
Amelia se storie 

 

Waar begin mens met die storie? Daar is so baie soos sy met dieselfde problem, dieselfde agtergrond en 

dieselfde behoeftes. 

Sy het hier by ons deur aangkom as verwysing van Goodwood kliniek af. Hulle het haar gestuur vir 

akkomodasie en vir hulp met ‘n dwelm probleem.  

Amelia is ‘n bekkige mens wat baie en intelligent kan praat. Sy is al deur baie dinge in die lewe, kinders 

he, dwelms, mishandeling en verbrokkelde huis. Sy wil baie graag weer haar kinders by haar he, haar eie 

blyplek en ‘n vaste werk kry. 

Ons kry blyplek by Elim Nagskuiling en sy begin met SANCA se buitemuurse Matrix program. Dinge gaan 

goed en sy bring haar kant by die program asook by haar besoeke met haar kinders. Sy help ook twee 

keer ‘n week in die kantoor om skoon te maak sodat sy self haar skuiling fooi kan betaal.  Ons praat baie, 

gesels en raas soms met haar oor haar vinnige mond. Sy is baie oop vir raad maar ook maar eiewys in 

baie opsigte en wild it haar manier doen. 

Ongelukkig kom daar ‘n terugval en sy raak weer die pad byster. Sy verlaat die skuiling, hou op met die 

program en val weer terug in dwelms. Ons hoor so nou en dan dat iemand haar gesien het of dat sy 

weer by die skuiling aangeklop het vir blyplek, maar sy kom nie weer by ons kantore nie. 

‘n Jaar later kom staan daar ‘n mooi netjiese vroutjie voor die deur en met die aanloop deur toe herken 

ek die bree, vriendelike glimlag. Amelia!! 

Kleinding op die heup kom sy groet. Sy werk, is terug by haar suster en haar kinders en die lewe is goed. 

Haar  “lyfie” vertel die storie van ‘n dwelmvrye lewe en haar oe vertel van die vrede en geluk wat sy 

weer beleef. 

Dit bring trane van geluk en ‘n klomp wyse woorde val my by:  

 ‘A labour that uplifts humanity carries dignity and importance and should be undertaken with 

painstaking excellence’ Martin Luther King Jnr 

Hoeveel “excellence” van ons af gekom het weet ek nie, maar dat dit ‘n verskil gemaak het is baie 

duidelik. Dat sy dit op haar manier gedoen het is ook waar. Ek dink God was besig met Sy “painstaking 

excellence” en ons was maar net van die instrument in Sy meesterstuk. 

 


