige Poeier, R850,
@muse.sa
AK
RED TEUR

HELGA SE TIP
Ek vind die meeste bruide sukkel om te slaap die aand voor
die troue (al die opgewondenheid) en word die volgende
oggend wakker met pofferige oë. Iets wat ek aanbeveel vir
bruide is Eyeslices eye pads, R100 van eyeslices.com of
kontak Catherine 078 965 0799. Gebruik dit die oggend
van die troue. Neem ’n 5 minute spa oomblik voor die besige
dag begin. Dit is ’n fantastiese produk, met gepatenteerde
cryogel tegnologie. Dit is defnitief waarde vir geld. Dit kom
in ’n handige houertjie en jy kan een stel sowat tien keer
hergebruik. As jy van daardie ekstra koel en verfrissende
gevoel op jou oë hou, stoor die houertjie in jou yskas oornag.

OOGAREA
Om die area onder jou oog mooi vars te laat vertoon kan
jy met ’n sagte concealer borseltjie ’n baie dun laag van
@benefitsouthafrica se “Cakeless Concealer’ aanwend.
Blend dit saggies uit na die buitenste hoekies van jou oë.
Maak seker dit bly in plek, deur ’n dun lagie los deursigtige
poeier bo-oor aan te wend, my absolute gunsteling op die
oomblik is Laura Mercier se los deursigtige poeier, R850,
beskikbaar deur @muse.sa
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PINKY Goat Falselashes,
R149.95, Clicks

KONSEP/STYLING @HELGA.STRYDOM | MUAH @HELGABRIDAL | FOTOGRAAF @ARTIFEX_CP | MODEL @TATUMLR

HOE WEND JY VALS
WIMPERS MAKLIK AAN?

CATRICE Angled Lash
Applicator, R79.95,
Diskem

GUNSTELING
SE

As jy nie hou van lash extensions nie, dan
is vals oogwimpers die ideale opsie vir jou
troudag. Hulle hou 24 uur (as jy nie karring
aan jou oog of op jou sy slaap nie) en
kan jy hulle nog “rek” tot na die volgende
oggend se ontbyt. Van my gunsteling
vals wimpers is @pinkygoatlashes,
hulle is mishandeling-vry en kan 15 keer
hergebruik word. ’n Ander gunstelinge is
@sphinx.beauty en @houseoflashes wat
ook mishnadeling-vry is. Die “Iconic Lite”
styl is super natuurlik vir die bruid wat net
haar eie oë effens wil laat uitstaan.

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za
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LANGS DIE STRAND
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STYLED WEDDING SHOOT
Saamgestel deur Lara Opperman
weddings@blossmag.co.za
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E-mail ons Trouredakteur om jou
STYLED SHOOT TE FEATURE volgens
ons maandelikse tema.

#XXXXXXXXXXXX

VENUE SAN MARTINHO BEACH CLUB
BLOMME LUSH SIGNATURE FLORAL STYLING
DEKOR NOVA EVENTS
KOEK ROYAL TREATS
ROK SILVER SWALLOW
SUIT NEVILLS

T OG ETH ER IS A BEAU TI FU L P L A CE T O BE .
F IN D TH AT SOMEONE AND K EEP HI M SA FE .

JEWELE KIRSTEN GOSS
HARE & GRIMERING BLAZING BEAUTY
FOTOGRAAF MILA PHOTOGRAPHY
SKRYFBEHOEFDES ELICIT
SKEMERKELKIES THE THIRSTY BARTENDER
MODELLE KRISTEN HUTTON & RICO BOTHA
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SEKS STORIES

KLIEK HIER VIR NOG NATUURLIKE
SEKS PRODUK IDEES

Geskryf deur Christelle du Plessis
sex@blossmag.co.za

CHRISTELLE
DU PLESSIS
is ‘n aspirante
motiveringspreker,
gesertifiseerde
lewensafrigter en die verloofde
van n regte rockster! Haar passie
is om met vroue te werk en ‘n
spasie vir hulle te skep waar hulle
veilig voel om hulself uit te druk en
waar hulle toegerus sal word om
die omstandighede waarin hulle
betrokke is, te verander. Christelle
is ‘n sosiale vlinder, besig,
sprankelend en sien haarself as ‘n
baie sterk en vasberade jong vrou.
In plaas daarvan om die wêreld te
verander, wil sy mense leer om dit
self te doen.

VERMY DIE DROOGTE MET
NATUURLIKE SEKS PRODUKTE
SE X I S E M O TI O N I N M O TI O N - M A E W E S T

Stoute fotos &
die prag daar
agter

Alhoewel baie bang is vir dié tipe
goed is dit altyd ’n goeie manier om
seker te maak jy hou die verbeelding
aan die gang. Studies het bewys
dat veral mans, dit geniet om na ’n
voorsmakie te kyk tydens werksure.
Stuur vir jou partner ’n stoute foute
om sy/haar gedagtes te prikkel. Laat
sy/haar verbeelding hardloop terwyl
jy werk aan die beplanning vir ’n
opwindende aand.

seksstories
UITHOUVERMOË
Volgens onlangse statistieke is dit bewys dat die gemiddelde vrou
verkies dat ’n seksuele sessie vir 25 minute en 51 sekondes moet
aanhou. Om seker te maak dat jy self, as vrou, daarby gaan uitkom is dit
belangrik om die orgasme proses te vertraag deur die volgende in ag te
neem: 1 Die gebruik van n kondoom (voordelig vir beide partye)
Probeer verskillende posisies. 2 Stop alle beweging vir 10 sekondes
net voor die vuurwerke wil ontplof en gaan weer aan. 3 Deur om die
boonste advies te volg, is jy verseker van ’n langer, meer intense
orgasme.

Die kuns agter verleiding

Kom ons wees eerlik, dit is nie baie moeilik
om iemand te verlei met die regte houding
en plan nie. Ons maak dit vir onsself moeilik.
Die belangrikste om te onthou is dat jou
partner wil hoor wat jy wil hê, waar jy dit
wil hê en hoe jy dit wil hê. ’n Paar sagte
gefluisterde woorde is genoeg om die hare
te laat rys. Wees gemaklik maar suggustief
en fokus daarop om jou partner soos die
belangrikste mens op aarde te laat voel.
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Daar is min van ons wat weet
van natuurlike maniere om seker
te maak die droogte oorval
ons nie in die slaapkamer nie.
Vir die rede, het ek spesiaal n
opvoedkundige blog wat ek met
julle wil deel. Click hier en giggel
gerus, jy sal verbaas wees oor
wat jy lees.

KERSE –
’N MOET-PROBEER
Nie net is kerse geken vir die
ROMANTIESE ATMOSFEER wat
dit skep nie, dit is ook bewys
dat jou lyf meer vlyend vertoon
in kerslig. Skaf vir jou ’n paar
masseerolie-kerse aan wat die
atmosfeer sal versterk waarna
jy die warm olie wat afloop kan
gebruik vir ’n passievolle masseer
sessie. Masering is vir jare
geken as ‘n baie behulpsame
verleidingstegniek.

VIR OULIKE
TUISGEMAAKTE IDEES,
KLIEK HIER

FOTO’S | VERKSAF & PINTEREST

#BLOSSBLOOS

@christelle_model_editor

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za
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LINGERIE
FOTO’S |

www.justsaymaybe.co.za
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BLOOS
Geskryf deur Christelle du Plessis
sex@blossmag.co.za

’N BROEK VOL

planne

Alhoewel allerdaagse lewe jou soms AAN DIE ORE GRYP EN FORSEER
om alles te oordink, hoef jou SEKS LEWE vir seker nie daaronder te lei nie.
Kick it up a notch!”
hoort geensins anders te wees agter toe
deure nie. Ons het soveel toegang, danksy
tegnologie, tot opwindende maniere om
die slaapkamer aan die gang te hou maar
dit klink soms makliker gesê as gedaan. So
sal ons ook nie weet as ons nie probeer nie,
of is ek verkeerd?

BEPLAN JOU AVONTUUR
Het jy al ooit winkel toe gery sonder om te
beplan wat jy daar gaan doen? So waarom
sal jy die bed bespring sonder om te weet
waarvoor jy jouself inlaat. Besluit op ’n tyd,
’n plek, ’n uitrusting en selfs ’n atmosfeer.
Hou die doelwit ingedagte met elke stap.
Herinner jouself aan wanneer jou partner
op sy/haar gemaklikste is sodat jy kan
seker maak jy bring daardie kalmte na
vore in die situasie. Op die ou einde is dit
belangrik om te onthou dat beide partye
gelukkig moet wees.

DIE WAAROMS
Ek moet eerder vra, waarom nie? Sit
jouself gou in die situasie: Jy koop ’n splinter nuwe kar met stok ou sitplekoortrek-

sels. Die sitplekke sit ewe lekker maar die
gedagte dat dit nie so mooi lyk nie, maak
dat dit eerder voel of jy op n stomp sit.
Dit is dieselfde met lingerie. Die persoon
wat dit dra / koop / besit bly dieselfde
mens, maar sodra jy ietsie mooi en nuut
ontdek komplimenteer dit die bestaande
skoonheid. Daar is tonne navorsing gedoen
rondom die onderwerp “hou mans van
lingerie” en meeste mans het “ja” geantwoord. Nou wat is dan beter as ’n gelukkige
man (behalwe ‘n gelukkige vrou). Vergeet
van die kos op die stoof en die skottelgoed.
Trek jou Goddess Dress aan en waardeer
jouself en jou vermoë om met selfvertroue
super sexy te wees, ten spyte van wat die
wêreld daarvan sê.
So, as jy na dié artikel nie na die naaste
winkel toe gaan ry, ’n paar pakkies gryp
en die mooiste en stoutste pakkie koop
nie, weet ek darem nie. Die wêreld wil hê
jy moet weet dat jy goed kan voel en kan
lyk in iets nuut. Die pad na ’n opwindende
seks lewe en n kamer vol moontlikhede le
buite jou gemaksone. Sit jou voete in eerste
rat en jaag daarop af. JY is BEAUTIFUL!

FOTO | PINTEREST

Of jy nou n mamma is met ’n voltydse
werk of ’n regte diva is met teveel hooi op
haar vurk, is dit uiters belangrik om te
sorg dat die droogte nie jou slaapkamer
oorneem nie. Wetenskaplikes het al oor en
oor bewys hoe ’n gesonde en opwindende
sekslewe jou gesondheid kan bevoordeel.
Ongelukkig is ons as vrouens gebou om
alles 100% perfek te probeer doen en vir
daardie rede vind ons onsself soms in die
donker as dit kom by wat ons kan doen om
dinge weer te laat gloei. Moenie vrees nie,
die huiswerk is klaar vir ons gedoen.
Wanneer dit kom by enige iets wat ons
skelm laat giggel, vermy ons gewoonlik die
onderwerp. Ons dink dan aan allerhande
verskonings om nie daaraan te dink nie.
Juis om dié rede sit sommige van ons met
’n droogte soos jou mond die oggend na
’n stoute wynproe saam jou vriendinne.
Die belangrikste ding om te onthou is
dat soos jy soms moeg raak vir dieselfde
kar byvoorbeeld, dit dieselfde in ander
opsigte ook kan wees. Jou misse moet
dan juis wees om seker te maak jou motor
is gewas, gediens en gepamperlang. Dit

Õ

FOTO’S |
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SENSASIONEEL
Geskryf deur Christelle du Plessis
sex@blossmag.co.za

SEKSUELE SMEERMIDDELS
Moenie skaam wees nie… hierdie is ’N MOET vir die bedkassielaai.
Volgens my is hierdie dié beste.

6

1

Bedkassie-bederf

2

Daar is allerhande bewyse van hoe seksuele
smeermiddels en olies ’n aanwins kan wees in
die slaapkamer. Waarom gebruik ons dit dan
nie? Meeste mense is te skaam om te erken dat
daar ’n effense droogte in die slaapkamer is en
daarom eerder die probleem vermy. Dit is die
lekkerste bederf vir jou en jou partner! Verander
sommer vandag nog jou sekslewe...

4
FOTO’S | VERSKAF

3

5

1 AS SEGAI ORIGINAL PERSONAL LUBRICANT 125ML @ MAKRO (R70) 1 OSKE AQUA NATURAL LUBRICANT @ FAITHFUL-TO -NATURE .CO.ZA
(R169) 1 FEMAGENE® PERSONAL LUBRICANT 50 ML @ DISCHEM (R79) 1 LOVERS+ LIQUID LUBE NATURAL 100ML @ CLICKS (R59) 1 PLAY TIME
ORIGINAL STIMULATING LUBE 75ML @ TAKEALOT (R75) 1 KY JELLY @ DISCHEM (R65)
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MODELSLIM
inette
@rei_re

REINETTE
POTGIETER is
nederig, vriendelik
en ambisieus. Sy streef
daarna om haarself te verbeter op
’n daaglikse basis en om ander te
inspireer. Van kleins af is sy lief
daarvoor om voor die kamera te
wees en is ’n model by ICE Model
Management, Johannesburg. Sy is
vreeslik passievol oor die modelindustrie, mode en die mooi
dinge in die lewe. Sy is ook ’n
toekomstige onderwyser wat glo
dat ’n blink toekoms se fondasie
deur die jeug se onderwys gebou
kan word.

KLIEK HIER VIR MEER NUUS IN DIE MODELWÊRELD

MODEL
INSPIRASIE

HANDIGE TOOLS IN JOU MODELSAK

Het jy dalk koors? Die keer hopelik nié van Covid-19, maar eerder Jimmy
Choo Fever, die nuwe Eau de Parfum wat almal se koppe laat draai. Sorg dat
jy ten alle tye Garnier Micellar Extra-gentle Cleansing Wipes byderhand het.
Dis vreeslik sag op die vel en werk doeltreffend as ’n vinnige hulpmiddel om
grimering te verwyder tussen afsprake. Die ghd Platinum+ haarstileerder kan
jou hare moeiteloos transformeer, veral tussendeur castings en afsprake kan
dinge ’n bietjie dol gaan en daarom is die haarstileerder ’n lifechanger! Voel vars
en vrolik deur Vichy Thermal Spring Water aan jou gesig te sproei. Dis ideaal
vir alle geleenthede. Jy kan dit aanwend op ’n skoon vel sowel as op ‘n gesig vol
grimering. Steek só die moegheid weg deur jou vel te hidreer binne sekondes!

JIMMY CHOO FEVER 60ML CLICKS, R1350
GARNIER MICELLAR EXTRA-GENTLE
CLEANSING WIPES 25’S DISCHEM, R59.95
GHD PLATINUM+, R3400
VICHY THERMAL SPRING WATER 300ML
DISCHEM, R235

SOOMLOSE ONDERKLERE
Kyk uit vir soomlose onderklere in die
geval van noupassende uitrustings. Dit
is belangrik om altyd ’n paar te hê in
vleeskleur én ’n effe donkerder kleur.
Vleeskleur onderklere kan gedra word
by enige uitrusting alhoewel donker
onderklere nie gepaard gaan met ligter
uitrustings nie. Bestee in g-strings sowel
as bikini-snitte. G-strings gee vir jou
daardie ekstra “no-underwear look” waar
Bikini’s meer dekking en ondersteuning
bied. G-strings werk lekker by broeke
en rokkies wat ekstra noupassend sit.
By Woolworths en Edgars is soomlose
onderklere te koop. Dis beskikbaar in wit,
swart en nude.

MODELMOOI

HOU JOU OOG OP HIERDIE MODELLE
Bia

n

R a pos o

vo

Bia

R a m alh o
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Ontmoet die Brasiliaanse supermodel,
Adriana Lima ook meer bekend as
een van Victoria Secret se “angels”.
Sy is op 12 Junie 1981 in Salvador,
Bahia, Brasilië en die dogter van
Nelson Torres en Maria da Graca
Lima. Sy is ook aangekondig as die
mees gesogte modelle van Victoria
Secret Angels in 2017. Haar model
loopbaan het op die ouderdom van
13 begin toe sy ’n eerste plek behaal
het in die Ford Supermodel of Brazil
model soektog, asook n tweede plek
in Ford Supermodel of the World
kompetisie in 1996. Nadat sy die titels
verower het het sy kort daarna New
York toe getrek waar sy ’n kontrak met
Elite Model Management, geteken
het. Haar asemrowende voorkoms,
dissipline, deursettingsvermoë en
gesonde leefstyl het haar al baie ver
gebring!

FOTO’S | PINTEREST, INSTAGRAM & VERSKAF

“You don’t have to have an attitude if you’re
famous.” – ADRIANA LIMA

ca

#X
#X
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Geskryf deur Reinette Potgieter
models@blossmag.co.za
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MODEMAL
Geskryf deur Bianca Raposo
fashion@blossmag.co.za

#BLOSSGLAM

@its_b_raposo

CHUNKY JUWELE
Groot chunky hangertjies is terug en
ons is mal daaroor! Ons is werklik
dankbaar vir die terugkeer van
dié 90’s-neiging. Hierdie styl is só
veelsydig, dit kan saam met ander
dikker of dunner hangertjies gedra
word, of jy kan dit oor jou polonektrui
dra, as ’n treffende kraag. Yves Saint
Laurent (YSL) het die mees perfekte
dun hangertjies om van te kies.

THOMAS SABO
“Layering” van hangertjies is
al vir ’n geruime tyd ‘n groot
modeneiging en dit lyk nie of
“I ’M TH E T YP E O F W O M A N , TH AT
I F I WA N T T H E M O O N , I ’ LL LO W E R dit binnekort gaan weggaan
I T M YS E LF. ” – F R I DA KA H LO nie. Thomas Sabo, het ’n paar
hangertjies wat jy gemaklik in
lae kan dra en dié trend laat
dit lyk asof jy uit ’n advertensie
stap. Dié hangertjies is delikaat
en fyn. Dit is kleurvol en prettig,
wat beteken dat daar baie ruimte
is om te speel en om kreatief te
wees met jou nuwe “layering”tegniek.

modemal

KLEURVOLLE WINTER

LEES MEER

Om nou eerlik te wees, lyk of dit asof dit ’n koue en lang winter kan wees wat ons gaan moet aanpak en
soms voel mens sommer net lekker vaal. Gelukkig het BLOSS ’n paar idees om jou winter op te helder
met iets anders as jou gewone kleurvolle juwele. Ons voel dat hierdie winter met ’n ander
aanslag benader moet word en dat jou vaal wintersklere, opgekikker moet word met
helder juwele. Ons dink dit is tyd om ’n paar nuwe items by te voeg wat heeltemal uit
jou gemaksone is.

WINTER TRENDS
Ons het tot dusver paar mode trends
gesien en is eerlikwaar mal oor almal!
Volgens die “trendspotters” is dié
neigings wat ons kan verwag in die
winter:
- Helder pakke
- Bruin leer baadjies
- Van kop tot toon in neutrale kleure
- Blou saam met neutrale kleure
-Geel maksi-jasse
- Roomkleurige bootse.
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UITGE(BREI)

Gebreide klere is en sal altyd deel van ons winterskas wees.
Breistof sal altyd klassiek en gemaklik wees. Om nie eers te
praat van hoe lekker snoesig dit is nie. Kikker jou trui op met
’n mooi dun of bonkige hangertjie of armband. Op die manier
kan jou 2017 trui malik in hierdie jaar pas.

THOMAS SABO, DOLCE & GABBANA, YSL, VERSACE

BIANCA
RAPOSO is in
die Digitale
Bemarkingsindustrie met
‘n Internasionale
Diploma in
Hare en Make-up wat
gespesialiseerd is in Mode,
Teater en Media. Haar ware
passie en waardering vir
mode het ontstaan toe
 sy met
verskillende kledingstyle begin
eksperimenteer, uit die boks
dink en boundaries push met
uitrustingsidees. Bianca is al 7
jaar ‘n model en is al ‘n geruime
tyd besig met mode-idees.

FASHION
XXXXXXXXXXXXX
FORWARD
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za

#XXXXXXXXXXXX

Ontmasker

FOTO’S |

Bring die
GEHEIMSINNIGE
kant van jou na vore.
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INKOPIESAK
Geskryf deur Bianca Raposo
fashion@blossmag.co.za

BOLD & beautiful
6

1

N

OP HIE
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As jy ’n aksentkleur by jou wintersklere voeg,
maak seker dit is treffend. Mens is geneig om
swart of nude in die winter te dra, bloot omdat
dit ’n maklike keuse is. Maar as jy ’n helderkleurige item bysit, kan dit jou hele uitrusting
laat uitstaan. Hierdie winter het BLOSS blou
gekies en is hier ’n paar items wat sal maak
dat jy die vertoning steel.

2
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kleurvolle
bykomstighede

LYN
AN

KLIEK HIER OM OORBELLE TE SIEN

4
5

3

1 DYLAN BLUE POUR FEMME , 50 ML . VERSACE (POA) 2 JACQUELINE BLOU STAALVRYE HORLOSIE . FOS SIL (R1895)
3 DONKER PERS HOëHAK SKOEN. NEW LOOK (R549) 4 ONSIGHT BLOU HANDSAK .CALL IT SPRING (R499) 5 GNOHI BLOU OORBELLE .
MANGO (R249) 6 TURN UP BEANIE - PERS. SUPERBALIST (R149)
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Fotografie en kreatiewe direkteur: @jessicanotelostudio
Hare en Grimering: @kellifuchsmakeup. Gebruik MAC en Swiitch
Model: @nix_anderson

SKOENE: KELSO. EENSTUK: MR PRICE. BRA\BIKINI: BILLABONG. DUNGAREE: H&M. DENIM: LEVI. TOP AND BRA: COTTON ON

Foto Krediete

XXXXXXXXXXX

#XXXXXXXXXX

Geskryf deur Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx@blossmag.co.za

HAAL UIT & WYS MET
1

statement borsspelde
3

4

5

2
1 BYTJIE B ORS SPELD MET KRISTALLE EN PÊRELS VAN GUCCI, POA 2 ROOSGOUD DIAMANTÉ BLAAR-B ORS SPELD VAN LOVISA , POA
3 DONKER VEELKLEURIGE B ORS SPELD MET GEMENGDE METAAL AFWERKING, R3290.00 4 EDELSTEEN INSEK B ORS SPELD, WOOWLORTHS,
R99.95 5 VERSACE MEDUSA WESTERSE B ORS SPELD, POA
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E-mail ons Moderedakteur om jou
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MODE TRENDS

ITALIë

Geskryf deur Bianca Raposo
fashion@blossmag.co.za

KLEURVOLLE KLERE
Die Italianers hou daarvan om ’n
satement te maak en hulle skram nie
weg van enige modeuitdagings af
nie. In hierdie geval is dit kleurvolle
en lewendige kleure. Hulle is nie
bang om loud te wees nie en nee,
ek praat nie van hulle persoonlikhede nie. Hulle uitrustings is ook
uitspattig. Hulle weet hoe om die
soort klere elegant af te rond.

INTERnasionaal

Die Italianers is loud en trots en dit is deel
van hulle unieke persoonlikhede. Hulle
modesin kan ook so gesien word; hulle is
baie stylvol en chic met ’n bietjie sass hier
en daar.

“S P E A K E N GLI S H , KI S S F R E N C H , DR I V E
GE R M A N , A N D DR E S S I TA LI A N ”?

SONNIGE SONBRIL

HELDER HAKKE
Dit gaan alles oor met hoeveel glans jy in die strate van
Italië loop. Versierde hakke is die nuwe rage en ons is gek
daaroor. Hakskoene voeg altyd daardie ekstra “iets” by jou
uitrusting. Sonbrille: Retro-sonbrille is op pad terug. Sit jou
sonbril op en maak asof jy in die strate van Italië loop. (Magdie, ek is nie seker waar die teks pas nie?)

HOE MEER, HOE BETER
Alles gaan nou oor kleurvolle en
helder kleure. Raak ontslae van jou
vervelige en gewone jasse en belê
in gewaagde of gedrukte materiaal,
wees so waaghalsig soos die Italianers. Een statement item saam met
neutrale klere is ook genoeg om jou
uitrusting te laat pop.
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Italië

MINIMALE
MOTIEWE
As jy ’n dieremotief dra,
moet jy altyd onthou dat
te veel regtig hier té veel
kan wees. Die truuk om te
verhoed dat kledingstukke op jou skree
is om seker te maak dat jy ’n meer
gedempte kleur motief dra, met minimale motiewe daarby. ’n Paar basiese
bykomstighede kan ook bygevoeg
word om seker te maak jou uitrusting is
goed afgerond.

FOTO’S | PINTEREST, GETTY IMAGES

Om die huis te verlaat sonder
jou sonbril is soos om jou huis te
verlaat sonder jou skoene… dit is
nie meer ok nie! Jou uitrusting is
nie afgerond sonder die perfekte
sonbril nie. Kry ’n sonbril wat
perfek by jou gesig pas, ’n sonbril
gaan gelukkig nooit uit die mode
nie en om ’n paar te hê wat ’n
indruk skep is presies wat jy dié
seisoen wil hê.

COLAB FASHION
Saamgestel deur Bianca Raposo
fashion@blossmag.co.za

#XXXXXXXXXXXX

#trending

FOTO’S |

nuwe era
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Geskryf deur Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx@blossmag.co.za

FOTOGRAAF @chaneldiesel05

DESIGNER & STILIS @salomiecouture
OORBELLE @lmae_design

MODEL @angeliquegerber83
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HARE & MAKEUP @fafa_make_up

R OKK E G EMA AK DEUR S A LOM I E COU TURE

Foto Krediete
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DESIGNER
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SKOONHEIDSAKE
Geskryf deur Nelichéa Richardson
beauty@blossmag.co.za

##XBXLX
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@nelichea_rich
NELICHÉA RICHARDSON
is ’n sakevrou en ma van
3. Die skoonheidsbedryf
is aanloklik, inspirerend,
gevul met bemagtigende vroue
en veranderende idees. Met haar
entoesiasme, passie en kreatiwiteit
hoop Nelichéa om ander te inspireer
om die beste weergawe van hulsef
te wees. Van ‘n jong ouderdom af
versamel sy die wêreld se gewildste
vrouetydskrifte onder andere Vogue,
Elle, Marie Claire en InStyle. Deur
kennis te verkry met behulp van
ure se lees en navorsing oor die
nuutste produkte op die mark, is sy
gedetermineerd om lesers bystand
te bied, probleme te identifiseer en te
lei na die regte oplossings.

KLEIN LUUKSHEDE
Word stralend en vars wakker na
’n rustige nag se slaap met, The
Silk Lady. Hierdie luukse slaapmaskers is gemaak van suiwer
organiese sy. Die masker beskerm jou oë en blokkeer enige
lig sodat jy heerlik in droomland
kan kom.’n Sy masker, asook
kussing oortreksel is wonderlik
vir jou vel en hare. Dit voorkom
W I N GI N G M Y LI F E A N D M Y E YE LI N E R !
gesplete punte asook fyn lyntjies
op jou gesig en help vir die vel
se hidrasie. Beskikbaar aanlyn
by Faithful-to-nature.co.za vanaf
R395.00

SUKI-SUKI

SKOONHEID

WINTER WONDERS
Winter is hier en met dit kom ook al die warm
luukse kleure wat met winter gepaard gaan. Van
naelpolitoer tot oogskadu en donker lippe. Daar
is soveel om van te kies. DIOR se “POWER
LOOK” herfsversameling sluit verskeie keuses vir
gesig, oë, lippe en nael fantasieë in. Dié reeks
wissel van ligblou, grys, pers en grysbruin asook
warmer skadu’s wat saamspeel met aardse
skakerings. Beskikbaar by uitgesoekte Edgars
winkels. Prys vanaf R1350.00
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BLOMMEFEES
Louis Vuitton se ikoniese parfuum,
Heures d’Absence van 1927, is
2020 heromskep in ’n moderne
weergawe. Die parfuum gebruik ’n
nuwe tegniek van CO2 ekstrak en is
geinspireer deur Jacques Cavallier
Belletrud se liefde vir vars blomme.
“Everything is done in service of the
flowers, there’s no element to ruin
them in or disturb their message”
verduidelik die Franse Meester
Parfumeur. Al dié elemente sorg vir
’n onvergeetlike belofte van ewige
vernuwing. Beskibaar in SA vanaf 5
Maart 2020 by Louis Vuitton winkels
of by louisvuitton.com. Heures
d’Absence, 100ml – R3,600.

FOTO’S | VERSKAF & PINTREST

Bederf die spesiale
vroue in jou lewe met
luukse produkte wat
haar sal help ontspan
en spesiaal voel.
Suki Suki se produkte
is ontwerp van spesiale
geformuleerde bestanddele uit
Afrika soos Turksvy, Papaja en Mango
met die doel om beide die vel en
hare te versorg, versag en genees
met natuurlike elemente en boonop
is die produkte vry van skadelike en
kunsmatige chemikalieë. Gaan loer
gerus aanlyn op hul webwerf vir ’n
afslagkoepon van 25% gedurende die
staatsinperking. Probeer hul Whipped
Shea Crème R176.25 of hul Papaya
Rose Hydrating facial mist R221.25

MOOIMAAK STORIES
Geskryf deur Nelichéa Richardson

EKSPERIMENTEER MET KLEUR

WENKE VIR BRIL DRAERS

1 HEMELSE BLOU OË
’n Palet van koraal, oranje, taupe
en sjampanje kleure laat blou oë
helderder en hemelblou vertoon.
Vir ’n meer gewaagde voorkoms
probeer donkerbruin, goud, koper en
glinsterende brons skakerings.
PASMAAT – ’n middernagblou en
ligbruin oogomlyner word aanbeveel.

3 BRUIN OË

2 GROEN OË

FOTO’S | PINTREST

Warm skakerings is wat jy wil hê vir
groen oë. Probeer roesbruin, pienk,
appelkoos, goud en ligpers.
PASMAAT – Swart en donkerbruin
oogomlyner laat groen oë nog meer
uitstaan.

Warm, aardse kleure is ’n goeie keuse om
bruin oë te beklemtoon. Skakerings van brons,
goud, sjokolade en roesbruin sal jou ‘n eksotiese voorkoms
gee. Selfs malvapers, donkerblou en groen skadus sal almal
mooi pas by bruin oë.
PASMAAT – Donker bruin, navy en swart oogomlyners.
Probeer ook koninklike blou maskara vir ’n verandering.

Oogomlyner is nommer een! Dit
skep definisie van agter die lense.
Definieer jou wenkbroue met
oogskadu in dieselfde skakering as
jou haarkleur. Dit sal keer dat jou
rame jou gesig oorweldig.
Die lense van jou bril kan
partymaal donker sirkels en fyn
lyntjies beklemtoon, so belê in ’n
goeie vogtige oogroom en gebruik ’n
verbloemer vir ’n helder effek.
Gebruik waterdig maskara as jy
vind dat dit op jou lense afsmeer.
As jy hou van sterk rame, is
’n treffende oogskadu en omlyner
’n goeie keuse om jou oë te laat
uitstaan.
As jy fyn rame dra, sorg dat
jou ooggrimering dit nie oorweldig
nie. Hou by sagte kleure en ’n
elegante swart omlyner om oë te
definieer.
Die kleur van jou
oogskadu moet nie in
kompetisie wees met jou bril
nie. As jy donker rame dra,
gebruik een skakering ligter op die
ooglid as basis en by die wimpers
kan jy meer rokerig gaan, weereens
met ’n swart oogomlyner en swart
maskara.

Oog-modes
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#MAAKMOOI

Maskers is dié nuwe trend van 2020.
Die feit dat dit verpligtend is en jy
nou jou grimering met ’n masker
moet afrond om in publiek te gaan,
beteken nié jy moet nou moed opgee
en jou geliefde grimeerkwas wegbêre
nie. Inteendeel gaan jou oë nou
die praatwerk doen. So haal uit die
oogskadu en sorg vir maksimum
impak. Hier volg ’n paar idees om jou
oogkleur te beklemtoon en sodoende
hulle die middelpunt van aandag te
maak:

WEES SKOONHEID-SLIM
Geskryf deur Nelichéa Richardson

KLIEK HIER OM MEER OOR SKOONHEID TE LEES

Sien die wêreld met ander oë

Jou oë weerspieël die vensters van jou siel. Dit is die belangrikste sintuig volgens onlangse
studies deur die Okulêre Voedingsvereniging in die Verenigde State. DIT IS MAKLIK OM SOMS
JOU OË AS VANSELFSPREKEND TE AANVAAR. Gesonde eetgewoontes asook die regte
leefstyl speel ook ’n baie groot rol.

G

esonde, glansende
oë is die mees
opvallende
wanneer dit kom
by ’n persoon se
gelaatstrekke.
Jou oë is waar
al jou geheime, geluk en kommernisse
weërspeel en ons wil almal tog altyd
‘n sprokiesverhaal vertel. Om gesonde
glansende oë te bekom verg veel meer as
net goeie gene en mooi grimering. Jou
slaapgewoontes, voedingryke kossoorte en
die bestanddele in jou produkte speel almal
’n rol in jou oë se voorkoms.
Leefstyl is baie belangrik. Teveel
natrium, alkohol, spanning, rook en ’n
tekort aan slaap lei tot donker kringe onder
jou oë, pofferigheid en fyn lyntjies.

BESKERM JOU VISIE

KRISTALHELDER OË
Of jy nou donker kringe, pofferige
oë, “Crows-feet” of fyn plooitjies wil
aanpak is daar verskeie produkte op die
mark om van te kies om sodoende die
verouderingsproses tot ’n stilstand te bring
en help sorg vir ’n jonger voorkoms. Hier
is ’n paar sleutel bestanddele om voor uit
te kyk:

ALOE VERA
Dit is die beste sonbrandbehandeling en is
ook bekend vir sy kalmerende eienskap vir
droë, onsteekte veltoestande. Kyk uit vir
produkte wat Aloe Vera bevat om sodoende
jou vel te hidreer, kalmeer en voed.

ANTI-OKSIDANTE
Groen tee ekstrak, Vitamine A, C en E; en
druifsaad ekstrak is almal bewys om vryradikale (hoogs-gehefde suurstof molekules
veroorsaak deur son, rook en stres wat
inflammasie, gebrek aan kollegeen, plooie
en donker kolle veroorsaak) te neutraliseer.
Anti-oksidante help vir die vernuwing van

selle en stimuleer kollageenproduksie.

KAFEÏENE
Oormatige kafeïeninname veroorsaak
dehidrasie in die vel maar studies bewys,
dat as ’n bestanddeel in oogrome dit
wonders verrig vir verlore volume om die
oog area, pofferigheid en donker kringe.

HYALURONIESE SUUR
Hierdie produk help met die volume van
die vel en dien as ’n ekstra bevogtiger vir
die hupstoot van selhernuwing.

PEPTIEDE
Bevorder kollageen en elastiese produksie
in die vel en help met die voorkoming van
plooitjies. Wonderlik vir sensitiewe velle.

RETINOL
’n kragtige Vitamien A afgeleide bestanddeel, is beskou as een van die mees
effektiewe behandelings teen fyn lyntjies,
plooie en sonvlekke. Retinol stimuleer die
omset van selle en verhoog die inname
van kollageen produksie. Let wel, dit kan
slegs saans aangewend word as gevolg van
swak interaksie met sonlig. Indien jy ’n
sensitiewe vel het, vermy retinol eerder,
want dit kan rooiheid veroorsaak.

Õ

1 FILORGA OPTIM-EYE PATCH, R485.00. 2 NIMUE COLLAGEN EYE FILM, R538.00. 3 RAPIDEYE FIRMING WRINKLE SMOOTHER 15ML , R599.00
4 B OBBI BROWN EXTRA EYE REPAIR CREAM, R2053.00

4

1

2
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Dit is ’n feit dat ons almal se visie verswak
teen die ouderdom van 40. Die goeie nuus
is dat jy verskeie soorte oogkwale kan
voorkom deur ’n beter dieet te volg.
Die afstand tussen jou oë en jou leesstof
moet ten minste ’n arm lengte weg van jou
af wees en kantel die skerm teen ‘n hoek
van 10/20 grade.
Oormatige blootstelling aan digitale

skerms en hoë energie blou lig ly tot
makulêre degenerasie en katarakte.
Vat ’n ruskans elke 30 minute deur jou
oë op iets anders te fokus.

MAKEUP-MOOI
Geskryf deur Nelichéa Richardson

L’OREAL EYE GEL
INTENZA , R156

SIEN DIE
EINDELOSE
MOONTLIKHEDE

Jy is gevul met nuuskierigheid en energie,
wat weërspieël in jou oë. Geen ander
uiterlike gelaatstrek kan jou innerlike
skoonheid meer laat sê as jou oë nie. Met
vandag se wonderlike grimeertegnieke
kan jy die glans van jou oë beklemtoon.
Moenie bang wees om waaghalsig te raak
met gekleurde oogomlyners, rokerige
donker oogskadu’s en metaalkleure nie.

OOGOMLYNER

Niks sal jou oë meer laat ‘POP’ as swart
oogomlyner nie. Dit definieer die vorm
en laat jou oë groter en meer lewendig
vertoon. Wanneer dit kom by oogomlyner
moet jy versigtig wees om nie oorboord
te gaan nie. Bemeester ’n kunstige
aanwending en jy sal verbaas wees met
die eind resultate. Hier is paar wenke vir
die beste omlyners;

1

GEL
OOGOMLYNER

Hierdie is die ‘BAD BOYS’
van oogomlyners. Alhoewel hulle
die moeilikste is om aan te wend
is die akuraatheid wat hulle bied
indrukwekkend en skep dit ’n dramatiese
voorkoms. Die bonuspunt is dit is
waterdig én hou langer.

2

POTLOOD

FOTO’S | VERSKAF

Vir beginners is potlood die
maklikste. As jy die potlood kan
bemeester sal jy inderdaad dit baie geniet.
Dis ’n eenvoudige aanwending. Na jou
applikasie kan jy jou swart potlood lyn
met jou oogskadu of poeier bedek, sodat
dit langer hou.

3

SKADU

Om oogskadu te gebruik as
oogomlyner is sagter op die oog.
Dit is perfek vir daardie rokerige donker
oog. Gebruik ’n dun oogomlyner borsel.
Jy kan kies om jou oogskadu droog of nat

STILA STAY ALL
DAY WATERPROOF
LINER, R340

Stap!
VIR STAP

aan te wend deur jou borseltjie in water
te dip om sodoende ’n meer gedefinieerde
voorkoms te kry. Jy kan ook jou oogskadu
oor jou gel oogomlyner gebruik om dit te
versag.

4

INK

Begin met ’n dun lyntjie by die binne
hoekie van die oog en verdik die
lyn soos jy na die buite hoekie beweeg of
vice versa. Gebruik die oogomlyner net op
die boonste ooglid as jy ’n pragtige skoon
voorkoms verkies. Dit laat jou oë ook
groter lyk. As jy hou van oogomlyner op
die onderste deel van die oog, hou dit dun
en versag met jou oogskadu. Die onderste
oogomlyner moet altyd sag en dun wees
anders kan dit donker skadu onder die oog
skep en jou oë laat moeg lyk.

MAYBELLINE
EYE STUDIO
LASTING
DRAMA GEL ,
R290

MAC PENCIL EYE
KOHL , R295

DIOR PEARLY
TURQUISE SHOW, R450

5

‘ROCK STAR’

Oogomlyner binne die oog kan baie
mooi vertoon veral vir ’n rokerige
donker voorkoms. Gebruik altyd ’n
potlood en onthou, dit kan jou oë kleiner
laat vertoon, so vermy dit eerder as jy
reeds skrefie ogies het. Hou eerder dan by
oogomlyner op die boonste ooglid en ’n
goeie paar lae swart maskara. Maak seker
daar is geen gaping tussen jou wimpers
en omlyner nie. Gebruik jou oogskadu om
enige spasies in te vul met jou borseltjie om
sodoende ook jou wimpers dikker te laat
vertoon.

CHANEL EYE GEL CALLIGRAPHIE
LONGWEAR INTENSE CREAM
LINER, R600
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HAIRDOS
Geksryf deur Bianca Thomson & Melandri du Plooy
hair@blossmag.co.za

BIANCA
THOMSON EN
MELANDRI DU PLOOY is nie
net jonk, vibey en bekkig nie,
maar sakevroue van formaat.
Saam besit hulle HairVolution,
‘n upmarket salon in Brooklyn,
Pretoria wat spesialiseer in hare,
skoonheid en naels. Beide is mal
oor hierdie industrie en waarvoor
dit staan. Saam wil hulle lesers
uplift deur die regte onderrig en
inligting oor te dra.

sprokieshare
Hierdie seisoen hou leef BLOSS by hierdie gesegde. “My mission in life is not
merely to survive, BUT TO THRIVE; and to do so with some passion, some
compassion, some humour and some style” - Maya Angelou.
ONS TOP 3
PRODUKTE VIR
STYLING

REDKEN FORCEFUL 23
Hierdie is ‘n goeie opsie
vir enige haartipe.
R200 by uitgesoekte
salonne.
JOHN FRIEDA FRIZZ
EASE
Die regte gereedskap is
jou geheime wapen... ’n
Moet-hê produk vir R440

VERLOOR JOUSELF IN SPROKIES
PRODUKTE OM TE PREP (PRODUCT REVIEWS)
JOICO JOIFULL VOLUMIZING RANGE
Meeste vrouens soek ’n lekker volkop
hare, maar partykeer is ’n volume reeks
net reg vir jou plat hare nie. Met hierdie
reek is dit glad nie die geval nie. Die
volume wat dié produk gee is besonders.
Dit veroorsaak super sagte en blink hare.
Hierdie is omtrent ’n geskenk van die
haarfeëtjie af.
K WATER
Wanneer jy salon toe gaan, verwag jy
om met die perfekte hare uit te stap…
Kerestase K water is die perfekte produk
wat nodig is om elke dag so te kan voel.
Die Lamellar tegnologie in dié produk is
wat dit so ongelooflik maak. Die produk
se molekules is tien keer kleiner as ’n
gewonne maskerbehandeling en daarom
kan jy sommer vinnig die resultate sien.
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Met trends wat so gedurig verander is dit omtrent moeilik om
jou hare te laat inpas by die nuutste modeneiging. Een dag is
Dallas-haarstyle in die mode en die volgende dag is pienk hare
baie in die mode. Die belangrikste ding om te onthou is dat dit
jou hare is en jy daarmee kan doen wat jy wil.
Soms wil ’n vrou mooi en spesiaal voel, fokus op daardie
bederfaande en dink solank wat jy kan doen om jou hare
sprokiesverhaal mooi te maak.
Upstyles sal altyd ’n klassieke opsie bly en dit is iets wat jy
self kan doen as jy dit bemeester het na ure op Pinterest, of jy
kan ’n afspraak maak om daardie haarstyl perfek reg te kry.

ADMIN AGTER DIE SILWERSKERM

SAM VILLA
Jy kort volume en tekstuur
en nie almal is gebore met
’n bos krulle wat ’n meter
bo jou kop staan nie en
daarom is dit baie belangrik om met ’n behoorlike
haardroër en flat iron te
werk. Ons het al met die
bekende haarstylis, Sam
Villa se hitte-bestande produkte gewerk en as mens
dit kan bekostig sal dit belegging wees om sy reeks
online te bestel samvilla.
com/shop/blow-dryers

FOTO’S | REDKEN, FUSIONLABSONLINE.COM, PUREOLOGY.COM, INOAR.CO.ZA, KERASTASE.COM

#GOODHAIRDAY

@HAIRVOLUTIONBROOKLYN

KLIEK HIER OM MEER OOR HARE TE LEES
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KLIEK HIER EN KOOP HIERDIE PRODUK DADELIK

Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za

GESONDHEIDSGIERE
Geskryf deur Christel Roets
health@blossmag.co.za

#BLOSSHEALTH

@DYLANVANTONDER
@CASSIIDYYRAYNE
DYLAN VAN
TONDER EN
CASSIDY RAYNE is
beide passievol oor
die lewe, gesondheid
en fiksheid. Hulle
lewenslus, fokus en dryfkrag
maak defentief van hul influencers
onder hierdie generasie. Beide
hou van ’n gebalanseerde leefstyl,
oefen en reg eet. Behalwe vir
fiksheid, is Dylan ook ’n akteur
en was al te sien in ’n paar
dramas soos Getroud Met Rugby.
Cassidy is weer ’n gekwalifiseerde
Persoonlike Afrigter en kompeteer
in Bodybuilding kompetisies.
#gesondheidsgurus

KYK NA
JOUSELF
Dit is belangrik om jouself bietjie
woema te gee vir die wille, besige
wêreld. Self-versorging kan strek van
ietsie kleins soos ’n lekker bad na iets
groters soos ’n vakansie. Hier is ’n
paar idees:
• Gaan stap.
• Speel met jou diere (of iemand
anders sin)
• Lees ’n boek (of tydskrif soos BLOSS)
• Steek gegeurde kerse aan.
• Koop vir jouself blomme.
• Gee jouself ’n mani/pedi.
• Kook ’n nuwe resep.
• Luister musiek en dans.

INFRAROOI SAUNAS

T ODAY I S H A LL B E H AV E , A S I F TH I S I S T H E DAY I
W I LL B E R E M E M B E R E D BY – DR . S E US S

Kenners glo dat die infrarooi sauna
jou liggaam help om ontslae te
raak van tot 7 keer meer gifstowwe
as ’n tradisionele sauna. Voordele
sluit in detoksifikasie, ’n alternatief
vir oefening, verminderde stres en
pynverligting.
Gaan besoek Zen Den Spa
in Johannesburg se webwerf
by zendenspasa.co.za vir meer
inligting oor jou eerste sessie.

GESONDHEIDS
giere
GEAKTIVEERDE CHARCOAL,
DIE NUUTSTE GIER

66|2020 uitgawe 2|www.bloss.co.za

FOTO’S | VERSKAF

Geaktiveerde charcoal help om gifstowwe in die liggaam vas te vang en dat die liggaam
dit effektief kan afskei, sodoende te verhoed dat die liggaam dit weer absorbeer. Dit word
gemaak van natuurlike bronne soos kokosneut doppe. Dit is ’n natuurlike middel om jou
tande wit te hou. Dit verlig ’n opgeblaaste gevoel. Verlaag hoë cholesterol en werk vir antiveroudering.
KURO-Bõ se geaktiveerde charcoal is beskikbaar by wellnesswarehouse.co.za vanaf
(R235). Die charcoal stokkie word geaktiveer en dan direk in jou water bottel geplaas om
water te filtreer. Bonus – dit het ’n leeftyd van ongeveer 3 maande.
Charwhite se natuurlike verwitter vir jou tande is beskikbaar by takealot.com vanaf (R495).
After Spa se Charcoal Konjac Body Sponge is perfek om jou hele lyf mee te
ONS GUNSTELING
vernuwe. Beskikbaar by faithful-to-nature.co.za vanaf (R205).
Kale kan rou of gaar bedien word. Dit is laag
in kalorieë, hoog in vesels en bevat GEEN vet
nie. Boonop is dit ook propvol anti-oksidante
en word ook as ’n anti-inflammatoriese kos
beskou. Dit is voordelig vir ons hart, oë en
breinprosesse.
Idees om kale te eet:
• Rou kale is heerlik saam met slaai.
• Dit kan gaar geniet word in ’n pasta en
sampioen gereg.
• Maak kale skyfies – bak in die oond met
olyfolie, sout en peper.
Produk: ons is mal oor Woolworths se Kale
skyfies vanaf (R19.99)
KLIEK EN LEES MY BLOGS!

@quintenfourie

HARDNEKKIGE VET?

Hoe om ontslae te raak van daardie HARDNEKKIGE
VETJIES wat net nie wil weg nie? Ten spyte van oefen, gesond lewe
én regte eetplan volg.

FOTO’S | @KIMKARDASHION

en vorm borrels in die vloeistof wat die vet
omring. Dit versamel stelselmatig wat daarna
met tyd inval en krimp. Die vet-sel membraan
besit nie die struktruele vemoë om vibrasies
te weerstaan nie, dus breek die effek van
“ultrasonic cavitation” dit baie maklik af,
maar dit spaar die bloedvate, senuwees en
spierweefsel. Nadat emulsifiseering en afbreek
van die vetselle geskied het, word dit vervoer
tussen selle. Dit word dan gemetaboliseer na
gliserol en vrye-vetsure. Die gliserol is word
deur water geabsorbeer en word gebruik vir
energie, waar die vrye-vetsure afgeskei word
deur die lewer en die gal.
Lipolise het internasionaal meer vlam
gevat, alhoewel daar net sekere produkte in
Suid-Afrika goedgekeur is. Die molekules
wat gebruik word is almal afstammelinge
van phosphatidylcholine. In Amerika is
deoksicholiensuur spesifiek vir die ken-area
goedgekeur, maar in Suid-Afrika kan dit vir jou
hele liggaam gebruik word.
Dit is belangrik dat die regte verbinding
van die phosphatidylcholien gebruik word,
anders het dit nie korrekte effek nie. Dit moet
diep in die vet gespuit kan word. Daar is ook
’n drip voorbereiding wat met bloed gemeng
moet word en dan terug gespuit word, wat ’n
“phosphatidylcholine exchange” noem.
Die deoksicholiensuur wat vir die hele
liggaam gebruik kan word, kan gelykstaande
wees aan “liposuction” sonder die newe effekte

Geskryf deur Dr Quinten Fourie
Algemene-, Intergratiewe- & Estetiese medisyne

DR. QUINTEN FOURIE
is ’n algemene-,
estetiese- en
gesondheidspraktisyn. Hy werk
by die Golding Medical
Practice & Institut waar
hy ook die Wellbeing produk adviseur
is. Hy het sy MBChB by Wits behaal, en
verskeie ander sertifikate en nagraadse
kwalifikasies in estetiese, reis, pediatriesevoeding en intergratiewe-medisyne verwerf.
Hy glo in optimale medisyne, gesond ouer
word en voorkoming.

en pyn daarvan. Die deoksicholiensuur moet
wel ’n paar keer herhaal word, maar dit het
uiters goeie resultate as dit reg gespuit word
waar beplande “liposculpting” gedoen gaan
word.
Die beste kandidaat vir lipoliese
inspuitings is mense wat klein area’s vol
hardnekkige vet het en die area’s wat die
behandel word is: maag, heupe, maag omtrek,
ken, arms en selfs bene. Sekere tegnieke kan
ook verder gebruik word om meer definisie aan
spesifieke area’s te gee. Dit is ongelukkig vir die
meer gevorderde inspuiter en goeie beplanning
is uiters belangrik. Dit is egter van kardinale
belang om te onthou dat Lipolise nié ’n goeie
eetplan en oefenprogram nie vervang nie. Die
persoon sal wel sentimeters verloor eerder as
gewig op die skaal. Dit is nie vir die oorgewig of
obese persoon nie. Onthou deoksicholiensuur
is ’n natuurlike molekule wat veilig is, maar
word nie in kinders gebruik nie.
Deoksiencholiensuur is meer natuurlik
en aanvaarbaar vir die liggaam en veroorsaak
nie vreeslike inflammasie, rooiheid en hitte
soos wat phosphatidylcholien doen nie. Dit
is ’n minder pynlike inspuiting en verdowing
is selde nodig. Herhaling van inspuiting is
van 2 tot 4 keer, waar dit meer gereeld mag
wees met phosphatidylcholien. Die resultate
met Deoksicholiensuur is vinniger sigbaar,
maar mag ook tot maande neem soos
phosphatidylcholien om te wys. Voordele is, dat
daar verbetering is in galvloei, waardeur die vet
weggevoer word, en asimptomatiese galstene
kan behandel word. Jou cholestrolvlakke kan
ook baie beter lyk. Dus, is daar verkeie tegnieke
en nie almal werk vir almal nie. Ek self verkies
Lipolise met Deoksikcholiensuur as eerste
keuse, omdat die vergelyking met “liposuction”
goed is, met baie minder newe effekte en pyn
wat met dit gepaard gaan nie.
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nthou, niks
vervang ’n gesonde
eetpatroon en oefen
program vir jou
vir vetpersentasie
verlies nie, maar die
volgende prosedures
mag dalk net voordelig vir die plekkies waaraan
jy jouself dood werk, maar dit gaan net nie weg
nie. Daar is tans verskeie maniere om genetiese
vetjies uit die weg te ruim. Mens hoef nie reguit
na die Plastiese Chirurg toe te hardloop vir
“liposuction” of “liposculpting” nie. Dit kan
wel ’n uitweg wees vir sommige mense, óf ’n
laaste opsie in jou geveg teen daai rolletjie.
Die volgende is konsepte wat gereeld oorweeg
word:
“Fat freeze”, ook bekend as “CryoLipo”
of “Coolsculpting”, is waar vetarea’s letterlik
gevries word, om sodoende die vetselle te laat
sterf (apoptosis). Hierdie tegniek is effektief
maar sal ook nie vir elkeen werk nie. ’n Vrou
met ’n baie klein lagie vet, sal byvoorbeeld
nie kan baat hierby nie. ’n Vrou met ’n voller
figuur, of daardie na-geboorte magie sal ook
baat vind hierby. Selfs die area’s onder die arm.
Die herstelperiode is langer en die reaksie tyd
(tyd waarin jy ’n verskil sien) is ook langer,
soms tot maande, jy moet by jou gesonde
leefstyl hou.
“LipoLazer” is sonar-kavitasie (ultrasound
cavitation) wat terapeuties gebruik word

GESONDHEID IN DIEPTE

masker

MY GESONDHEID

Geskryf deur Thamari Kally
health@blossmag.co.za

HAAL JOU
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ierdie maskers
laat ons meer
aanvaarbaar voel
teenoor ander
mense, dit steek
ons onderliggende
vrese en angs weg.
Dié maskers word gedra, omdat ons ander
mense wil tevrede stel. Hierdie maskers is
al saam met ons vir baie lank en ons is so
gewoond daaraan om dit net te aanvaar dat
dit deel vorm van ons elke dag lewe.
Hierdie maskers is nie van materiaal
nie en dit vereis géén naaldwerk nie. Daar
is moet’s en moenie’s – al die reëls wat ons
gedrag en besluite bepaal. Het jy al ooit gevoel
of jy in twee verskillende rigtings getrek word

en jy moét ’n besluit neem? Jy weet jy moet
iets doen, maar wil jy? Jy voel amper te skaam
of skuldig of selfs bang om in daardie rigting
te gaan net oor een of ander standaard.
Dit voel soms of daar ’n stemmetjie in
jou kop praat wat wil uitbars, maar jy hou dit
intoom net omdat dit is wat jy moét doen.
Ons lewe soms so onbewus en ons
projekteer net sekere goed net omdat dit is
waaraan ons altyd blootgestel is. Hoekom
doen ons dit? “Dit is mos hoe die wêreld
werk.” Of so dink jy…
Waar begin dit alles? Ons sin van onsself
wees, word al jare gebeitel deur ander mense
te observeer en hulle gedrag teenoor ons dop
te hou. Deur ander dop te hou, leer ons baie
van wat ons oor onsself kan leer.

ONS ALMAL DRA MASKERS,
nou praat ek nie net van die
COVID-19 maskers nie.
Ek verwys na die maskers wat
deurskynend is, daardie maskers wat
ons elke dag dra. Die maskers wat
ons IDENTITEIT OPMAAK en
ons maak wie ons is.

DIT BEGIN IN JOU FAMILIE,
IN JOU HUIS – of daardie mense wat
verantwoordelik was as gids baie vroeg in jou
lewe. Dit kan jou ouers, grootouers of wie ook
al insluit. Jy sien, ons primêre versorgers is
soos ’n simboliese spieël vir ons. Hulle leer
ons baie van onsself deur refleksie. As baba’s
het ons geen idee oor wie ons is oor wie ons
kan wees nie. Dit is deur die gedrag van ander
teenoor ons. Dit leer ons hoe ons moet wees
met ander mense.
Daar is baie faktore wat n rol speel
in hoe ons onself sien en hoe ons glo
ons inpas in die wereld. Ons persepsie
van onsself word inisieel deur ons
primêre versorger gevorm, en daarna
ook deur ander rol spelers in ons

VIND
Kliek hier om in kontak
metMEER
haar
UIT OOR HAAR
PRAKTYK
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THAMARI KALLY
is an HPCSA
registered
Counseling
Psychologist.
She has
a special
interest in
women’s
health and
reproductive
health psycology.
She helps women manage
a variety of psychological
concerns, including issues
related to infertility and
reproductive issues, sexual
health, relationships, pain, life
adjustments and other mental
health concerns.

lewens. Mens kan dit vergelyk met ‘n
spieel wat vir ons opgehou word deur
hierdie mense in ons lewens. In hierdie
spieels sien ons onsself deur ander se
oë, en begin volgens hierdie refleksies
van hoe hulle ons sien te lewe. Ons
leer gou om te glo wat hulle van ons
sê en dit word die raamwerk hoe ons
onsself sien. MAAR, dit is nie altyd die
waarheid nie! Ander se persepsies van
ons is tog net dit - hulle persepsies. Die
waarheid van wie ons is baie groter as
ander se opinies. Onthou, ander mense
sien net ‘n klein skrefie van die groter
prentjie, en nie die hele prentjie van
ons menswees nie! So hulle opinies
is van die begin af reeds beperk. Die
great ding is dat ons reeds die ability
en power besit om self te besluit wie en
wat ons as persoon is. Baie min mense
besef dit, maar ons hoef nie te aanvaar
of te lewe volgens wie ander vir ons sê
ons is nie. Ons kan self besluit wat ons
storie is.
Wanneer ons voel ons word in
verskillende rigtings getrek, begin ons
disconnected voel.

DIE BESTE DEEL HIERVAN
Ons kan die situasie verander. Ons hoef nie
in ’n wêreld te leef waarin ons afgesonder
voel nie. Ons beskik oor die vermoëns om
veranderinge te maak. Nou doen ek sommer
’n “happy dance”. Ek is baie lief daarvoor
om net ’n liggie van hoop in my kliënte se
oë te sien. Die reis op soek na jouself is nie
maklik nie. Dit verg baie tyd en verg baie selfdisipline. As dit vir jou is – kry vir jouself ’n
goeie sielkundige en gaan op hierdie reis.

VAT VERANTWOORDELIKHEID
VIR JOU EIE AKSIES
Jy is die kaptein van jou eie lewe. Jou
sielkundige is daar om jou te lei en te leer.

HOE CONNECT JY MET
JOUSELF?
Hierdie proses begin met ’n groter
selfbewustheid. Selfbewussyn kan
verstaan word as ’n bewuste kennis of
begrip van jouself en die redes agter jou
besluite, motiverings en gedrag. Dit is deur
selfbewussyn dat ons onsself beter leer ken.
Sodoende word ons ook beter toegerus om
meer bemagtigde keuses in die lewe te neem.
As ons ons motivering vir sekere gedrag
begryp, word ons beter geplaas om aktief deel

te neem aan die besluite wat ons neem. Dit
beantwoord amper die vrae: Waarom doen
ek dit? Waarom voel ek dit? Wat beteken
dit vir my? As ons selfbewus is, het ons ‘n
beter siening van onsself en hoe ons inpas
in die wêreld waarin ons leef. Ons verstaan
ons posisie meer volledig en duidelik. Ek het
onlangs ‘n grap gehoor waar een vis na ‘n
ander vis swem en sê: Ek voel goed, want dit
is ‘n wonderlike dag om in die water te swem.
Die tweede vis antwoord: Wat is water? Dit is
’n goeie manier om bewustheid te verklaar.
Die eerste vis was duidelik meer
bewus van homself, sy omgewing en sy
benadering, terwyl die tweede een sy lewe
net onbewustelik geleef het, met geen
werklike bewustheid van homself of hoe hy
in sy wêreld pas nie. Hoe kan ons dus meer
selfbewus word? Ek glo die beste manier
om groter selfbewustheid en verbondenheid
te bewerkstellig, is deur ‘n voortdurende
proses van introspeksie. Binne-introspeksie
is die proses om ‘n goeie, harde blik op ons
gedagtes, gevoelens, motiewe en gedrag
te ondersoek. Stel jouself vrae oor daardie
gedagtes, gevoelens, motiewe en gedrag. As
jy ‘n besluit moet neem, stop en dink. Vra,
ondersoek en ondervra jouself op hierdie
punte. Let daarop dat jy jouself opvolgvrae
vra totdat jy op ’n a ha-oomblik kom en jy
’n groter begrip van jou ingewande ervaar.
Neem in die aande tyd om oor jou dag te
besin. Wat het gebeur en hoe het jy elkeen
van die bogenoemde aspekte hanteer? Jy
kan selfs ’n dagboek byhou, wat later ’n
fantastiese verwysingsbron is. Jy kan sekere
temas sien verskyn terwyl jy lees en dit neem
tyd om te besin oor wat u skryf. ’n Proses
van introspeksie kan selfs dieper met ’n
sielkundige ondersoek word, aangesien dit jou
lei en jou help om groter insigte oor jouself te
ontdek.

nuuskierigheid ontlok het om jou persoon en
die dinge wat jou dryf te begin verken - dat dit
jou geïnspireer het om ontmasker te raak. Ek
hoop dat jy die moed sal vind om jouself op
’n unieke, outentieke en kongruente manier
te sien. Dat jy sal leer om jouself te beoordeel
op grond van interne standaarde en nie die
standaarde wat aan jou gestel word nie. Mag
jy baie jare van vrede en tevredenheid kry as
gevolg van hierdie proses.

m
o
y
j
s
e
i
k
e
i
W
n
e
i
s
e
t
l
ë
e
i
p
s
e
i
d
in
f
l
e
s
u
o
j
a
n
y
j
r
wannee
e
i
d
t
e
h
y
J
?
k
ky
.
s
e
i
k
n
a
k
e
t
m
o
mag
Õ

Samevattend, om meer outentiek en meer
met onsself te kan leef, moet ons groter
selfbewustheid opdoen. Selfbewustheid word
die beste bereik deur ’n intensiewe proses van
introspeksie. Dit neem tyd en baie toewyding
en moeite. Dit is egter die moeite werd, want
hoe meer jy selfverbindend raak, hoe meer
pas jy met jou behoeftes, doelstellings en
begeertes in. Hoe meer jy hierdie in lyn bring
met die besluite wat jy neem, hoe meer in
balans en kongruent sal jy lewe wees.
Ek hoop van harte dat hierdie artikel,
hoewel dit kort en met soveel ongesê
en verken is. Of, ten minste, dat dit jou
www.bloss.co.za|2020 uitgawe 2|69

SUPERSPORTS
@LOUISOOSTHUIZEN57,
SA SE GOLF-TROTS
BESIG OP DIE VELD.

Geskryf deur Vanes-Mari Proudfoot
sport@blossmag.co.za
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Meeste van ons verlang na sport op
die TV en tel die dae af tot die eerste
afskop of afslaan plaasvind. Wel, hier
is goeie nuus: Ongeag die COVID-19
wêreld pandemie is daar steeds Gholf
toernooie wat vir ons sporthonger kykers
beplan word. Dankie tog! Rory McIlroy
en Dustin Johnson sal teen Rickie Fowler
en Matthew Wolff mee ding in ’n spesiale
gholfdag in Florida. Op 24 Mei sal Tiger
Woods en Phil Mickelson te same met
Tom Brady en Peyton Manning saam
span vir ’n liefdadigheids gholf uitdaging
met die naam “The Match : Champions
for Charity”. Alle fondse wat tydens die
twee gholf dae ingesamel word sal aan
die Covid-19 relief efforts geskenk word.

RINAJACO

Dankie tog vir Gholf
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UNSTOPPABLE: MY
LIFE SO FAR

-@

VANES-MARI is
’n Professionele
Netbalspeler wat
al wedstryde vir die
Proteas en 36 wedstryde
vir die SA Fast5 Netbalspan
uitgedraf het, en het Internasionale
herkenning ontvang toe sy klub
netbal in Australië en Engeland
gespeel het. Sy het ’n graad in
Bcom Menslike Hulpbronbestuur,
en Honeurs in Industriele
Sielkunde. Sy het ook die SemiFinaal gehaal het tydens Dancing
With The Stars op M-net in 2018.
Afgesien van al die sport, is sy ‘n
aanbieder op KYKnet. Sy bied
netbal afrigtings klinieke en
toernooie landswyd aan. Sy is
die Kaapstad Hoofmeisie van die
Caring Daisies Organisasie en ook
Netbal Direkteur van The Barefoot
Project.

N E V E R S AY N E V E R B E C AUS E LI M I T S ,
LI KE F E A R S , A R E O F T E N J US T A N
I LLUS I O N . - M I C H A E L J O R DA N

supersports
FRAAI VOETJIES
Ons is gelukkig dat ons in Vlak 4 van die grendelstaat kon begin oefen het. Al
is dit net in ’n 5 km radius vanaf jou woning en slegs tussen 06:00 en 09:00.
Dit beteken nie dat jy nie moet voorbereid wees nie en wie het gesê ons mag
nie met oulike hardloopskoene die buitelug geniet nie? Maak ’n stelling en
gee die mense ietsie mooi vir die oog.

Almal dink ons weet wie Maria
Yuryevna Sharapova is, ’n
bekende blonde tennisspeler
van Rusland - haar boek vertel
’n ander storie. Dit is ‘n snaakse
en donker verhaal oor alles van
die begin van haar loopbaan tot
die voortdurende struikelblokke
wat sy steeds daagliks ervaar. Die
boek vertel hoe Maria Sharapova
oornag ’n sensasie geword het
deur die tweemalige Wimbledon
Kampioen, Serena Williams, te
klop. Sy is vir seker meer as net
’n bekende tennisspeler van
Rusland en hierdie boek is ’n
moet lees.

UNDER ARMOUR - PINK FOG, R999 AT SUPERBALIST.COM, NIKE - ZOOM WILDHORSE 5, R1799 AT SUPERBALIST.
COM, ASIC S - GEL NOOSA TRI-12, R1999 AT TOTALSPORTS.CO.ZA

HET JY GEWEET?
Tydens die 2003 Krieket Wêreldbekertoernooi, tussen
Engeland en Pakistan kon Shoaib Akhtar van Pakistan
die onmoontlike regkry. Hy het die vinnigste bal in Krieket
Wêreldbeker-geskiedenis geboul met ’n merkwaardige
spoed van 161,3 km / h. Op daardie dag het Shoaib,
amptelik die eerste bouler geword om die 100 kilometer-punt te breek en is tot op hede die vinnigste bouler in
geskiedenis. Sedert hierdie rekord gebreek is, kon slegs
twee proffesionele krieketspelers, Shaun Tait en Brett Lee,
70|2020
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die 100 kilometer-punt
verby steek.
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@vanes.mari

SPORTSTERRE
Geskryf deur Vanes-Mari Proudfoot

CHECK DIÈ SPORTIEWE TANNIES

L

eslie is nie jou alledaagse
sportster wat mens
gewoonlik hier op BLOSS se
Sportsterre-blad sien pronk
nie, maar tog het sy alles
wat dit verg om ’n superster
te wees, sy lei met ’n
inspirerende voorbeeld, sy gee nooit op nie en werk
baie hard om haar gemeenskap in ’n beter toestand
te laat as wat sy dit gelos het.
Leslie, het op 16 Februarie 2020 haar 79ste
verjaarsdag gevier en het kort na haar verjaarsdag
aan die Spar Lighthouse 2 Lighthouse Ladies,
staptoer deelgeneem. Die L2L (soos die locals dit
noem) is ’n 4 dag staptoer om ’n totaal van 100 km
af te lê, alles ten bate van liefdadigheid. Dit is dáár
waar ek vir Leslie en die L2L dames ontmoet het.
Lighthouse 2 Lighthouse dames staptoer het
in 2006 ontstaan toe 10 dames van Hermanus
besluit het om vanaf Struisbaai tot Hermanus te
staat, alles met die doel om geld in te samel vir ’n
kanker navorsingsprojek. Die volgende jaar, in
2007 was daar 26 dames en dit het elke jaar gegroei
tot vanjaar waar 124 dames aan L2L staptoer
deelgeneem het.
In 2006 het hulle R10 000 ingesamel en
in 2019 om en by R700 000 vir die gekose
organisasie. Elke jaar word daar ’n ander NPO/
NGO in die Overstrand area gekies na ’n hele
demokratiese seleksie proses wat deur die
dames op die L2L komitee dien behartig word.
Hierdie jaar is The Butterfly Centre gekies en dit
is onlangs bevestig dat daar R800 000 vir die
opvoedingsfasiliteit vir leerlinge met leer probleme
in Standford ingesamel is. Daar is terselfde tyd
R100 000 vir die Overstrand Hospice wat 2de
geëindig het, in die seleksieproses ingesamel.

Leslie, ’n voomalige voorsitter van die L2L
komittee vertel my van haar gunsteling projekte oor
die afgelope 15 jaar en noem die Just Care Nasorg
fasiliteit, L2L kon ’n na-skool gebou oprig met die
geld wat ingesamel is en daar is tans 120 kinders
afhanklik van die fasiliteit. Nóg een is natuurlik die
jaar wat L2L ’n huis kon koop en dit in ’n plek van
veiligheid vir meisies omskep het, dit word tans
deur die NG kerk in Hermanus bestuur.
Ek persoonlik dink die wêreld kort meer
mense soos Leslie Clark en die dames van die L2L
komitee.
Ons wil baie geluk se aan hierdie
tannies wat R800 000 ingesamel het vir
liefdadigheid. #julleistops

Õ
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VANES SE GUNSTELING STAPTOERUSTING

1

5

3
2

4

1 360 Hydration Pack 1.5L, Outdoor Warehouse, R54 2 Ciccio Cooling Towel, Outdoor Warehouse, R119 3 360 Degrees Climb/Hike First Aid Kit, Outdoor
Warehouse, R199 4 Salomon Speedcross 5, Outdoor Warehouse, R2199 5 Stanley Classic Trigger Action Mug 355ml, Outdoor Warehouse, R469
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Geskryf deur Juan-Ri Mostert
kids@blossmag.co.za

JUAN-RI
MOSTERT is
getroud met
Springbokspeler
en Wêreldbekerwenner, Franco
Mostert en mamma van
twee prinsesse, Joia-Belle en
Jemi-Mílja. Hulle bly tans in die UK
waar Franco sy rugbydroom kan
uitleef en sy haar belangstellings
wat strek van kinders, skryf,
skoonheid en alles kreatief. Sy het
haar graad in Joernalistiek, asook
‘n sertifikaat in grimeerkuns en
natuurlik... ‘n Meestersgraad in
Mamma-wees. Sy is die eienaar
van ‘n blog genaamd, “Everything
Mostert”, waar sy skryf oor hul
interessante leefstyl, daaglikse
dinge, haar mamma-challenges en
hul splinternuwe Sous-besigheid
wat binnekort die lig gaan sien.

Nique Goods

Elke Suid-Afrikaner - van jonk
tot oud - kort ’n paar vellies!
Nique Goods het omtrent ’n
verskeidenheid van leergoedjies vir
kinders en baba’s om van te kies,
soos leer bibs, sakkies, skoentjies
en verpersoonlike baba joernale.
Dit is uitstekende kwaliteit en dit
maak ’n fantasiese geskenk! Die
eienaar, Lerése van Schalkwyk, is
self ’n mamma en daarom weet
en verstaan sy presies wat die
mamma-mark nodig het.
Hulle is in Kaapstad
geleë, maar lewer
landswyd af.

Oh Lief Natural
Products

P L AY G I VE S C H I LDR E N A C H A N C E TO P R A C TI S E
W HAT T H E Y A R E LE A R N I N G. - M R R O GE R S

KINDER
kwessies

LIFE BABY

Daar is so baie produkte op die
mark vir jou en jou baba, dit
kan mens skoon oorweldig laat
voel. Met my eerste baba is ek
voorgestel aan Oh-Lief. Dis drie
jaar en nog ’n baba later en dit
bly steeds van my gunsteling
produkte. Eg, natuurlik, organies,
liefde - daar is nie woorde wat
Oh-Lief produkte beter verduidelik
nie. Dit word handgemaak met
bestanddele wat plaaslik verkry
word. Die produkte kan jy aanlyn
bestel of selfs by uitgesoekte
Clicks en Dischem takke koop.

ANNAPATAT KIDS
‘Twinning’ met jou kleinding is
mos nog altyd ’n in ding! Jy hoef
nie verder te soek nie. Anna Patat
maak van die mooiste en mees
unieke materiale met blomontwerpe vir baba’s, kinders en
mamma’s. Maar, die kopbande
en tulbande van hulle reeks is van
my gunsteling toebehore nog.
Al hulle produkte is van uiters
hoë gehalte en die diens val in
dieselfde kategorie. Alles word
handgemaak in Kaapstad, maar
hulle lewer landswyd af.

ZANJE FAURE, RAISING WILDLINGS

Life Baby, is ’n baba gesondheids- en welstandsentrum. Hulle
streef daarna om baba’s se welstand en gesondheid te verbeter
deur die gebruik van water. Baba’s van twee dae tot 48 maande
oud is welkom Die baba-dryf sessies in warm, steriele water
asook die baba-massering is effektiewe metodes wat gebruik
word om seer en ongemak soos koliek, opgeblasenheid
en hardlywigheid te verminder. Dit verminder ook
spierspasmas, groeipyne, ongemak wanneer hulle tande
sny, en krampe. Baba’s wat blootgestel word aan water
in hulle eerste 24 maande is getoets en dit is bewys dat
hul 6-20 maande verder gevorder is. Daar is takke in
Greenstone en Fourways. Die Pretoria tak maak in Jullie
oop. (Onderhewig aan die Covid-19 pandemie.)
Wat kry mens as jy ’n briljante fotograaf, diere en
jou kinderlyfies bymekaar sit? Die antwoord is:
PHOTOLOVE PHOTOGRAPHY. Charla is nie net
geseën met ’n natuurlike professionele oog nie, maar
sy het ’n besondere aanvoeling om daardie eerste
ontmoeting tussen kind en dier vas te lê. Charla is self
’n mamma, daarom glo sy dat dit noodsaaklik is om
kinderherinneringe vir ewig vas te vang.
Rustenburg, Pretoria en Potch.
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KINDERKWESSIES

wat móét peuter?

MY SWANGERSKAP

Geskryf deur Juan-Ri Mostert

SWANGERSKAP & ’N PEUTER,
DAAR IS ’N REDE WAAROM DAAR IETS SOOS CLICHÉS IS… dit is die kern van
waarhede in realiteit wat reg in die gesig gestaar word. Nou ja toe, op daardie noot - ’n tweede
swangerskap is totaal en al anders as die eerste een, vir een hoofrede en dit is die feit dat jy jou besige
bytjie peuter moet fasiliteer soos nog nooit van tevore.
Kyk, dames en here, daar is ’n rede waarom hulle peuters genoem word.

W

anneer jy
ingelig is kan
jy vooruit
beplan en ook
jou naastes
aanmoedig
sodat hul kan
weet hoe om jou by te staan. Hier is 7 uitdagings,
wat elke mamma wat in hierdie bootjie is, in
die oë staar deur die verskillende fases van
swangerskap.

GESONDHEID
Hoe vermaak jy ’n hiper energieke lyfie wanneer
jy nie eers jou eie bo-lip kan ruik sonder om
groen te voel nie? Oggendsiekte kom gewoonlik
in die eerste trimester van swangerskap voor
maar sommige vroue getuig dat dit onophoudelik
aanhou totdat hulle babas gebore word.
Raadpleeg jou dokter vir die nodige medikasie
om naarheid te voorkom.

PERSOONLIKHEID
Jou peuter is op die ouderdom waar hulle vir
hulself begin dink en ook ’n bitter sterk wil van
hul eie ontwikkel. Tot en met wanneer is dit
nou opvoeding… en of is dit net verregaande
frustrasie van beide mamma en peuter? Dis hier
waar mens baie vinnig leer om skiet te gee…
voordat jy jouself in die voet skiet. Jou peuter
voel aan dat dinge stelselmatig verander en dit
mag onsekerheid kweek.

SPEEN
Hoe verduidelik jy vir ’n peuter enige iets sodat
hulle verstaan? Om nie eers te praat van hoe
om te verduidelik dat jy hulle eerder nie meer
moet optel omdat daar dalk komplikasies in jou
swangerskap is nie. Dis moeilik… vir hulle...
en vir jou. Probeer om ander maniere vind wat
opmaak daarvoor. Trek jou peuter se aandag
sover as moontlik af van al die veranderinge en
berei hul so goed as moontlik voor vir die koms
van ’n nuwe baba. Idees om hulle voor te berei
kan strek van enige iets soos ’n kinderboek oor
die verwelkoming van ’n nuwe baba, tot YouTube
video’s of selfs aktiwiteite waarmee jy die koms
van die nuwe baba kan inkorporeer.

self wil doen. Kyk heel eerste na jouself, want as
jou emosionele welstand nie op standaard is nie,
gaan dit jou verseker iewers inhaal.

INTIMITEIT
Sorg dat jy en jou man tyd maak vir mekaar.
Emosioneel en fisies. Daar is soveel aanvalle
van buite af en dinge wat ’n rol speel wat jou
stresvlakke verhoog, insluitend die dinamika in
die huishouding wat stadig maar seker verander.
Wees paraat, en doen ekstra moeite vir en met
mekaar.

Õ

FISIESE UITDAGINGS
Jy is so uitasem, dit klink of jy tans ’n marathon
gehardloop het maar intussen sit jy en jou peuter
eintlik al vir die laaste 15 minute en werk aan
een of ander opvoedkundige aktiwiteit. Jy is
ongemaklik en jou maag voel letterlik of hy wil
bars. Jy is moeg, want jy’s swanger - duh. Maar
jy is ook moeg want jou peuter het gisteraand
nie goed geslaap nie - gelukkig was dit beter
as die vorige drie aande. Kort voor lank wil jou
woelwatertjie nie meer stil sit nie, jy kan nie
meer onder die tafels inkruip of agterna op die
klimrame klouter nie… Maak vrede met die feit
dat jou peuter dalk ’n nuwe gunsteling persoon
sal aanneem sonder om te emosioneel daaroor
te raak.

BEDRYWIGHEDE

EMOSIES

Hoe ouer jou peuter word, hoe meer wil hulle
weet en hoe meer bedrywig raak hulle. “Some
thing’s” of eerder “someone’s got to give,”
mamma en as jy dit nog nie weet nie, dis jy.
So, skaal af. Spandeer die nodige tyd met jou
eersgeborene/s voordat die dinamika weer
verander wanneer die nuwe babalyf arriveer.

Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie,
swangerskap is een helse emosionele reis,
DIE FOTO IS GENEEM DEUR
onder andere - punt. Jy ervaar alles intens en
PROFESSIONELE, UNDERWATERhuil aanmekaar. En dis alles deel van hierdie
FOTOGRAAF, @ILSEMOORE
wonderlike pad wat mens stap, mamma. Maak
seker jy maak die nodige tyd vir jouself ook. Rus.
Veral as jy een van daardie mamma’s is wat alles
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MY BABA

Geskryf deur Juan-Ri Mostert

Of jy nou al gevoel het dat die AARDE JOU KAN INSLUK, wanneer jy 33, 000 voet in die
lug vlieg, of nog net stres oor die eerste vlieg-ervaring saam met jou kleinding hier is is ‘n paar móét-lees idees:
k gee my eerste sug
van verligting toe ons
uiteindelik op die vliegtuig
sit - want kyk, dis ’n
mypaal op sy eie. Dit is
’n missie om met twee
kinders net tot op die

vliegtuig te kom.
Weer haal ek diep asem soos wat die interkom
sy eerste ding-dong gee, “Good morning ladies
and gentlemen, this is your captain speaking.”
Luidrugtig en uitgesproke weier my peuter om die
i-Pad weg te bêre. My baba skree en draai haarself uit
die veiligheidsgordel. Ek kan sien hoe ons medepassasiers benoud rondskarrel. Dis dan eers wat ek
besef dat die sweet my reeds af tap.
Ding-dong, “Welcome onboard Flight-WithKids-101 with service from the Land-of-Worries to a
Happy-Mama-Flight.” Het ek nou reg gehoor? “We
ask that you fasten your seat belts. Enjoy your flight.”

STOOTWAENTJIE
’n Stootwaentjie kan een van jou grootste bates wees.
Solank jy goed voorbereid is op wat om te verwag kan
jy daarvolgens beplan.
WANNEER IEMAND SAAM MET JOU VLIEG:
Ek gebruik altyd ons drie-stuk-stootwaentjie wanneer
ons nasionaal of internasionaal vlieg. Dit werk vir my
om albei kinders in hul stoeltjies te sit en die waentjie
dien ook as pakplek vir jou handbagasie en babasakke.
Ons reis dan heel op ons gemak wanneer daar ’n paar
ekstra hande is om die bagasie op ’n lughawe-waentjie
te stoot en om my te help om ons stootwaentjie op te
vou voordat jy op die vliegtuig klim.
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BABASAK

Pak alles wat jy nodig mag kry, maar niks meer nie.
Wet Wipes: maak seker jy het genoeg. Ek hou
daarvan om, waar ek kan, ons sitplekke eers af te vee
met ’n alkohollappie of wet wipe (dit is nie ’n moet
nie, net ’n voorkeur).
1. Babadoeke: pak so vier of vyf, afhangende van
hoe vêr die vlug of reis is. Ek pak ook dan altyd ekstra
in my handbagasie vir ingeval ’n vlug uitgestel word,
of jou baba dalk meer doeke mag nodig hê.
2. Boudsalf (of Vaseline)
3. Eetgoed: pak kossies of peuselhappies wat vir jou
kinders bekend is. As jou kinders soos myne is, is daar
’n kans dat hulle nie die vliegtuigkos gaan eet nie.

HANDBAGASIE
Ek gebruik hierdie sak vir die ekstra goedjies wat ek
net op die vlug sal benodig.
Klein houertjies babaseep en babaroom sodat
jy die kinders by ’n transito-sitkamer of lounge kan
was en aantrek voor ’n internasionale vlug. Of, bad
hulle by die huis. Dit hang alles van van hoe laat die
vlug vertrek en hoe lank die vlug is.
Ekstra doeke: ek pak nog vier of vyf doeke. Dit vat
nie baie plek in die tas op nie, so pak eerder genoeg as
wat jy te min pak.
Ekstra klere: wanneer ons van ’n warm na ’n koue
klimaat vlieg,
Plane Pal: wanneer jy ekonomiese klas vlieg, beveel
ek sterk aan om ’n Plane Pal aan te skaf. Dit is soos ’n
klein opblaas matras wat dieselfde hoogte as die stoel
is, dus dien dit as ’n verlenging en kinders kan reguit
slaap soos op ’n bedjie by die huis.
		

MEDISYNE

Aangesien elke kind anders, stel ek voor om direk met
jou dokter of pediater te praat oor watter medisyne

nodig sal wees vir jou kind. Hier is wat vir ons werk:
Vitamien stroop: gee jou kind se immuunstelsel ’n
hupstoot sowat ’n week of twee voordat julle vlieg. Dit
is nie nodig om dit saam op die vliegtuig te neem nie.
Bactroban: smeer bietjie Bactroban salf aan jou
kind se neus, dit help dat hulle nie sommer onnodige
kieme sal inasem nie.
Ander medisyne: pak net die nodige medisyne
soos, pynmedisyne of Prodol vir tande wanneer jou
baba of kind dit op daardie stadium nodig het.

SPEELGOED
Die beste is om so lig as moontlik te pak. Moenie
bekommer om te veel speelgoed te pak nie- onthou, jy
moet alles saam dra. My kinders loop graag op en af
deur die passasiers in die gangetjies - mens kry maar
maniere om hulle besig te hou waarmee hulle besig
wil wees op daardie oomblik.
Tandering - ek gebruik die bekende Sophie
Teether waaraan my baba kan kou. My baba weier
om ’n dummy te vat, so wanneer sy aan Sophie kou
help dit ook vir haar oortjies wanneer ons opstyg
of land.
Vir my peuter pak ek ‘n inkleurboek, plak-naels of
aanplak-tatoos (dit het soos ’n bom gewerk), die
opvoedkundige speletjies op haar i-Pad hou haar ook
lekker besig.

ALGEMENE WENKE
1. Hoe minder bagasie, hoe beter.
2. Probeer om sover as moontlik deur die nag te vlieg.
Dis beter as hulle EN JY kan slaap.
3. Vir internasionale vlugte, bespreek vroegtydig die
sitplekke waar die bababed is. Die voetspasie is groter
en dis lekker naby aan die badkamer. Vir plaaslike
vlugte vind ek dat ’n gangsitplek makliker werk sodat
ander passasiers nie heeltyd pad hoef te gee wanneer
jou baba aan die beweeg is nie.
Moet jou nie te veel steur aan mense se opinies nie.
Kinders is kinders en jy is ook net ’n mens, Mamma.
Weet jy doen goed en jy is nie alleen nie.

Õ

FOTO’S | PINTEREST

WANNEER JY ALLEEN VLIEG:
Ek vind dat dit makliker is om sonder ’n stootwaentjie
te vlieg wanneer ek en die kinders alleen vlieg. Ek
dra dan my baba in ’n sling of carrier, peuter aan
’n leiband en die tasse op een van die lughawe se
waentjies. As jy jou stootwaentjie sal nodig hê

wanneer jy by jou eindbestemming aankom, boek
hom in by die toonbank waar jy aanmeld.
As jy regtig sukkel, moenie skroom om vir hulp te
vra nie.

KLIKKIEBÊK
Geskryf deur Juan-Ri Mostert
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Daar is so baie items wat jou BABA, KIND OF PEUTER mag nodig kry gedurende ’n vlug.
Hier is ’n paar items waar sonder ’n mens nié wil reis nie.

1

2

Reis gemaklik met
hierdie produkte
Wanneer jy ’n mamma is, skiet jou kop dadelik in 1000
verskillende rigtings, veral wanneer jy keuses moet maak
rondom watter items prakties vir jou sal werk wanneer jy
met jou baba of kinders moet reis. Moenie kommer! Ek deel
graag sewe noodsaaklike items waarvan ons gebruik maak
wanneer ons reis.

3

4

FOTO’S | VERSKAF

5

6

1 PLANE PAL KIT R749, PLANEPAL .CO.ZA 2 SOPHIE THEETHER, R369, KIDS EMPORIUM 3 ZELAT - THE DÉRIVE TRAVEL BAG, R3150, ZELAT.CO.ZA
4 HUGGIES DOEKE PRYSE MAG VERSKIL AFHANGENDE DIE ITEM (CLICKS) 5 HUGGIES WETWIPES R29.95 VIR 56, CLICKS 6 ANNIQUE 2-IN-1
SHAMPOO AND B ODY WASH 200M, ANNIQUE .COM, R149.99 7 THULE SLEEK STOOTWAENTJIE R17 999, AT ALL THULE WINKELS
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MY KLEUTER
Geskryf deur Juan-Ri Mostert

Jeuk. Krap. KOPLUISE!
Pediater, dr. Maretha Combrink beantwoord al die KOPKRAPPERS RONDOM LUISE.

D

Die sweet begin my
skoon aftap toe ek
lewens groot op die
kennisgewingbord
lees dat daar ’n
luis-geval in een van
die klasse was! Sjoe,
gelukkig is dit nie in my kind se klas nie... Nog
voordat ek ’n sug van verligting kon neem, lees ek
die volgende oggend dat die luise reeds versprei het
na die res van die skool! Nee, genade! Wat moet ek
nou doen?
Gelukkig vir die raad van die flambojante, Dr.
Maretha Combrink wat my kopkrapper vrae
sommer maklik beantwoord. Sy is een van die
beste pediaters by Erasmuskloof Hospitaal in
Pretoria. Hier is haar insiggewende advies rondom
die luis-situasie:

1. WAT IS DIE EERSTE STAPPE
WAT EK AS MAMMA MOET VOLG
OM TE VOORKOM DAT MY KIND
LUISE KRY?
Die rede waarom kopluise so maklik in skole
versprei word is omdat kinders meer regstreekste
kontak met mekaar het. Ondersoek gereeld
jou kind se kop en oorweeg dit om ’n sjampoe
wat teeboomolie (tee tree oil) bevat, te gebruik.
Verduidelik vir jou kind om nie haar hoed/pet met
maats te deel nie en ook nie dieselfde haarborsel of
haarrekkies/knippies as haar maats te gebruik nie.

DR

2. WAARVOOR MOET EK KYK
WANNEER EK OPSOEK IS NA
LUISE OP MY KIND SE KOP?
Laat jou kind in helder verligte vertrek sit en deel
die hare op in seksies.
Kyk vir lewendige luise en nete (luiseiers) op jou
kind se kopvel. Lewendige luise is moeilik om raak
te sien aangesien hulle vinnig beweeg en lig vermy.
Nete is klein wit of geel-bruin spikkels wat naby
die kopvel aan die haarskag vassit. Die maklikste
plek om te kyk is teen die haarlyn agter die ore of
in die nek.
Gebruik ’n fyntandkam om deel vir deel deur die
hare te kam, dit kan ook help om van nete ontslae
te raak.

3. EK IS TE LAAT! MY KIND HET
OOK LUISE, WATTER STAPPE
MOET EK NOU VOLG?
Daar is ’n aantal verskillende medisinale sjampoe
produkte op die mark wat aangedui is vir die
behandeling van luise.
Produkte wat 1% Permethrin bevat word as veilig
beskou vir gebruik in kinders.
Volg die gebruiksaanwysings op die produk wat jou
dokter/apteker aanbeveel het.
Dit is belangrik om na elke was en gebruik van die
medisinale sjampoe ook die hare met ’n fyn kam
uit te kam om van die oorblywende nete ontslae
te raak.
Was alle beddegoed/kussingslope, hoede/pette

of sagte speelgoed wat in kontak was met jou kind
- moenie van haarborsels, rekkies en knippies
vergeet nie.
Herhaal die behandeling een of twee keer per week
vir 4 weke om sodoende die luiseiers wat intussen
uitbroei ook te behandel.

4. KAN BABAS OOK LUISE KRY?
Kopluise is meer algemeen in kinders tussen die
ouderdom van 4-11 jaar, maar enige iemand kan
kopluise kry - mits hulle genoeg hare het.

5. HOE WEET EK DAT EK VAN
ALLES ONTSLAE GERAAK HET?
Kopluise leef ongeveer 28 dae lank, eiers broei
uit binne 7-10 dae, babaluise (nimfe) bereik
volwassenheid binne 7 dae en begin dadelik eiers
lê. Soos onder punt 3 genoem is dit belangrik
om die behandeling een of twee keer per week te
herhaal vir 4 weke om sodoende die luiseiers wat
intussen uitbroei ook te behandel. Daarna kan jy
weekliks jou kind se kop deursoek.

6. ENIGE RAAD OF SPESIFIEKE
PRODUKTE WAT DR. SAL
AANBEVEEL OM TE GEBRUIK?
Sjampoe wat teeboomolie bevat is ’n goeie
afweermiddel vir luise, hulle hou nie van die reuk
nie. As jy dit gebruik en jou kind se kop gereeld
deursoek verminder dit die kans om deur te loop
onder ’n kopluis infestasie.

Õ
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12 NUTRITIOUS FLAVOURS AVAILABLE | FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.ENERGYBAR.CO.ZA

@PVM Energy Bar

@energybarpvm

PVM Energy Bar

THE WORLD’S ORIGINAL ENERGY BAR ®
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DEKORDROME
Geskryf deur Carmen Hosten Nell
decor@blossmag.co.za

@carmenhosteninterior

#BLOSSKIDS

KOM KUIER IN STYL
CARMEN
HOSTEN is ’n
innoverende
ontwerper,
gefokus
op unieke
persoonlike dekor,
argitektuur en meubels. Sy het ’n
BA graad in Binne-argitektoniese
ontwerp en het ook ’n oog
vir kwaliteit en ruimtelike
transformasie. Sy gebruik graag
omgewingsvriendelike- en
trendsetting ontwerpe.

NOTATION
Daar is inspirerende dekor-en
meubelvervaardigers wat spesialiseer in
sement, staal en uitsonderlike terazzo
materiale. Hul besonderse produkte is
kontemporêr, interessant en word plaaslik
gemaak. Van kombuisblaaie, koffietafels,
kershouers, potte, borde, letter dekor,
coasters en selfs teëls, word gemaak.
Hulle het ’n unieke ontwerpersreeks
beskikbaar op notationaldesign.co.za
en kan enig in sy soort gemaak word
vir jou projek. Hulle word geken vir hul
pragtige geometriese teëlwerk genaamd
“hex” en “chevron tiles” wat gebruik word
om fokusmure te dek en lyk absoluut
fantasties. Hulle “Diamond tile” is net so
mooi en kan selfs as ’n kunswerk uitgelê
word. Hoe ongelooflik is dit? NOTATION
is geleë in Kwazulu-Natal maar kan oral in
Suid-Afrika afgelewer word.

MOOIE MARMER

Een van die mooiste oppervlak materiale, wat ontstaan uit die rou wonders
van natuur, is marmer. ’n Duursame, gedetaileerde en luukse produk soos
marmer, word dikwels gebruik vir binnehuisevloere, mure, kombuisblaaie,
wasbakke, kunswerke en selfs meubels. Die tekstuur van ware marmer
skep ’n weelderige atmosfeer en word dikwels nagemaak op materiale
soos porseleinteëls en selfs muurpapier. Marmer kan in sy rou vorm gebruik
word lewer ’n baie natuurlike effek. Gepoleerde marmer het ’n gladde,
glanstekstuur en het ’n refleksie-effek. Marmer word dikwels afgeborsel
met diamant skuurders wat ’n baie dramatiese effek gee met ‘n effe onewe
oppervlak. Die tegniek kan verkieslik gebruik word vir badkamer en kombuis
vloere wat glybaarheid voorkom. Hoe groter die marmer oppervlak, hoe
meer indrukwekkend die spasie. Marmer is ‘n tipe steen wat verkry
word vanuit onder die grond oppervlak, waar vulkaniese aktiwiteit
plaasgevind het. Omdat dit ’n natuurlike produk is, is nie een teël
dieselfde nie. Elke steen verander van
tekstuur en kleur en kan in miljoene
verskillende ontwerpe verkry
word. Marmer is definitief nie
’n goedkoop produk nie en
word gereeld gebruik in
die historiese argitektuur
van kerke en paleise. Dit
kan gelukkig vandag as ’n
namaaksel verkry word met
produkte wat ’n soortgelyke
effek skep.

FOTO’S | ANTHONY HOREK
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DEKORdrome

’n Gastekamer gee jou die
geleentheid om jou familie en
vriende ekstra spesiaal en tuis te laat
voel. Skep ’n spasie van gemak,
gerief en privaatheid. Hier is n paar
riglyne vir die skep van so vertrek:
1. Daar is niks meer elegant as linne
van goeie kwaliteit nie. Belê in 100%
Egiptiese katoen om die vetrek soos
’n 5 ster hotelkamer te laat voel. Wit
is altyd die beste kleur vir ’n duvetoortreksel.
2. Versier die bed met strooikussings
en komberse. Snoesige linne en
gee warmte in enige slaapkamer.
Ideaal vir die koeler maande.
3. Voeg ’n mini-kombuis in die
vertrek waar hulle kan koffie maak
en versnappinge kan bêre. As daar
spasie is, is ’n klein yskas ook baie
handig.
4. Dit is belangrik om handdoeke
en waslappies vir jou gas te verskaf.
’n Oulike manier om dit te doen is
skoon opgerolde handdoeke in ’n
mooi mandjie en selfs ’n extra japon
en pantoffels.
5. As jy nie noodwendig ’n
addisionele vertrek het vir ’n
gastekamer nie, kan jy enige ander
vertrek bv. jou kantoor gebruik en ’n
dagbed insit. Maak dit net gemaklik
met klomp kussings, komberse en
hul eie bedkassie.
6. Sit gerus ’n vars potplant in die
kamer vir die naweek om lewe en
suurstof in die vertrek te bring.
7. Iets wat elke mens benodig wat
beslis funksioneel sal wees, is ’n
bedlampie, ’n skoon glas vir water
en ’n tweepunt prop
8. Wie hou nie van lees nie? Pak ’n
paar interessante boeke en BLOSS
tydskrifte uit wat perfek werk vir ’n
bietjie “me-time”. Selfs al is daar
nie gaste nie kan dit ‘n gerieflike
spasie wees om self te gebruik om
te herlaai.
9. Maak pakplek vir ’n tas of spasie
in die kas wat jy beskikbaar kan
maak vir ’n paar dae. Dit gee hulle
die geleentheid om hulle klere op te
hang sodat dit nie kreukel nie.
10. Dit is altyd n goeie idee om n
persentjie op die bed te sit as ’n
verrassing vir jou spesiale gas.

DEKORDROME

#BLOSSDECOR
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DEKOR INSPIRASIE
Geskryf deur Carmen Hosten

#XXXXXXXXXX

E-mail ons Dekorredakteur om jou
STYLED SHOOT TE FEATURE volgens
ons maandelikse tema.

KLIEK HIER OM
MEER OOR DECOR
TE LEES.
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INKOPIELYS

2

3

1
GEE JOU HUIS ‘N NUWE VOORKOMS MET STYLVOLLE
EN MODERNE PRODUKTE.

4

1. TRIANGULAR CLOTHING STAND 600MM, R 3 200, NIGHT OWL
2. MEMPHIS 1 SEATER, R7,299, @HOME
3. HANGING LIGHT - METAL CHANDELIER, R799, DECOFURN
4. COLOUR ART PLANT PRINT, R395, KNUS
5. AGATE SIDE TABLE WHITE , R3,999, @HOME
6. HAND TUFLED WOOL & SILK ADORN PACIFIC RUG,
R19 500, KNUS
7. GEO CIRCLE SCAT TER, R272, KNUS

5

NATUURLIKE BELIGTING
Sonskyn maak jou gordyne oop! Transformeer jou
spasie, spaar krag, verbeter jou gemoedstoestand,
skep n buiteliggende atmosfeer en verbeter
sommer jou gesondheid deur eenvoudig net meer
lig in jou huis toetelaat.
As jy in die proses is om jou droom huis te
bou, is daar niks so voordelig soos baie en groot
vensters nie. Dit is baie belangrik om die ligging
van die huis in ag te neem. Huise wat Suid Kyk
vang die meeste sonlig omrede die Son in die
Ooste opkom en sak in die Weste. Sonlig behelder
enige spasie meer as wat enige ander onnatuurlike
lig nie sal kan doen nie. Ligter binnemure
reflekteer lig en skep ‘n ongelooflike helder
atmosfeer. Lig kan ook direk van bo-af inskyn
deur gebruik te maak van ‘n balkonlig.
Die hitte van die son veroorsaak natuurlike
verhitting en spaar heelwat krag met die gebruik
van ligte deur die dag. Die Son produseer ook
Seretonien wat ongelooflik baie help met jou
gemoed, gee jou liggaam energie en laat jou beter
slaap. Son-beligting het ook die potensiaal om
‘n klein vertrekke groter te vertoon en die ware
skakering van kleure uit te bring. Die Son het
soveel potensiaal en as ons hom verwelkom in ons
huis sal hy gratis soveel kan aanbied.

6

7
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DEKOR DETAIL
Saamgestel deur Carmen Hosten

DONALD NXUMALO.
betrokke met projekte reg oor Afrika wat die
Konsulêre kantore in Tanzania, ‘n Hotel in Uganda
en huise vir bekendes in Suid Afrika insluit.
Sy styl is merkwaardig vir sy “Urban”
intuitïewe Afrika tendense. Donald het ‘n eerste
plek gekry vir SABC 3 se 4de jaar beste student
kompitiese, en was gepubliseerd in Elle Decor,

Destiny Man, House and Leisure, Mail en
Guardian. Sy visie is sodat kliënte hulleself kan
raaksien in sy projekte, waar hulle behoeftes
raakgesien kan word en saam met hom ‘n pad kan
stap. ‘n Pad waar ‘n kliënt se visie en Donald se
vermoë om die visie te transformeer in iets baie
spesiaals.

ADRIAAN LOUW, ARGITEK & EIENAAR VAN @LOUWKUL
KANTOOR-LEWE - In die geskiedenis van die mens het ons waarskynlik
nog nooit so baie tyd aan werk spandeer soos deesdae nie. Ten spuite van
die feit dat die era van 8 to 5 besig is om uit te sterf is die gebou-tipe wat
waarskynlik die meeste innovering beleef het in die laaste 10 jaar beslis
kantore. Van co-working tot hot-desking met ’n crèche of ’n restaurant.
Kantore en veral groot besighede is besig om werk so gemaklik as moontlik
te maak. Alles juis om beter produtiwiteit te dryf. Of jy nou baas of klaas is en
of jy in ’n groot kantoor of ’n klein besigheid is gebruik die volgende om jou
werksplek op datum te kry.
IDENTITEIT - Kantore met tipiese uitlegte en meubels kan maklik ’n persoon
identiteitsloos laat voel en dit veroorsaak ’n tekort aan verantwoordelikheid
en eienaarskap. Die oplossing is vir sommiges ’n familie foto of twee en vir
ander enige iets van ’n snaakse koffie beker tot ’n aanhaling in pers neon
ligte. Elke persoon moet ’n gedeelte van sy werksruimte sy eie maak.
TOEVALLIGE ONTMOETING - Die stereotipiese geselsies by die
fotostaatmasjien is baie meer werd as wat mens besef. Moderne
kantoor ruimtes sluit ’n reeks van areas in waar mense vinnig kan

Hy
sê

ontmoet of net ’n gesprek aanknoop buite die formele
raadsaal opset. Die tendens is, hoe vreemder die ruimte
hoe meer produktief die gesprekke.
GROEN KANTORE - Dié groen is nie die volhoubaarheids
tipe groen nie. Die grootste gier in kantoorruimtes is plante. Dit
verskaf ’n kalm en sagte gevoel, filtreer die lig en kan ook help met punt 1.
Enige goeie kwekery sal binnehusie plante en hul voordele kan aanbeveel.
GERIEWE - Uit ’n ekonomiese perspektief is die salaris van ’n werknemer
aansienlik meer as die koste van die ruimte wat hul beset oor ’n jaar periode.
’n Persoon wat dus ongelukkig of onproduktief is a.g.v sy kantoorruimte is
’n swak besigheidsbesluit. Begroot eerder vir koste effektiewe geriewe wat
waarde toevoeg. Dit sal kantoorspesifiek wees, van ’n put-put baan in die
tuin tot ’n middagete kan die span laat beter funksioneer.
FLEXI TYD - Die mens is nie ’n masjien nie en Investec het in die jaar
’n groot stelling gemaak deur hul gewone verlof beperkings vir die
meerderheid van werknemers te laat vaar. Met ’n duidelike posbeskrywing
en doelwitte behoort almal hulself te kan bestuur.

V I R E N I G E A R G I T E K T U U R - O F D E S I G N -V R A E , E M A I L M Y BY A D R I A A N @ LO U W KU L . C O. Z A . E K H E L P J O U G R A A G .

“GERAAMTE” PLANT
Almal het mos een of ander “ geraamte” in hul kas, maar
dis nie waaroor die lewe gaan nie. Al geraamte wat jy
moet versorg is ‘n geraamte plant, of soos ons dit beter
ken - rankplante. Rankplante kan baie groot raak en ’n
vertrek met lewe vul, hangaf in watter grootte jy hom plant,
onthou dit moet goeie grond wees. Die mooi plant is baie
bekostigbaar, kort min son, hou van baie skaduwee en
soek so 1-2 keer per maand bietjie water en plant maklik
oor. Beskikbaar by meeste kwekerye en as jy een wil koop
vra in engels vir ’n “delicious monster.”. Groen bring lewe
in ’n vertrek en die karaktervolle blaar is tydloos!
82|2020 uitgawe 2|www.bloss.co.za

FOTO’S | TEAKWAREHOUSE.COM, GRACEANDGLORYHOME.CO.UK

Van ‘n dromer met ‘n nederige agtergrond tot ‘n
inspirerende ontwerper met uitsonderlike projekte
agter sy naam. Donald was ‘n T.U.T student met
passie, visie en die vermoë om groot dinge the
beryk. Hy het sederd sy eie firma oopgemaak,
geken vir sy besonderse span met vele talent,
vaardigheid en vasbeslotenheid. DNX was al

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx@blossmag.co.za
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KOSKOMBINASIES

#BLOSSAPPé TIT

G e s k r y f d e u r To b i J o o s t e
food@blossmag.co.za

@tobi_jooste

Gesonde swart kos
Swartrys is propvol vitamiene E, dit
versterk die imuunsisteem en is vól
anti-oksidante. ’n Koppie lensies
bevat 8 mg yster en ’n volwasse
vrou benodig slegs 16 mg per dag.
Swartbessies is ons gunsteling, vol
vesel én bevat ‘polyphenols’ wat
jou selle skoonmaak vir optimale
breinfunksie. Swart boontjies is
gelaai met ‘bioflavonoids’ wat kanker
beveg en swart tee is ook goed
anti-oksidasie en verlaag die risiko vir
hartaanvalle.

Grenadella, die
passievolle vrug!
Ek is lus en noem dit die vrug van passie
(passion fruit). Duh! Dis een van mees
onderskatte vrugte en tog só veeldoelig,
om nie eers te praat van die kleure en
geure wat dit in kos, slaaie en drankies
voortbring nie. Grenadella’s is gelaai
met potassium, kalsium, yster asook
proteïene. Dit is ook ryk aan vitamien A,
B1, B2, B3, B9, C, E, K en A. Om gereeld
grenadella’s te eet help jou liggaam om
meer rooi- en witbloedselle te produseer.
Kom ons ontmasker hierdie vrug dadelik!
50|JUNIE 2014|www.bellamag.co.za
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FOOD SLO GA N (GR O O T): N E V E R E AT M O R E TH A N
YO U C A N LI F T ! – M I S S P I GGY

KOS

kombinasies
SWART SOUT
Indiese mense het altyd interessante maniere om gehidreerd te bly,
veral deur vrugte wat verwerk word in sappe, ens. Maar - hul het ’n
geheim wat altyd bygevoeg word, wat jou liggaam vul met die nodige
elektroliete; swart sout. Swart sout word in baie Indiese geregte en
drankies gebruik vir ’n delikate geur. Benewens dat dit ’n nuurlike geur
aanwakker, is dit ook goed vir die liggaam. Dit is vol natuurlike soute
wat die liggaam nodig het. Die oorsprong daarvan is in die Himalayan
Berge en word baie gebruik in Indië en Pakistan.

THE BIG BLACK
COOKBOOK
Jou eie klein swartboekie, maar nie
vir dáárdie redes soos nommers
van ou kêrels en ’n vrytjie nie,
nee, jou eie kookboek. Die boek
is gevul met 212 skoon bladsye
waar jy jou eie idees, jou ma se
wenke ens. kan neerpen. Daar
is plek vir die resep se naam,
voorbereidingstyd én hoe warm
die oond moet wees. Voor in is
daar ook ’n indeks sodat jy vinnig
by jou resep kan uitkom.

HOOFFOTO: NICOLENE TERBLANCHE

TOBI JOOSTE
is bekend
as sanger,
suksesvolle
sakeman en
skrywer. Hy het
ses musiekalbums
en een DVD op sy
kerfstok. Sy tweede boek,
Daar is ‘n Eiffeltoring in sy
boedel, is tans in sy vyfde
drukoplaag en ’n topverkoper
in SA. Hy is ook direkteur
van sy eie bio-chemiese
bemarkingsmaatskappy. Hy is
lief vir reis, lees (én ook ons
Boekeredakteur) en noem
homself; die selfopgeleide
boerseunsjef. “Kos is soos
verf en liedjies skryf; as jy lank
genoeg met die note en verf
speel, vind jy jou eie harmonie.”

RESTAURANT REVIEW

9/
10

EK GEE BUNS OUT ‘N 9/10. PROBEER HULLE GERUS.

G e s k r y f d e u r To b i J o o s t e

#XXXXXXXXXXXX

Buns out

In die hart van Johannesburg in die ou
woonbuurt, Linden het daar onlangs ’n
doodgewone Burger-joint sy deur oopgemaak.
Op die oog af lyk dit maar vaal en gewoon. Die
dekor is niks besonders nie, maar dan vang die
spyskaart eerste jou oog met sy unieke name
en kombinasies.‘New Bacon-ings’ en ‘Blue Boy’
is van die interessante name op dié spyskaart.
Vir die vegetariërs is daar Beyond-patties en
vir diegene wat meer van hoender hou, is daar
‘Go Nuts’ – ’n diepgebraaide hoender schnitzel
bedien met ‘n grondboontjiebottersous. Die
‘MOS-burger’ se oorsprong is van Tokyo waar
die Japanese die ‘bun’ maak van saamgeperse
rys. Dis sedert 1972 baie bekend in Japan.
Dié klein burger joint waar jy sommer op

WhattsApp jou wegneemetes kan bestel, is In
September 2019 deur die bekende TV-aanbieder,
Maponyane begin. Dié tv-persoonlikheid se joint
het so gegroei, dat hy nou al selfs in Durban ’n
tak oopgemaak het.
Die bekende celebrity chef, Lorna Maseko
beveel hierdie buns as van haar gunstelinge, in
Johannesburg aan.
MAAR WAG, ONS LOS DIE BESTE VIR LAASTE!
BLOOMBERG HET ’N SOEKTOG NA DIE
BESTE BURGER-RESTAURANT VAN STAPEL
GESTUUR EN BUNS OUT, HIER IN ONS EIE
4DE LAAN IN LINDEN, GEKIES AS EEN VAN DIE
TOP 10 BESTE BURGER-RESTAURANTE IN DIE
WÊRELD!

Õ

FOTO’S |

“ EAT CL EA N T O STAY F I T, H AV E A B UR GE R TO S TAY
S A N E . ” - GI GI H A DI D
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Luuks

IN DIE KOMBUIS

G e s k r y f d e u r To b i J o o s t e

TOBI KOOK

ROMERIGE COCONUT
BIRCHER MUESLI MET
BLOUBESSIE COMPÔTE
BESTANDELE

Muesli
120g hawermout
20g fyn klapper
45ml meel
5ml gemaalde kaneel
1 knippie sout
30ml heuning
250ml amandelmelk
300ml dubbel-room yoghurt
1 gerasperde appel

VINNIGE BLOUBESSIE-COMPÔTE

GARNERING

Geroosterde klappervlokkies
Bessies (gevries)
Een handvol amandels

METODE
In ’n groot mengbak, gooi al die mueslibestandele
bymekaar. Bedek en laat staan oornag.
Vir die compôte, plaas al die bestanddele in ’n pan
en bring tot kookpunt. Laat dit prut vir omtrent 6 tot
8 minute. Haal af en laat afkoel.
Bedien die muesli in ’n bak, skep lepels vol
compôte oor en garneer met die bessies en neute.

86|2020 uitgawe 2|www.bloss.co.za

BESTANDDELE

30ml knoffelolie
2 sprietuie, fyn gekap
250g rooi mullet filette (jy kan ’n ander vis ook
gebruik)
250ml Rosé
½t sout
peper na smaak
2 tamaties, pitte uit en opgekap
30ml kappertjiesaad
250g swart tagliolini pasta

METODE

Kook jou pasta al denté
Verhit ’n pan en braai die sprietuie vir ’n minuut
voordat jy die vis filette, velkant na onder, in die
pan sit.
Gooi die wyn oor en draai die filette om na a minuut
of twee en tot gaar. Haal uit en bêre in foelie sodat
dit warm bly.
Laat die oorblywende sous lekker borrel vir so 3
minute en voeg dan die tamaties, kappertjiesaad en
botter in roer sodat dit lekker meng.
Dreineer jou pasta en roer dit deur die pansous. Ja,
gooi sommer die pasta in die pan.
Flok die vis (en probeer die vel aan hou). Meng dit
liggies met die pasta of bedien dit bo-op die pasta.
Garneer met basiliekruid.

BESSIE KAASKOEK
BESTANDDELE

125g beskuitjies (Marie, of een van daai)
75g sagte botter
300g roomkaas
60g versiersuiker
1t vanieljegeursel
½ t suurlemoensap
250ml dubbelroom
285g swartbessiekonfyt (daai ‘grênd soort)

METODE

In ’n voedselverwerk, blits die beskuitjies en
botter saam tot dit goed gemeng is. (Ja, ek
‘cheat’ die basis, maar ons het nie altyd tyd vir die
hele storie maak van die begin af nie.)
Druk die beskuitjiemengsel vas in ’n ronde, 20
cm tertbak. Maak seker jy druk dit plat en net so
effentjies op teen die kante.
Klop die roomkaas, versiersuiker, vanjiele en
suurlemoensap goed.
Klop die dubbelroom tot effens styf en vou dit met
’n metaallepel in die mengsel in.
Skep die kaaskoekvulsel nou bo-op jou
beskuitjiekors met ’n spatula. Sit dit in die yskas
vir so 3 ure of nog beter, oornag.
Wanneer jy reg is om te bedien, smeer jou
grênd bessiekonfyn bo-oor en strooi ’n paar vars
bessies oor.

DIE PLEK OM TE WEES VIR ENIGE FUNKSIE
Mooikrans is in Pretoria-Oos geleë en bied
die perfekte kombinasie van eenvoud en
luuksheid. Hulle bespoke venue word omring
deur ‘n asemrowende argitektuur-tuin en die
rustige natuurskoon bied verskeie plekke aan
om te verseker elke geleentheid is intiem en
persoonlik. Om die perfekte venue te kry, kan
‘n gewone funksie omskep in ‘n onvergeetlike
ervaring. Hulle glo dat ‘n funksie ‘n fees vir
die sintuie moet wees en ‘n ervaring wat ewig
onthou moet word. Mooikrans is ideaal vir
intieme funksies tot ‘n 100 gaste.
Die verskillende liggings op ons terrein bied jou

die geleentheid om ‘n area te kies wat perfek pas
by jou funksie.
Ons het onlangs die voorreg gehag om Tobi hier
af te neem en wat ‘n ongelooflike ervaring. Ons
beveel dit beslis aan. Kontak hulle gerus by
076 339 5752 en info@mooikrans.com.

FOTO’S | NICOLENE TERBLANCH & MOOIKRANS

150g bloubessies
15ml suurlemoensap
30ml water
30ml heuning

SWARTPASTA MET ROOI
MULLETVIS

FOTO’S |

PROFILE FOTO’S VAN TOBI | @NICOLEN_TERBLANCHE
PLEK | MOOIKRANS VENUE & GARDEN
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BUBBLES & LAG
G e s k r y f d e u r To b i J o o s t e
food@blossmag.co.za

PARTY TIPS!

#BLOSSCHEERS

Steek een of twee gaatjies in druiwe met ’n tandestokkie en gooi dit in ’n
bak. Gooi hulle net toe met Vodka. Strooi bietjie versiersuiker oor. Laat
hulle week vir ’n paar uur. Haal hulle uit en vries dit in ’n plastieksakkie
vir ten minste 3 ure. Gooi dit in jou cocktails of eet dit op ‘n yskoue dag
langs die swembad. Of maak mooi met dit – as daar oorbly nadat jou
hand in die sak was die eerste keer…

SPARKLING GRAPE
LEMONADE
Het jy geweet in die supermark se
vrieskaste is daar bevrore blikke
sapkonsentrate. Maak dié een en
almal gaan die resep wil ‘leen’. 1 blik
Minute Maid Druiwe konsentraat,
1 blik Minute Maid Lemonade
konsentraat. 700 ml Sprite. 500 ml
water en baie ys. Meng alles saam
vir ’n heerlike lemonade, met ’n twist.

PURPLE RAIN
Purple Rain is ’n heerlike cocktail
om te maak. 75ml Vodka, 50ml
Curacao, 100ml bessiesap, 100ml
pynappelsap en 50ml Granadine.
Bedien op ys en gooi swartbessies
in vir ’n pers bom van genot!

ROBERTSON
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Wat is die PERS DRANKIE by
Starbucks? Ons het gaan uitvind wat
die geheim is: Binne daardie lilac millennial
drankie is vanieljestroop, swartbessies en ystee
met sojamelk.
Probeer dit gerus volgende keer.

#cheers

BLACK MARTINI
Hou ‘n swart en wit partytjie en maak die deur oop in jou wit,
lang rok met só swart nommertjie in jou hand. In ’n martini
shaker vol ys, meng 60 ml vodka, 30 ml curacao, 15 ml swart
bloubessielikeur. Skud en skink – jy ken die storie. Bedien
met ’n suurlemoenskil op die glas se rand. Jy kan ook swart
voedselkleursel bygooi om jou nommertjie pikswart te maak.
Drink hom sexy, BOND-girl.

FOTO’S | VERSKAF

Champers vir girls! Wanneer
daardie prop skiet, skiet jou hart
en dan begin jou tong dans vir
wat kom. Soos jy die ligpienk
borrels in die sjampanje glasie
laat vloei, sien jy hoe lyk lopende
vreugde. Op jou tong proe jy
aarbeie en blomme. Wilde aarbeigeure word meer prominent met
die na-smaak en dit maak dat
jy net meer en meer wil hê.
Die bottel is ligpienk wat jou
eerstens nie skuldig hoef
te laat voel om dit sommer
self te gaan koop en oop
te maak nie. (kom nou, dit
voel mos maar vreemd
vir ’n girl om met ’n bottel
Brannas onder die arm
by ’n drankwinkel uit te
stap.)
Robertson (my
geboortedorp) is waar
hierdie genot, gebottel
word. Geniet Rosé
voor enige maal as ’n
aptytwekker, of sommer
net enige tyd. Die oranje
en groen vliegtuie is
lankal oor, so maak oop
die pienke!

XXXXXXXXXXXXX
Geskryf deur Xxxxx xxxxxxxxxx
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@meganhorakdupreez

MEGAN HORAKDU PREEZ is
die huidige Mev.
Pretoria-Tshwane
2020. Haar reis
ondervinding het
sy opgedoen by 3 van
SA se grootste reis agentskappe
waar sy oa gespesialiseer het in
bemarking. Vandag het sy haar
eie besigheid, Play IT 4WARD, wat
gholfdae en gholftoere wêreldwyd
reël. Sy is ook die jongste
direkteur van EV Global en ook die
stigter van Golfing for Teddy, wat
al op Super Sport, Netwerk 24 en
Enuus gedek is.

Sjarmante
Stene
Grace Diamonds,
deur Gráinne Seoige, is
eksklusiewe juweliers wat
unieke Suid-Afrikaanse stene
gebruik met ’n Ierse flair. As jy jou eie
unieke styl wil uitleef is dit nou die tyd
om jou eie juwele stuk te ontwerp en
aan te skaf. Hulle spesialiseer in ringe,
halssnoere, armbande en oorbelle
wat nie net uitstaan nie, maar ook
mode-giere ontlok. Elke unieke steen
word versigtig gekies uit die Cullinan
area naby Pretoria om jou styl en sak te
pas. Grace Diemonds se kliënte mark
is nie net van Suid-Afrika nie, maar sy
spog ook met bekendes van regoor
die wêreld wat haar ontwerpe dra.
gracediamonds.co.za

BESTEMMING VAN DIE
MAAND
Mei is die perfekte tyd om Oostenryk
te besoek. Ongelukkig is daar tans
’n reisverbod op enige internasionale
reise, maar ons kan steeds droom.
Oostenryk is gevul met kuns, kultuur
en natuurlik kos vanuit die boonste
rakke. Die hoofstad, Wene, spog met
klein pikante bakkerye om elke hoek
en draai, waar jy kan kies en keur
aan die wêreld se beste koeke en
sjokolade. Probeer gerus tradisionele
Weense koffie, wat jou sal meevoer
na ‘n wêreld van auroma en geure.
Die stad se koffiehuis-kultuur word as
‘n tradisionele wêreld-erfenis erken.
My moet-sien gunsteling was die
Weense Staats Opera en Schönbrunnpaleis. Die weer wissel tussen 19
EN A S EK DI E DA G M Y H A N D I N J O UN E S I T, S A L E K tot 21 grade bedags in die Lente.
MY PA DKA A R T E B Ê R E M E T DI E W E T E : M Y R E I S E wienerphilharmoniker.at
OP SOE K N A J O U I S N O U V E R BY. - A N T J I E KR O G

REIS

rondomtalie
Reis APP van die maand

Hierdie is my nommer een reisvennoot vir verblyf regoor die wêreld. As jy
nog nie die App op jou foon afgelaai het nie, moet jy nou dadelik ophou
lees…dit gou doen, en dan weer aangaan. Capish?
Bookings.com help jou met massiewe besparings op akkomodasie by
meer as 120 000 bestemmings wêreldwyd. Ek bespreek nie meer enige
van my akkommodasie by enige land vooruit nie, tensy my visa dit natuurlik
vereis. Sodra ek by my oorsese bestemming aankom, besluit ek daar in
watter dorp of stad ek wil bly en bespreek dit dan deur hierdie App. Jy kan
slegs minute voor jy wil inboek jou akkommodasie bespreek. Besprekings
kan of voor-uit, of op die dag gedoen word. Daar is gewoonlik fantastiese
REIS TENDENSE 2021
“last minute specials” as jy nader aan die tyd bepsreek. Die App laat
Die grendeltydperk het ons almal weer ’n
jou ook toe om na resensies en fotos van elke hotel en gastehuis te
kans gegee om ons energie te herlaai. Dit
kyk. Bookings.com
het ons elkeen ’n skoon canvas gegee om
’n onvergeetlike storie te verf van avontuur en
skoonheid, geïnspireer deur ons reis-drome.
Hier is die ultimate checklist vir jou 2021dagboek:
1. Vegan-vriendelik blyplekke
2. Instagram-waardige toerisme
3. Eko-vriendelike reise
4. Transformasie-wegbreke
5. “Blykansies”
6. Goedvoel-naweke
7. Dames-naweke
8. Alleenreise
9.
Glanskampering
(Glamping)
90|2020
uitgawe 2|www.bloss.co.za

IN JOU DAGBOEK
Vadersdag, 21 Junie 2020.
Pa, daar breek branders in my
hande groter as die stories van
die Sondagkoerant gevou. En
daar waai ’n koue wind deur my,
sterker as die winde soggens op
Haroldsbaai se strand, Ek mis die
son en hoe trots hy op jou kon
skyn, en jou hart wat afdrukke
gelos het op alles waaraan hy
raak. Dankie vir die voorreg om
jou as gedagte kan saamdra, en
my lewendig in my hart te kan
hou. - Kaalwoorde
As jy nog gelukkig genoeg
is om te kan vadersdag vier,
moet jy nie voel of jy dit nie kan
spesiaal maak net omdat ons in
’n grendeltydperk is nie. As jy kan,
stel ’n spesiale piekniek in die tuin
op of stuur vir hom ’n persentjie
wat afgelewer kan word.

VAKANSIEGIERE

KLIEK HIER EN LEES
ALLES OOR REIS

Saamgestel deur Megan Horak-Du Preez

WAT MANS wil hê
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Hoe werk ‘n man se kop? Dit bly steeds die eeu oue vraag… Hier is ‘n paar gunsteling “REIS
BYKOMSTIGHEDE” van so paar bekende mans in Suid-Afrika. Jy kan gerus een van die items
koop vir die man in jou lewe vir sy volgende avontuur.
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1“BILTONG POWER” GESNYDE BILTONG, R60.00 2 JBL HEADPHONES, R1399.90 3 SEA TO SUMMIT SPORK, R38.99
4 BOSE SOUNDSPORT WIRELESS EARPHONES, R2399 5 SAMSUNG S20 ULTRA PHONE, R24 999 6 IPHONE 10X, R20 995 7 SHOE DOG BY PHIL
KNIGHT, R289 8 LUME COFFEE GRINDER, R1269
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Heimwee

in die
drakensberge

CHAMPAGNE SPORT RESORT, geleë aan die voet van
die majestueuse Drakensberge, is beslis die perfekte 4-ster
bestemmming vir jou volgende onvergeetlike “bleisure”
(besigheid en plesier) wegbreek.
DIE ERVARING

DINGE OM TE DOEN

Champagne Sports Resort is baie meer as ’n
hotel in die berge, dis ’n hele ervaring. Hier kan
jy onvergeetlike herinneringe saam met jou hele
gesin skep.
Van die 18 putjie- PGA goedgekeurde
gholfbaan, tot die blesbokke wat vrylik orals
op die oord beweeg, is daar iets vir elke
persoon om te geniet. Met al die aktiwiteite
wat daagliks beskikbaar is binne die oord,
hoef jy nooit eers iets soek om buite die oord
te gaan doen nie. Die oord het ’n balans
tussen natuurskoon, buitemuurse aktiwiteite
en konferensiefasiliteite. Baie goed vir die
avontuurlustige om te doen, maar bied ook
rustigheid vir jou siel vir die meer ontspanne
besoeker.

Met vyf konferensie lokale en ’n verskeidenheid
binne en buite ontspannings areas, is Champagne
Sports Resort die ideale konferensie oord. Hulle
grootste lokaal, die Sentinel, kan tot en met 1 000
persone huisves in teater styl sit oriëntasie. Die
kleinste lokaal, Injasuti, kan gemaklik 18 mense
huisves.
Vir die aktiewe besoekers is daar tennis
bane wat met sprei ligte toegerus is sodat jy selfs
in die aand vir Roger Federer kan namaak, vier
swembaddens, basketbalbane, tafeltennistafels,
’n mini-gymnasuim, asook rolbal-en putt-putt
bane.
Met die berg op die perseel, kan jy dit invaar
of te voet, of te perd. Daar is ’n verskeidenheid
staproetes wat omsien na die behoeftes van die
ervare stapper tot die stapper wat net die mooi
van die omgewing wil ervaar. En as jy nie lus is om
die loop ding te doen nie, kan jy die oord uit die
lug besigtig vanuit ’n helikopter wat opstyg binne
die oord. Daar is ook tonne pret vir die kinders.
Sou jy besluit om iets buite die oord te gaan soek,
kan jy gerus na ’n vertoning gaan kyk van die
wêreld bekende Drakensberg se Seunskoor. Daar
is twee Natuurreservate in die omgewing, die
Spioenkop-en Weenenreservate, waar jy, as jy
gelukkig is, die Berg Aasvoël te siene sal kry.
Na ’n lang dag van verkenning en aktiwiteite,
kan jy gaan ontspan by die Champagne Skin Care
Centre. Hulle bied ‘n verskeidenheid pakkette aan

DIE AKKOMMODASIE
Elke kamer het ’n dubbelbed (of twee enkel bed
opsies), sit area, en ’n en suite-badkamer. En
natuurlik ’n manjifieke berg uitsig.
Die tariewe begin vanaf R2 330.00 per nag
vir 2 mense. Dit sluit daaglikse skoonmaakdienste
sowel as toiletware, lugverkoeling, kluis en
’n haardroër in. Daar is ook ’n tee en koffie
skinkbord in elke kamer. Vermaak in elke kamer
sluit boeke, tydskrifte en eksklusiewe DSTV in.
Daar is ook pakkette beskikbaar waar jy kan
opgradeer na Familie suites of die Presidensiële
suite.

wat jou weer vinnig uitgerus sal laat voel.

DIE KOS
Die oord het 2 restaurante op hulle perseel.
’n Weelderige en moderne buffetrestaurant,
asook ’n gerieflike kroeg. Die spyskaarte bied ’n
verskeidenheid disse van seekos tot bees, vark en
wild. Die spyskaart bied ook disse vir vegatariërs
en diegene wat die Banting-leefstyl volg. Jy kan
ook een van hulle spyskaarte met ’n spesifieke
tema bespreek vir jou konferensie of spesiale
geleentheid.
Tema’s sluit spyskaarte in soos Amerikaanse
kos, Suid-Afrikaanse braai, Griekse kos, Mardi
Gras en Meksikaanse kos. Die sjef se liefde vir kos
kan gesien word aan die manier wat elke maaltyd
perfek voorgesit word. Daar is ook ’n goeie wynlys
met ’n heerlike reeks goeie wyne om elke maaltyd
te komplimenteer.

BLOS S TIPS
1. Onder 5 ure van Johannesburg en slegs 2 ure
vanaf Durban.
2. Die weer in Mei wissel tussen 10 tot 14 grade
in die dag en lae temperature tussen 5 en 8 grade
snags.
3. Herfs en winter maande kan baie koud raak en
daar kan waarskynlik sneeu gesien word op die
berge, en is ideaal vir ‘n romantiese naweek weg.
4. Winter is gewoonlik baie droog en perfek vir
daaglikse staproetes.

Õ
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KLIEK HIER OM DIE TROURING
VAN JOU DROME TE KOOP
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Stene

TRAVEL IS IN

IERLAND

Geskryf deur Heinrich du Preez

INTERnasionaal

#XXXXXXXXXX

EEUE OUE

As jy die woord pre-histories hoor, dink jy seker
dadelik aan ’n era van Dinosaurusse. Toe die aarde
ongerep was en die arme grotman moes rond
skarrel vir kos om aan die lewe te bly. Wel, terwyl
DIE GESKARREL VAN DIE GROTMAN daagliks plaasgevind het, het hulle nog kans gekry om
’n monument op te rig. Wolhaarstorie, miskien?
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het tot waar dit vandag staan.
Sodra jy klaar ingeteken het by dieBesoeksentrum, kan jy kies om per bus (vir ’n paar pond) of per
voet (wat gratis is) te vertrek na die Monument. As jy
lus is om te loop, ervaar jy die vars lug en ongerepte
natuurskoon van die omgewing. Vir ons Suid-Afrikaners is dit ook nie so erg om die entjie te stap in
vergelyking met die ander toeriste daar nie. En die
geld wat jy spaar om met die bus te ry, kan vir jou nog
’n yskas magneet of twee koop ook.
Van vêr af lyk die klippe asemrowend, maar
om letterlik by hulle te kan staan, gee vir jou daai
gevoel dat die mens soos ’n mier op die aarde is en
nog kleiner as dit in die heelal. Ek was al by die Jesus
standbeeld in Suid-Amerika wat uitkyk en waghou
oor Rio de Janeiro. Daar besef jy daar moet iets groters as ons wees in die heelal. Baie groter.
Om in woorde te beskryf hoe jy voel wanneer jy
dit sien, is nie baie moeilik nie, dit is onmoontlik. Ons
het daar aangekom laat middag, en kon ons die mooiste fotos neem van die son wat agter die Monument
sak. Ek deel graag van die foto’s hier.
Ek sal hierdie ondervinding beslis lys op my
bucket list en is dit verseker een van daardie moet
doen goed in jou lewe.

DIE KOS
Kom ek vertel julle bietjie meer van die Stone Henge
Café by die Stone Henge Visitors Centre. Eerstens
moet jy in ag neem dat hierdie nie super deftig is nie,
aangesien jy hier is om die klippe te sien, nie te eet
nie. Maar, vir ’n vinnige happie om jou honger te stil
is die kos verskeidenheid hier uit die boonste rakke.
Wat jy verwag en wat jy kry oortref jou verwagtinge.

Nie seker wat ek hier geëet het nie, maar dat dit baie
lekker was sal ek goed onthou.
Die café bedien van die lekkerste soppe, hot pots,
vegetariese en tradisionele pastries, sausage rolls
(verskaf deur die Award-winning Proper Cornish
Pastries Company), toebroodjies, slaaie en allerhande soet en sout happies. Hulle alombekende Rock
Cakes word in die Café gemaak. Hulle verkoop ook
organiese roomys wat direk van die Marshfield plaas
af kom, hulle brood kom van Hobbs House Bakkery
af, hulle vrugte sappe van Bensons Totally Fruity
af, die bier direk van Stonehenge Brouery, en hulle
vrugte wyne van Lyme Bay Wyn plaas. Jy kan ook ‘n
piekniek mandjie bestel, en dan langs die klippe gaan
sit en jou mandjie se inhoud geniet.
Hulle sorg ook vir al die tipes diete hier, wat isluit
glutenvrye toebroodjies, slaaie, soppe, beskuitjies en
koeke. Vegan en suiwel-vrye soppe en suiker-vrye
koekies is ook te koop.

BLOSS TIPS
1. Probeer ’n maand kies om te gaan wanneer dit nie
reën seisoen in Die Verenigde Koninkryk is nie. Indien jy nie anders kan nie, maak seker jy vat ’n ordentlik
reënjas en sambreel saam.
2. Vat gemaklike stap skoene as jy nie van plan is
om met die bus te ry nie. Die stap soontoe en terug is
ongeveer 5km.
3. Probeer vroeg in die dag daar aankom, aangesien
daar baie is om te doen by die Visitor Centre
4. Maak seker jy beleef en doen alles wat daar te doen
is, meeste mense doen hierdie tipe goed nooit, en dié
van ons wat gelukkig genoeg is om dit te kan doen,
doen dit net een keer.

Õ
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Baie mense, veral as jy na die Geskiedenis kanaal
186 op DTSV kyk, spekuleer dat dié monument deur
ruimtewesens gebou is. Hulle reken dat die klippe se
samestelling nêrens anders op die aarde gekry word
nie en dat die klippe te swaar was vir enige mens
of mens gemaakte tegnologie om dit so op mekaar
te kon stapel. Elke klip weeg ’n allemuntige 25 ton.
Hierdie monument het eers bekend gestaan as Stone
Cliff en word daar beraam dat dit reeds 3000 BC
opgerig is. Daar is verdere sprake dat die klippe lank
voor daardie tyd alreeds daar was, maar die bouers
vir iets spesifiek gewag voor die Monument gebou is.
Volgens Mike Parker Peasron, die leier van die
Stone Henge Riverside Project was die monument
gebou en gebruik as ’n begrafplaas. En om meer
spesifiek te wees, ’n verassings area. In die ou dae
het hulle mos verkies om die mense op ’n stapel hout
aan die brand te steek. Maar, ook net die mense wat
sonde gepleeg het, of hulle opgehou het met dinge
soos heksery.
Voor 1977, kon jy tussen die klippe rond stap en
selfs oor hulle klim en klouter sou jy wou. Maar in
1977 is hulle permanent toegespan as gevolg van die
korrosie wat die klim en klouter help bespoedig het.
Om Stone Henge te probeer beskerm, nadat
die twee paaie wat reg langs die Monument verby
loop die monument “in reasonable trouble” gerank
het in ’n onlangse peiling, het die regering £25
miljoen beskikbaar gestel om sowat 2,5 km verder ’n
Besoeksentrum op te rig. Hier kan jy vir jou ietd koop
ter hehinnering van jou ervaring en besoek by die
Monument. Daar is ook n teater-opset waar jy binne
’n half uur kan sien hoe die Monument ontstaan het
én hoe die Monument deur die Eeue heen verander

OM DIE WÊRELD
Geskryf deur Megan Horak-Du Preez

FRANKRYK
Royal Suite of Hôtel Plaza Athénée in Parys
Prys: Vanaf R 393 982.00 per nag
Dit spog tans met die grootste suite in die
stad. Die wêreldklas binnehuisontwerper,
Marie-Jose Pommereau, het haar
stempel op die suite afgedwing en haar
afwerkings in goud, pers en sherise pink
gee dit ’n eg Paryse gevoel. Daar is ’n
kombinasie van antieke meubels vanuit
die Régence periode van 1715 tot 1723,
oorspronklike skilderye en moderne
stukke wat ’n meer tradisionele atmosfeer
skep. Die Eiffel toring is jou uitsig na buite.
Jy kry ook eksklusiewe ekstra’s soos ’n
dienskneg, sjef, stoomkamer, privaat
jacuzzi, sekuritieitswagte, CCTV toesig en
skoonmaak dienste, 3 keer per dag.

Kwalifikasies vir ’n 7-ster hotel: Dit moet eksklusief, privaat en aansienlik duurder per nag wees.
Dit moet dienste insluit soos ’n privaat dienskneg
en masseuse. Die uitsig moet enig in sy soort
wees met meer geriewe as die normaal. Elke
7-ster pakket moet persoonlik bymekaar gesit
word vir elke gas se spesifieke behoeftes.
VSA
Ty Warner Penthouse in die Four Seasons
Hotel in New York City. Prys: R 755 598.32
per nag. Die Ty Warner Penthouse, is die
duurste kamer in Noord-Amerika. Die tarief
gee vir jou ’n 360 grade uitsig oor die stad. Jy
kry jou eie persoonlike dienskneg wat aan al
jou behoeftes sal voldoen . Daar is 24 uur per
dag maaltye na jou smaak beskikbaar asook
’n drywer met ’n Rolls Royce. Die kos die bed
en beddegoed waarop jy slaap kos meer
as wat jy per nag betaal vir die kamer. Die
bed het linne wat bestaan uit 22 karaat goue
garing wat deur dit gevleg is en die waarde is
om en by R 1 172 070.00.

#7ster
verblyf

GRIEKELAND
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UK
The Apartment of Hotel Connaught in Londen
Prys: Vanaf R 326 903.00 per nag. Wanneer
jy die twee yslike groot blou handgekerfte
deure oop stoot, staan jy verstom voor die
suite met sy luukse en moeitelose geriewe.
Die suite is ontwerp deur David Collins en
beskik oor beperkte uitgawe boeke, duur
skilderye en rare wit en blou meubels. Jy
kan jou vriende uitnooi vir ’n ete wat deur
Helene Darroze gekook word. Jy word 24 uur
gediens deur ’n paar Connaught diensknegte
en jou eie spens word gevul met jou
inkopielys. Jy het jou eie privaat balkon met
twee terasse waar jy middagete of tee kan
geniet en ’n uitsig oor die hele stad.

The Royal Villa, Grand Resort Lagonissi in Athens.
Prys: R 903 050.00 per nag. Die Royal Villa spog met alles wat ’n weelderige
leefstyl kan bied en is spesifiek ontwerp vir koninklike en gesogte hoë profiel
gaste. Die luukse villa is ingerig vir ’n moeitelose wegbreek. Die villa bestaan
uit twee slaapkamers met koning grootte beddens, ’n kaggel, twee verhitte
swembaddens (een binne en een buite), ’n kantoor, ’n buite braai-area, ’n
privaat masseurkamer, stoombad en ’n privaat gimnasium met jou eie persoonlike
instrukteur. Jy kry ook jou eie dienskneg met ’n sjef wat enige dis vir jou kan optower
en ook 14 ander personeellede wat elkeen ’n spesifieke taak te verrig terwyl jy oor niks hoef
te bekommer nie. Vir dié prys, kry jy ook jou eie privaat toegang tot die baai met ’n uitkykpunt en
boot tot jou beskikking elke dag.

FIJI
Tropical Pool Villas, Laucala Island Resort, Laucala Eiland
Prys: R 2 710 000.00 per nag en jy moet ’n minimum van 5 nagte
bespreek. Gelukkig bespreek jy dan die hele eiland. Hierdie tropiese,
ruim en luukse villa laat jou sprakeloos en is slegs beskikbaar vir die 1%
rykste individue ter wêreld. Al jou komplimentêre maaltye, sjampanje,
drank en koeldranke is heeldag beskikbaar by jou eie restaurant,
met ongelooflike uitsigte oor die see en eiland. Jy kry ’n toegewyde
dienskneg en sjef. Daar is 350 mense wat op die eiland werk om te sorg
dat jy heeltyd op die hande gedra word. As verwelkoming kry elke gas ’n
gratis 90 minute spa-behandeling in jou villa om jou te bederf na jou vlug.
Daar is elke dag sport en ontpannings aktiwiteite beskikbaar en ook
klasse om te leer kook, bak, mandjies vleg en ander vaardighede.
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TECHNO TIPS

@anriette.indiana.johnson

#BLOSSTECH

Geskryf deur Bianca Raposo
tech@blossmag.co.za

ANRIETTE is ‘n
alumni van The
Open Window
Institute waar
sy Visuele
Kommunikasie
studeer het. Tans
is sy die “Boss Lady” by Kief
Kreativ met meer as 10 jaar
ondervinding in die industrie
waar sy as ‘n professionele
fotograaf op groot produksies
en konserte met nasionale en
internasionale kunstenaars
werk. Sy het ‘n portefeulje wat
strek van mode, troues, ateljee
en redaksionele fotografie. Sy is
‘n fotograaf, grafiese ontwerper,
illustreerder, model, dinosourus
liefhebber en Indiana Jones
“wannabe”.

KLIEK HIER OM MEER OOR TECH TE LEES

TECHNO tips

SKOOTREKENAAR/TABLET MECER GURU PRO

Sommige van ons verkies om een toestel

te hê wat alles kan doen in plaas
daarvan om baie toestelle te besit en gelukkig vir on,s het MECER ’n nuwe
skootrekenaar wat omslaan en ’n tablet word én dit bevat ’n pen.
As jy ’n onderwyseres is, moet jy beslis so een aanskaf. Die teken-app help
definitief om dinge bietjie makliker te maak tydens daardie Zoom-klasse en kan
weer in die klas gebruik word.

RING LIG

@LEANDIEDURANDT
WORD GRIMEER VIR ‘N
SHOW. #RINGLIGHT #TECH

Noudat die winter ons uiteindelik
bekruip het, beteken dit dat 17:00
soos 21:00 lyk en soms is ons
eers sesuur klaar met werk. Die
ring lig word opgestel om jou te
help met goeie beligting wanneer
jy ’n vergadering moet bywoon,
of wanneer jy iets moet opneem.
Hierdie lig is definitief ’n moet-hê
item op almal se wenslysie.

AIRPODS
Soos ons almal weet kan ons aandag vinnig afgelei
word by die huis. Daarom is Airpods ’n moet-hê! Dit is
ideaal om die onnodige geraas uit te skakel, soos die
kinders wat raas en die honde wat blaf. Soms is dit ook
moeilik om iemand te hoor op ’n virtuele vergadering
en die goeie klank van die Airpods sal beslis help. Die
Airpods konnekteer via Bluetooth en kan op jou selfoon,
skootrekenaar of tablet gebruik word.

SELFOON REINIGER
Met hierdie Covid-19 pandemie is dit
onmoontlik om té veilig te wees maar
met alles wat rondom ons aangaan,
kan ons dalk vergeet om die een ding
te reinig wat konstant naby ons is - ons
selfone! Ons het ’n baie cool produk
wat as ’n reiniger én as ’n lappie
gebruik kan word én dit kan in ons
handsakke pas. Kan nou gekoop word
op bloss.co.za/shop

SELFIE STAND
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Baie van ons is gelukkig genoeg
om tuis te werk, wat baie
internetvergaderings en baie
verfilming beteken. Of jy nou in die
skoonheidsbedryf is, skool hou of ’n
besigheidsvrou is - BLOSS voel dat jy
hierdie selfie stand nodig het. Dit kan
in verskeie vorme gebruik word en is
stewig, presies wat jy nodig het as jy ’n
professionele werksomgewing wil skep.
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BOEKKLUB
G e s k r y f d e u r To b i J o o s t e
books@blossmag.co.za

GAAN NA DIE KOSSEKSIE
OM TE SIEN HOE TOBI
MEKSIKAANSE KOS MAAK.
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TOORBOS – DALENE MATTHEE (TAFELBERG
UITGEWERS)

Toorbos is ’n bosromanse wat in die 1030’s in die Knysna-bos afspeel. Dit is die
storie van ’n jong vrou se intieme verbintenis met die boomhart van die bos en
hoe dit ’n hindernis geword het in haar belewenis van die man wat sy liefkry. Die
gelyknaminge film word in Mei 2020 vrygestel. Karoliena Kapp, is ’n alleenkind.
Haar pa is vroeg-vroeg deur ’n weerligstraal doodgeslaan en sy het die bos
aanvaar as haar oermoeder. Nog voordat sy twintig is, trou sy met Johannes en
moet sy haar plek as dorpsvrou volstaan. Maar Karoliena gebruik die eerste kan
om weg te loop. Die dag ná die troue weet sy: Sy het verkeerd gekies.

VERGEET MY NIE – FRANCOIS BLOEMHOF (UEILLERIE
UITGEWERS)
Mardaleen Derks, was die wenner van Huisgenoot en kykNET se tweede
fliekkompetisie met haar vertelling van hoe haar en haar man, Hugo, se
liefdespaadjie geloop het. Dit was voorwaar geen eenvoudige paadjie nie. Hulle
ontmoet skrams. Ontmoet weer – en vind mekaar. Maar só maklik gaan dit nie
wees nie, want so diep as wat hulle gevoel vir mekaar mag wees, beur die twee
in heeltemal verskillende rigtings… Kom reis terug in die tyd (1997 tot 2000) vir
hierdie twee mense se sonderlinge verhaal. Met skerp karakterissering en fyn
hantering van emosie het Francois Bloemhof – wat geen bekendstelling nodig het
nie – dié gegewens omskep in ’n soort liefdesroman wat jy nie dikwels aantref nie.
Lees dit. Deel dit.

BLYKSKAP – JOHANNES DE
VILLIERS (TAFELBERG UITGEWERS)
“Dit help nie jy wag totdat jou lewe perfek is voordat
jy jouself blydskap gun nie. Maak nóú ruimte vir
blydskap, kom tuis in jou vel ongeag waar jy in jou
lewe is. En kyk dan hoe dinge in plek begin val.”
Lewensvreugde, is moontlik vir elkeen. Met praktiese
wenke – van meditasie tot stappies in die buitelig –
en raad deur kenners wys hierdie boek hoe dinge
soos leefstyl, ouderdom, huwelikstatus, inkomste
en selfs jou hond jou luim beïnvloed. Johannes de
Villiers, ’n kenner van meditasie en mindfulness, het
vreugdevolle mense op
onverwagse plekke gaan
opsoek – in kloosters, in
‘n voormalike oorlogsone,
in ’n Suid-Afrikaanse tronk
– en dié mense gevra
hoe hulle dit regkry om
gelukkig te wees. Elkeen
kon ’n blyer blik op die
lewe aanleer: Jy kan ook.

BOEK VAN DIE MAAND | Anderman se vrou
– Chris Karsten (Human & Rousseau Uitgewers)

FOTO’S | VERSKAF

Twee jaar ná die dood van die reeksmoordenaar
Jack Niemand, is daar steeds raaisels wat by Wim
Kellerman spook. Wim en Portis praat min daaroor
by hulle skoenlapperboedery op Wildernis. Maar
albei wonder steds wat het geword van Portis se vyf
vermiste jeugvriende? En wat van Simon Pope en sy
vrou se oorskot?
Wim wéét sy ou aartsvyand Simon Pope lewe nog.
Hy vlieg Kanada toe, agter “skoenlappers” aan.
Maar eintlik gaan soek hy die meesterbrein agter die

Tobi
sê

verdwyning van Portis se jeugvriende.

OOR DIE SKRYWER
Karsten is ’n bekroonde skrywer en voormalige
joernalis. Sy debuutroman, Frats, ontvang 2008 die
ATKV-prosaprys en in 2010 word Seisoen van sonde
bekroon met die ATKV-prys vir Spanningslektuur.
In 2011 ontvang Karten beide die ATKV-prosaprys
en die ATKV-prys vir Spanningslektuur vir Abel se
ontwaking.

Õ

PRAAT SAAM MET MY BOEKETAAL! VIR ENIGE BOEK-IDEES,
TERUGVOER, RESENSIES OF WAT OOK AL - EMAIL MY BY
B OOKS@BLOS SMAG.CO.ZA
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TUSSEN DIE

TOBI JOOSTE is
bekend as sanger,
TV-aanbieder,
model, suksesvolle
sakeman en
skrywer. Hy het ses
musiekalbums, ’n DVD
en sy tweede boek op sy kerfstok, Daar
is ’n Eiffeltoring in sy bundel, wat tans
’n topverkoper is. Hy deel gereeld sy
hart met sy Ant Molla stukke en is ’n
entoesiastiese reisiger.

#itunes&

ENTERTAINMENT NUUS
Geskryf deur Christo Golden
entertainment@blossmag.co.za

@christo_golden

MOFFIE

PIERRE NEL - TRENDING!

Die naam, Pierre Nel is besig om ’n huishoudlike naam te word vir baie Suid-Afrikaners.
Die meeste mense ken hom as Dokter Nel, maar hierdie knapse kerel leef sy droom uit
deur mense in die vermaaklikheidsbedryf te betower met sy unieke stem.
Nie net is hy ’n mediese dokter nie, maar verdien hy defentief ’n applous as sanger.
Hy is ’n kreatiewe persoon wat kitaar kan speel, sy eie liedjies skryf en soms ’n glas
rooiwyn geniet. Wanneer jy met hom gesels kom jy vinnig agter dis ’n interessante ou
met groot drome en diepgegronde waardes.
Vinnig maar baie seker is Pierre besig om in almal se harte te klim met sy eie liedjies
en hedendaagse musiekvideo’s wat elkeen sy eie storie vertel.
Vir feesgangers en radioluisteraars is hy veral nie ’n vreemdeling nie. Van sy
meer bekende liedjies soos: ‘Mis jou’, ‘Kop bo water’ en dan sy nuutste liedjie oor die
COVID-19 (Corona-virus) kan op
meeste musiekplatforms gevind word
en veroorsaak omtrent ’n gegons op
sosiale media. Kliek gerus op die skakel
om meer oor hom te lees.

LEES MEER OOR MOFFIE

BERNICE WEST SONOP BLOM
Die blondekop het die
Afrikaanse musiekbedryf
omtrent op hol met haar
enkelsnit, “Sonop-Blom”.
Bernice, is ’n 20-jarige girl
wat groot naam maak met
haar unieke stem, asook briljante musiekvideo wat onlangs
uitgekom het. Sy was vroeg hierdie jaar ook op BRAVO.

Õ
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JUSTIN BIEBER SERIES - SEASONS
Was Justin Bieber, al van ’n jong ouderdom af ’n bekende naam vir jou? Nou kan jy in die
gemak van jou eie sit-, studeer, of tv-kamer sit en na die superster se lewensverhaal tot hede
kyk. Hy wys die goeie, maar tog ook die slegte tye in sy 26 jaar.
Sy vrou, Hailey Bieber, is sy bestuurder en vervaardiger. Sy gesels so nou en dan in die reeks
oor wat haar mening en opinie oor sekere situasies was
Hy en Hailey is baie gelukkig getroud en sy nuutste album bly bo-aan die musiekranglyste.
Jy kan gratis na sy reeks, ‘Seasons’ kyk op YouTube, kliek net op die skakel wat volg.

KYK SY SERIES
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INTERESANTE FEIT!
Sy kitaar se naam is “Blaar”.
Hy het eers in Gr.11 begin met musiek
na hy die hoofrol in sy Hoërskool se play
geword het.
Hy vind vrede vir sy siel in die natuur,
afgeleë strande of in ’n woud.
Sy gunsteling bordspeletjie is skaak.
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Geen woorde kan die flim,
Moffie beskryf nie. Dit is
meer as woorde - dit is
’n gevoel, ’n inspirasie.
Tydens die COVID-19
grendeltydperk, het die
film se bestuur, dit gratis
aanlyn beskikbaar gestel vir mense regoor Suid-Afrika.
Indien jy die aanlynartikel gemis het, kan jy gerus verder
gaan leees deur op die Skakel te kliek.

SA SE TOP 5 MEES
GEKYKTE VIDEO’S OP
YOUTUBE

Wanneer jy so terugkyk
na die maande Maart &
April, was dit ’n uitdagende
paar maande, maar tog
het elkeen van ons se
hartsnare geroer en mense het steeds musiek geluister regoor
Suid-Afrika. Musiek is universeel en daarom kan ons almal
aanklank vind. Kyk gerus hier na die Top 5- musiekvideo’s
wat die meeste in Suid-Afrika gespeel was gedurende die
grendeltydperk
TOP 5 - Childish Gambino - This is America | Cassper
Nyovest - Ksazobalit | Celine Dion - Ashes | Nicki Minaj Chun-Li Joyner Lucas & Chris Brown - I don’t die
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CHRISTO GOLDEN, 'n jong gedrewe aanbieder, seremoniemeester
& handelsmerk ambassadeur wat sy horisonne in die
vermaaklikheidsbedryf verbreed sedert 2017. Christo is 'n 21 jarige jong
man wat sy drome najaag en is by verskei feeste en funksies as MC te
sien. Hy werk ook aan sy eie tv-program op Via DSTV Kanaal 147. Met
sy hemelse Vader en talente, is daar niks onmoontlik vir hom nie.

&popcorn

KLIEK HIER VIR MEER VERMAAK-NUUS

ONLINE SHOW: NETFLIX- TIGER KING:
MURDER, MAYHEM & MADNESS

Onlangs was al wat ’n Netflix-kyker aan die gons oor die nuwe reeks, Tiger King wat begin
het. Die aanlynreeks is definitief enig in sy soort! Vreemd, tog - kan jy nie ophou kyk nie.
Die aanlynreeks handel oor die lewe van ’n ‘Zookeeper’, waar daar in diepte gekyk
word na die klein, maar diep onderlinge-verbonde samelewing van groot katbewaarders.
Aspekte soos wilde diere wat mishandel en uitgebuit word is ook dinge wat uitgelig word.
Indien jy nog nie Netflix het nie, kan jy solank die lokprent gaan kyk op YouTube en sien
waaroor al die praatjies op sosiale media gaan.

BOEK: ZOLA NENE SE KOOKBOEK! ‘SIMPLY ZOLA’
Ja, Zola Nene, is terug en beter as ooit van tevore. Sy is ’n besonderse figuur in die kosbedryf. Haar doelwit met die boek,
is om seker te maak dat mense gemaklik voel en met selfvetroue die kombuis kan takel.
Jy kan gerus Zola, se nuwe kookboek gaan koop en sommer vinnig die potte afstof om al die resepte saam haar te
probeer.
Beskikbaar by alle groot boekwinkels, Woolworths en Checkers! Jy kan die boek aanlyn koop op Takealot en loot.co.za

INTERNASIONALE VERMAAK
Geheime wemel onder Hollywood se glansrykes. Sommiges gaan tot uiterstes om die perfekte contouring
onder die knie te kry terwyl ander graag die aap uit die mooi laat oor hoe hulle dit regkry om so op die rooi
tapyt te straal.
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KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS NEW SEASON
Baie van ons hou steeds daarvan om na die Kardashian- familie te kyk, veral hoe
hulle daaglikse take aanpak, dinge doen en soms mekaar moet kan verdra of
nie. Dit is onlangs bekend gemaak dat die reeks ’n nuwe seisoen uitbring en dit
nog een van die bestes van sy soort gaan wees. ’n Paar nuwe avonture, bekende
gesigte en meer drama lê vir jou as kyker voor.
“Keeping Up With The Kardashians” trek reeds nou al by seisoen 18 en jy kan nie
bekostig om uit te mis nie.

REEKS: BACHELOR SA
2020

Een van die tv-reekse in Suid-Afrika wat gedurig baie
vroue se knoppies druk, is “The Bachelor SA”. Die
drama en opwindenheid is net iets wat nie weerstaan
kan word nie. Die bachelor, Marc Buckner se
voorkoms, persoonlikheid en hart slaan omtrent jou
asem weg as jy hom leer ken deur die reeks terwyl hy
na liefde soek. Die MNET-produksie is behoorlik iets wat
week na week die kyker op die “punte van hulle banke”
kan hou. Hierdie reeks is ook beskikbaar op CatchUp
en Showmax indien jy dit misgeloop het.
Wil jy nie ook weet wie met die laaste en mooiste
roos wegstap nie?

ELLEN DEGENERES GETS STAR GUESTS TO PRESENT HER SHOW
Ek kan nie op een hand tel hoeveel mense nie van Ellen Degeneres se tv-reeks,
“Ellen” hou nie. Ellen, het tydens haar laaste twee seisoene begin om van haar
bekende vriende te gebruik om die program aan te bied in tye wat sy nie dit kan
doen nie. Nou kyk, dit is beslis ’n wenresep, want dit betrek die kyker by die huis
of aanlyn net nog meer. Dit is ’n goeie manier om roetine te breek.
Die program se kyker-talle het ook geklim en is nou die hoogste met nuwe
speletjies, onderhoude en vermaak vir die hele gesin.
							
			

FAST & FURIOUS 9

As jy iemand is wat van mooi karre, mooi mense en baie aksie hou? Nou ja! Maak
dan seker jy is gereed wanneer “Fast & The Furious 9” landswyd begin wys in al
die rolprentteaters. Jy het solank ‘n afspraak in April 2021, dié datum is aangepas
as gevolg van die COVID-19 virus. Kyk gerus na sy lokprent om bietjie meer uit
te vind oor wat gedurende die film gebeur en waarvoor jy jouself gaan in laat.
Kameras, gereed, aksie!
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SALIGE SUKSES
Geskryf deur Chantel Van den Berg
success@blossmag.co.za
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@LISABROWN_LB IS ‘N
BESIGHEIDSVROU IN HAAR
EIE REG.
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MICHÉLLE is ’n
Prokureur en
Aktevervaardiger van
die Hooggeregshof
van Suid Afrika asook
’n Solicitor in Engeland
en Wallis. Sy spesialiseer in
Internasionale reg. Sy het ook ’n
MSc in Besigheids Administrasie
van die Besigheidsskool van
Luzern Switserland. Michélle glo
dat sukes in jouself begin, met
’n positiewe houding, aanslag
en ingesteldheid. As ’n kranige
reisiger, reis Michélle gereeld
deur Europa en Amerika.
Sukses is nie wie jy is nie, maar
wat jy daarvan maak.
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@mischajscholtz

Die perfekte hare

’n Goeie haarkapper is amper meer
belangrik as jou dokter. Jou hare
skep ’n baie groot indruk oor wie jy
as persoon is. Dit kan baie dinge
weggee, soos jou persoonlikheid
en hoe jy na jouself omsien. Om in
’n vergadering in te stap met vuil of
olierige hare is een van die grootste
foute wat jy kan begaan. Daag altyd
met mooi versorgde hare op by ’n
vergadering.

Salige

sukses

’N STAP IN DIE REGTE RIGTING
Die tipe skoene wat jy kies kan jou hele uitrusting maak of breek.
Die regte skoen kan jou bene laat langer lyk en dit selfs slanker laat
vertoon. Jy kan baie maklik jou uitrusting van dag na aand verander,
deur slegs jou skoene te verander. Om met ’n goeie gehalte skoen
na ’n vergadering toe te gaan, sal ook die indruk skep dat jy ernstig
en in beheer is. Onthou om seker te maak dat jou skoen by jou
uitrusting moet pas.

LIEFLIKE LIPPE
Lipstiffie is baie belangrik as jy jou perfekte
uitsrusting wil afrond. Dit laat jou dadelik
uitstaan en dit gee die indruk dat jy wel
daardie ekstra tikkie moeite doen wanneer
jy jou uitrusting beplan. Jy sal sommer
binnekort in die kantoor geken word aan jou
goeie lipstiffie keuses, veral omdat vroue oor
die algemeen skrikkerig is vir helder lipstiffie.
’n Rooi lipstiffie skep dadelik ’n goeie indruk,
mits dit saam met die regte kleur uitrusting
gedra word.
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Dit is dalk jou eerste dag by die
werk - maar dit hoef onder geen
omstandighede so te lyk nie. Vroue
soek ’n handsak wat ons by die werk
kan gebruik, maar geen vrou soek ’n
handsak wat ons vroulikheid ontneem
nie. ’n Leer skootrekenaarsak wat as
’n handsak ook gebruik kan word, gee
die indruk dat hierdie nie die eerste
keer is wat jy by ’n raadsaal instap nie.
Dit sal jou dadelik meer professioneel
laat lyk én voel.

Eerste indrukke

Om korrek aan te trek kan ’n baie
goeie eerste indruk skep. Jy moet
altyd netjies wees en die té veel
grimering of juwele dra nie. Trek
eenvoudige en gemaklike klere aan.
Om korrek aan te trek beteken nie
dat jou klere duisende rande hoef te
kos nie. Jou uitrusting moet outoriteit,
bevoegdheid en selfvertroue,
weerspieël. Sweetpakke en plakkies is
’n GROOT nee.

#Bosslady

MY FINANSIES
Geskryf deur Michélle du Plessis

Wat is ’n

MAATSKAPPY REGTIG?

D

Dikwels lyk dit vir die
blote oog so lekker
en maklik om jou eie
maatskappy te hê.
Hoeveel keer het jy
nie al iemand beny
met wie dit goed
gaan en gedink “ja, dit kom nou daarvan as jy jou eie
maatskappy het, kyk net die sukses wat X behaal het”.
Maar wat verg dit om wel jou eie maatskappy te hê en
waar begin jy? Daar is verskillende tipes maatskappye
en watter een sal nou eintlik vir jou geskik wees? As jy
wonder, lees gerus verder!

Maatskappy, is daar ’n wisselvallige element van
natuurlike persoon(e) wat die dag tot dag besigheid
bedryf. In die meeste private ondernemings is daar
drie belangrike rolspelers: die Direkteur(e); die
Aandeelhouer(s) en die werknemer(s).

KAN JY ’N DIREKTEUR SOWEL AS
AANDEELHOUER WEES?
Dit is moontlik dat ’n persoon sowel die rolle van ‘n
Direkteur as die van ’n Aandeelhouer kan beklee.
Dit is egter nie ’n vereiste nie. Hierdie persoon kan
selfs ook die Werknemer wees. Dink maar aan ’n
eenmansaak wat as Maatskappy geregistreer is, waar
Jan Alleman die Direkteur, Aandeelhouer en ook sy
eie Werknemer is.

sorg dat sy nie verantwoordelik of betrokke is vir die
bekendmaking van enige vertroulike inligting van die
maatskappy nie. ’n Regsinstrument wat algemeen na
verwys word as ’n “handelsbeperking” of alombekend
in Engels as ’n “restraint of trade”, werk gewoonlik om
hierdie situasie te beheer. Dit kan ook gebruik word
met die nodige veranderinge, om die risiko wat deur ’n
voormalige Werknemer wat die onderneming verlaat,
te reguleer en te beheer, vir watter rede ook al.

AANDEELHOUER

’n Maatskappy kan op verskillende maniere
geregistreer word. Die eerste hoof verskil hang af
van die vraag of jy ’n onderneming wil registreer wat
winsbejag is, met ander woorde ’n “winsgewende
onderneming” of ’n “nie-winsgewende onderneming”,
wat liefdadigheidswerk doen.

WAT IS DIE KENMERKE VAN DIE
VERSKILLENDE ROLLE?

’n Aandeelhouer is ’n persoon (hetsy natuurlike of
regspraktyk) wat die houer is van aandele wat deur
‘n maatskappy uitgereik word. Wat eiendomsreg
betref, besit die Aandeelhouers dus die maatskappy
effektiewelik, terwyl Direkteure met die nodige
bevoegdhede toegerus is om hulle in staat te stel om
die maatskappy te bestuur.

In terme van die Maatskappywet, het ’n direkteur
sekere statutêre verantwoordelikhede en regte. Wat
behels hierdie verpligtinge spesifiek?

WERKNEMER SE WETLIKE REGTE
EN VERANTWOORDELIKHEDE

WATTER TIPE MAATSKAPPYE
BESTAAN IN TERME VAN DIE
MAATSKAPPYWET?

’n Direkteur word deur die maatskappye se
Aandeelhouers vertrou om te goeder trou op te tree in
die uitoefening van haar verantwoordelikheid om die
algehele funksionering en bestuur van die maatskappy
te koördineer.
Aan ’n Direkteur word verder die bevoegdheid
verleen om funksies uit te voer en die bevoegdhede
namens die onderneming uit te oefen en te behartig.
’n Klassieke voorbeeld hiervan is byvoorbeeld die
ondertekening van ’n kontrak rakende die aankoop
van goedere vir die onderneming, byvoorbeeld die
aankoop van ’n maatskappy motor.
Dit is belangrik om daarop te wys dat Direkteure
onderworpe is aan ’n “minimum gedragskode”
soos beoog deur die toepaslike bepalings van die
Maatskappywet. Direkteure kan dus in hul persoonlike
hoedanigheid aanspreeklik gehou word indien bevind
word dat hulle nie aan hierdie minimum standaard
van die gedragskode voldoen nie.
Afhangend van die aard van die onderneming,
is Direkteure gewoonlik onderhewig aan sekere
fidusiêre beperkings sodat, indien ’n direkteur verkies
om die maatskappy te verlaat, die Direkteur moet

WATTER TIPE MAATSKAPPYE
BESTAAN?

In terme van hierdie wetgewing word maatskappye
geklassifiseer as:
1. Privaat Maatskappy of te wel ’n (Edms) Bpk
2. Openbare Maatskappy of te wel ’n Bpk
3. Persoonlike Aanspreeklikheidsmaatskappy,
soos byvoorbeeld ’n Ingelyf wat bedryf word deur
Prokureurs, Ouditeure en Mediese praktisyns.
4. Staatseienaar maatskappy.
Vir die Jan Alleman sal die Privaatmaatskappy
meestal van toepassing wees, derhalwe sal daar meer
daaromtrent uitgebrei word. Hierdie is die mees
algemene vorm van Maatskappy wat geregistreer
word. Hierdie tipe maatskappy beskik oor Direkteure,
Aandeelhouers en soms ook Werknemers.

WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN ’N
DIREKTEUR, ’N AANDEELHOUER EN
’N WERKNEMER?
Agter elke regspersoon, soos byvoorbeeld ’n

DIREKTEURE

Daar is sekere kriteria waaraan voldoen moet word
voordat ‘n persoon as ‘n Werknemer geklassifiseer kan
word. Die kriteria word gevind in Artikel 213 van die
Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995. [2]
As die natuurlike persoon kwalifiseer as ‘n
Werknemer van die onderneming, is die verhouding
met die maatskappy hoofsaaklik kontraktueel. Die
kontraktuele diensverhouding word beheer deur,
onder andere, die Wet op Arbeidsverhoudinge en die
Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997. [3]

DIE WET OP BASIESE
DIENSVOORWAARDES
Dit is belangrik vir werkgewers om altyd te onthou
dat hierdie wet voorskriftelik is. Dit bepaal dat
elke werknemer oor ’n dienskontrak moet beskik,
’n betaalstrokie moet ontvang wat die aftrekkings
aandui en dat ’n werkgewer ’n werknemer by die
Werkloosheidsversekerings moet registreer. Indien
hierdie maatreëls nie nagekom word nie, oortree
die werkgewer die Wet! Dus, al is dit ’n maatskappy
met slegs een direkteur, een werknemer (die
Direkteur) en een Aandeelhouer (die Direkteur en
ook Werknemer) is dit belangrik om aan hierdie
vereistes te voldoen.

Õ
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ONTHOU DIE OU ENGELSE GESEGDE , “IGNORANCE IS NO EXCUSE!”. MAAK SEKER DAT JY TEN ALLE TYE KORREK OPTREE! [1] HIERNA VERWYS NA AS “MAATSKAPPYWET, WET 71 VAN 2008”.
[2] HIERNA VERWYS “DIE WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE”. [3] HIERNA VERWYS DIE WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES.
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MY LOOPBAAN

Geskryf deur Michélle du Plessis
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lke dag beoefen elkeen van
ons, ons eie beroep, wat
dit ook al mag wees. Party
van ons beoefen dit in die
sakesektor, ander in die
openbare sektor en ander
tot diens van hul naaste.
Dan is daar sukesvolle professionele beroepslui,
soos Dr. Junet van der Merwe, ’n oftalmoloog van
Durbanville, wat buiten in haar privaat praktyk
daagliks na pasiënte omsien en ook in haar vrye én
werkstyd betrokke is by die, Radiance Foundation.

RADIANCE FOUNDATION, ’N STRAAL VAN HOOP
Die Radiance Foundation is ’n nie-winsgewende
organisasie wat ten doel het om ’n verskil aan die
kwaliteit van individue se lewens te maak. Die
organisasie, waarvan Dr. Junet van der Merwe
’n stigterslid is, werk saam met ander leiers en
projekte asook met ander prominente rolspelers
met die doel om optimale gesondheidsvoordele
en gesondheidsopvoeding aan gemeenskappe te
voorsien. Deur die verskaffing van hierdie ligstraal
van hoop aan lede van die gemeenskap, stel die
Radiance Foundation mense in staat stel om gesonde
en produktiewe lewens te lei, met optimale en
vervulde lewensgeluk.
PROJEK KATARAK
Dr. Junet van der Merwe is een van twee oftalmoloë
by die Oogkliniek in Eersterivier hospitaal in die
Weskaap, waar sy vrywilliglik haar tyd skenk om

’n lang waglys vir katarakoperasies suksesvol
korter te maak. Dit is Dr. van der Merwe se passie
om blindheid in die Weskaap te voorkom en
derhalwe, het die Radiance Foundation hierdie
projek aangeneem om hierdie leemte te vul deur
die gebruikmaking van Dr. van der Merwe en haar
kollegas se kundigheid.
WAT IS ’N NIE-WINSGEWENDE ORGANISASIE?
’n Nie-Winsgewende organisasie is ’n assosiasie
of ’n maatskappy sonder winsbejag. So ’n
organisasie het ten doel het om enige skenkings
wat ontvang word, te gebruik om ander te help.
Indien jy jou beroep wil aanvul deur ook, soos
Dr. van der Merwe, liefdadigheidswerk aan te
neem en so jou gemeenskap te help en te dien,
kan jy DPB Prokureurs kontak om jou van hulp
te wees om so ’n organisasie op die been te bring.
Kontakbesonderhede kan gevind word op http://
www.futuraedpb.com.
KAN EK ’N SKENKING MAAK?
Enige persoon is welkom om ’n skenking aan die
Radiance Foundation te maak. Die Radiance
Foundation se NPO nommer is 144-876 NPO.
Om ’n skenking aan die Radiance Foundation te
maak, kontak gerus vir Madelein by Madeleine@
radiancelight.co.za. Hierdie skenking is selfs
belastingaftrekbaar!
Indien jy nie ’n skenking kan maak nie maar
wel betrokke wil raak by Projek Katarak, kan jy
Dr. Junet van der Merwe kontak by durbanville.

eye@advancedhealth.co.za Jy hoef nie ’n
mediesedeskundige te wees nie, betrokkenheid kom
in vele formate, selfs net deur jou tyd af te staan of
iemand na die kliniek te neem.
SUKESVOLLE VROUENS GEE OOK AAN ANDER
Om ’n sukesvolle lewe te lei en vervulde beroep
te beoefen, het menigte vrou al beaam dat die
grootste beroepsbevrediging, wat deurspoel na haar
persoonlike lewe, gekom het uit die gee aan ander
deur middel van onder andere gemeenskapswerk, of
betrokkenheid by ’n nie-winsgewende organisasie,
soos die Radiance Foundation.
In die onsekere tye waarin ons leef, veral nou
waar ons steeds moet handel met die gevolge en
nagevolge van Covid-19, is dit soveel meer belangrik
dat ’n suksesvolle beroepsvrou, haar sukses uitbrei en
aanvul, deur betrokkenheid by projekte waar jy van
jouself kan gee om jou gemeenskap suksesvol te dien.
DIANA, PRINSES VAN WALLIS, KONINGIN VAN
HARTE
Die mees bekende vrou op aarde ooit, Prinses Diana
van Wallis, die wêreld se Koning van Harte, het male
sonder tal gesê dat ons ‘n “random act of kindness”
aan ander moet doen, sonder om enige vergoeding
of klop op die skouer daarvoor terug te verwag, want
dan gee jy werklik iets van jouself. Dit is sukeses, en
dit sal jou die sekerheid gee dat dalk, net eendag sal
iemand weer vir jou iets doen. Sukses skep sukses.
Dit is dus heel gepas dat Dr. Junet van
der Merwe, met ‘n passie om ander te help, die
ondervinding wat sy opgedoen het tydens haar
diensjare by die Prinses van Wallis Hospitaal
in Bridgend in Wallis, op so ’n nederige, maar
suksesvolle en kragtige wyse, aan die gemeenskap
terug gee, deur te doen wat haar hart vir haar sê om
te doen!
Sukesvolle vrouens soos Dr. Junet van der Merwe,
bemagtig ’n Nasie!
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#INFLUENCERS
Written by Magdel Steyn
influencers@blossamag.co.za
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MAYE MUSK
Elke vrou wil graag soos Maye op die ouderdom
van 70 lyk. Ma van drie, onder meer Biljoenêr Elon
Musk, is ’n model wat vrouens wys dat ouderdom
slegs ’n nommer is. Sy reis die wêreld, is te sien
op verskeie billboards, insluitend een massiewe
een in Times Square in New York, doen gereeld
praatjies en sal ten spyte dat sy al jare in Amerika
woon, gereeld praat oor haar dae as dieetkundige in
Bloemfontein… In Afrikaans!
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Trevor Noah het bekendheid verwerf vir sy
skerp sin vir humor, comedy shows en sy
skerp uitlatings op sosiale media. Hierdie
Suid-Afrikaner is vining opgeraap deur die
Amerikaners waar Trevor nou te sien is as die
aanbieder van The Daily Show. Hy het vroëer
in 2018 die Trevor Noah Foundation in
Johannesburg begin en voel dat ten spyte van
sy sukses in die VSA, hy graag wil teruggee in
die land waar hy groot geword het.

VINNY LINGHAM
l
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Vinny Lingham is sinoniem met sukses. Vinny
het ook verdere bekendheid verwerf toe hy
onlangs een van die “Sharks” op die plaaslike
Shark Tank reeks op M-Net was. Vinny is die
mede-stigter van Civic, ’n identiteit beskerming start-up. Hy is ook die voormalige Stigter
en CEO van Gyft en Yola, maar sal na verwys
word as meneer Silicon Cape in sy rol as
mede-stigter van die SiliconCape NPO wat
mik om Kaapstad ’n tech hub te maak.

KATINKA DIE KAT
ANEL ALEXANDER
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Hierdie chick is nie net cool nie, maar slim
ook. Sy het alreeds van ‘n jong ouderdom
haar brand begin bou en is nou oral te sien
oor social media. Sy is ‘n fotograaf, het haar
eie klerereeks en doen aanbiedingswerk
regoor Suid-Afrika. Ons is opgewonde om te
sien wat hierdie jong vrou op haar lewenspad gaan vermag. Geluk met die verlowing,
Katinka!

Anel is gereeld op die kassie te sien, hetsy ’n rol in ’n TV
reeks of ’n plaaslike film. Sy is nie net voor die kamera
te sien nie, maar is ook vervaardiger. Sy en haar man,
James, het saam aan verskeie produksies gewerk en
het ’n paar jaar gelede besluit dis tyd om te kyk wat
Los Angeles en Hollywood hulle kan bied en daarheen
verhuis. Deesdae is hulle baie in Suid-Afrika en sal jy
haar binnekort weer sien.
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Influencers op sosiale media is nie slegs bekendes en Celebs nie. Daar is ’n GROOT GROS
INTERESSANTE MENSE wat naam maak op sosiale media. Hierdie 5 is op ons radar.

WILDE WIELE
Geskryf deur Martin Gouws
motors@blossmag.co.za

KYK WAT Sê MARTIN OOR VERSKEIE KARRE

#BLOSSCARS

@heygouwsie

MARTIN GOUWS
is ‘n TV-produksie
persoon en werk
al vir 5-jaar in die
Afrikaanse TV industrie op ‘n
reeks verskillende produksies.
Hy het ook ‘n groot liefde vir
karre en het onlangs sy die video
motorresensies begin doen onder
die naam, HeyGouwsie! Hy het
‘n natuurlike kreatiewe streak
en ‘n oog vir detail wat saam die
perfekte kombinasie is.

ECOFFEE CUP!

Wat maak ’n Bugatti
Veyron op ‘n grondpad?

So rukkie gelede het motorentoesiaste
baie opgewonde geraak toe hul
uitvind dat die Volkswagen-groep ’n
geheime toetsfasiliteit in die NoordKaap, net buite Upington, besit. ‘n
Google Maps skakel na die baan is
wyd op die internet versprei en almal
het ondersoek gaan instel om te kyk
wie die meeste inligting oor hierdie
geheime plek kan kry. Dit draai uit dat
dit nie deur Volkswagen besit word nie,
maar eerder Daimler – beter bekend as
Mercedes-Benz. Die fasiliteit bestaan
uit ’n groot toetsbaan, wat duidelik
gesien kan word op Google Maps, ‘n
paar Kleiner toetsbane en ‘n hele paar
geboue. Maar hoekom in die NoordKaap? Wel, die toetsfasiliteit is perfek
geleë om voertuie se uithouvermoë te
toets in baie warm toestande. Die
Bugatti Veyron is onder meer hier
getoets!

“ I FI G U R E , I F A GI R L WA N TS T O B E A LE GE N D,
SH E S H O ULD GO A H E A D A N D B E O N E ”
– C A LA M I TY J A N E

wildewiele

Deesdae moet almal hul deel doen
om die gebruik van single-use
plastiek te verminder. Ons sien al
hoe meer alternatiewe produkte
vir plastieksakke, strootjies en
koppies! Ecoffee Cup is ’n trotse
Suid-Afrikaanse produk en word uit
natuurlike bamboes-vesel gemaak
en is veilig om in jou skottelgoedwasser te sit. Daar is baie
verskillende koppies om van te kies
– van patrone, tot spesiale ontwerpe,
kleur kombinasies en soliede kleure.
Jy kan ’n koppie kry wat presies
by jou en jou kar, pas! Leave It Out
Arthur, ecoffee cup, R201

VERSACE SONBRIL
SMARTBUYGLAS SES.CO.ZA
R3973

JAGUAR LAND ROVER EXPERIENCE

FOTO’S | MOTORPRESS
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Die opwindende Jaguar Land Rover Experience in Londehill, Johannesburg is
‘n móét vir alle spoedvrate en 4x4 liefhebbers! Hier bied Jaguar Land Rover ‘n
reeks aktiwiteite vir die hele familie. Drywers kan kies tussen ‘n Jaguar of ‘n Land
Rover ondervinding (of albei as jy wil). Met Jaguar kry die bestuurder ‘n persoonlike
dinamiese bestuursondervinding waar daar op ’n beheerde glybaan gery word om die
hantering van die motor te toets, en ook vir die drywer om te leer hoe om ’n motor in nat
toestande te beheer. Daarna word daar ook op ’n droë toetsbaan gery waar die drywer verdere
hantering sal toets en wenke sal kry oor hoe om ten alle tye in beheer te bly.
Met Land Rover word die voertuig en drywer, se 4x4-vermoë ten volle getoets! ’n
Toetsbaan is spesiaal ontwerp om te wys wat Land Rover se bestuurstegnologie kan doen
en hoe om dit te gebruik. Drywers word ook na ‘n off-road baan geneem waar daar verder
gespeel word! ‘n besoek aan die Jaguar Land Rover Experience is nie net pret nie, maar
ook opvoedkundig! Vir diegene wat eerder die waaghalsige aktiwiteite wil uitsit is daar die
TLC restaurant, en vir die kinders is daar ’n mini-toetsbaan waar hul met battery gedrewe Land
Rovertjies kan rondrits.

MY WIELE
Geskryf deur Martin Gouws

FAMILIEKAR WAT BY JÓÚ PAS!

Wanneer jy opsoek is na jou VOLGENDE RYDING waarin die hele familie moet pas, hoef
spasie nie dié belangrikse faktor te wees nie – die kar moet natuurlik EERS BY JÓÚ PAS.
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MERCEDES-BENZ B200 AMG-LINE
LEES MEER

PRYS VANAF: R585 175 | BRANDSTOFVERBRUIK: 5.6L/100KM | SPOED: 233 KM/H
VEILIGHEID : 5-STÊR NCAP GRADERING | DIENSPLAN : 5 JAAR / 100 000KM

VOLVO XC60 T6 AWD INSCRIPTION
Volvo se motors word dikwels beskryf as “Swedish luxury” en jy sal
nie presies verstaan wat mense hiermee bedoel tot jy sélf in ’n Volvo
was nie! Hierdie luukse mediumgrootte SUV is een van BLOSS se
gunstelinge van 2020! Ons het die T6 AWD Inscription getoets, wat die
mees luukse XC60 model is met die meeste krag. Die XC60 T6 het ‘n
2-liter petrolenjin met ‘n super- en turbo-aanjaer wat 235Kw krag en
400Nm wringkrag lewer! Maklik gestel – dit het oorgenoeg krag! Die
enjin is gekoppel aan ‘n 8-spoed outomatiese ratkas. Die rit is baie
gemaklik, te danke aan die luukse leer sitplekke, en stil met ‘n mooi
brul wat nou en dan in die kajuit gehoor kan word. Die XC60 spog met
‘n 9-duim raakskerm in die middel van paneelbord waardeur meeste
van die kar se instellings beheer kan word. Volvo se infotainmentsisteem is eenvoudig en maklik om te gebruik en ondersteun Apple
CarPlay en Android Auto.
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Die Mercedes-Benz B-Klas, is ’n baie lekker tussenin grootte familiekar
wanneer jy nie gemaklik voel met ’n groot SUV of ‘n bakkie nie. Dit voel
baie ruim aan die binnekant en die kattebak is ook lekker groot vir almal
se bagasie! Ons het die B200 getoets met die sportiewe AMG-Line pakket.
Hierdie opsionele pakket sluit ’n reeks eienskappe in wat die B-Klas meer
sportief laat lyk en voel.
Onder die enjinkap is daar ‘n 1.3-liter turbopetrolenjin wat 120Kw krag en
250Nm wringkrag lewer. Die enjin is gekoppel aan ‘n 7-spoed outomatiese
ratkas wat meestal gladde verwisselings doen en help om die rit gemaklik
te maak. Die B-Klas, sluit luukshede in soos die MBUX multimedia sisteem,
THERMATIC klimaatbeheer, ‘n 10.25-duim media-raakskerm, Android Auto
en Apple CarPlay. Die B-klas kom ook met Mercedes-Benz se nuwe virtuele
assistent wat kan help met allerhande dinge – soos om die vensters oop te
maak, die temperatuur in die kar te verander of om musiek te speel! Al wat jy
doen is sê “Hey Mercedes” en ‘n vriendelike vroulike stem antwoord “How
can I help?”.
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LEES MEER

PRYS VANAF: R827 804 | PETROL: 7.7L/100KM | SPOED: 230 KM/H | VEILIGHEID
: 5-STÊR NCAP GRADERING | DIENSPLAN : 5 JAAR / 100 000KM

AUDI Q3 35TFSI S LINE
LEES MEER

PRYS VANAF: R612 000 | PETROL: 5.9 L/100KM | SPOED: 204 KM/H |
VEILIGHEID : 5-STÊR NCAP GRADERING | DIENSPLAN : 5 JAAR / 100 000 KM

Die Audi Q3 is nog ’n lekker opsie vir ‘n medium-grootte familiekar. Ons het
die mees luukse model, die 35TFSI S Line getoets en was mal daaroor!
Die nuwe Q3 se algehele ontwerp is meer sportief as die vorige generasie.
Dit is duidelik sigbaar met die groot agthoekige sierroostter, langwerpige
LED hoofligte en spieragtige wielboë. Die nuwe model is wel effens kleiner
as die vorige generasie, maar is steeds baie ruim aan die binnekant. Die
Q3 35TFSI S Line word aangedryf deur ’n 1.4-liter turbopetrol enjin wat
110Kw krag en 250Nm wringkrag lewer. Dit is nie die mees kragtige enjin
nie, maar dit doen sy werk goed en sorg vir ‘n aangename rit in die stad en
op die hoofweg.’n Paar kenmerke wat vir ons uitgestaan het van die Q3,
was die digitale instrumentpabeel, beter bekend as Audi Virual Cockpit,
die infotainment-sisteem, MMI, wat baie verbruikersvriendelik is en die Audi
Phone Box wat jou selfoon draadloos herlaai. Die Lane Departure Warning
is ook baie handig en maak seker jy bly in jou baan!
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