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Vandag verskyn die skattige fina-
liste in die Februarie-groep in 
Beeld se Baba van die Jaar-kom-
petisie. Stemme vir dié groep 
sluit op 15 Desember om 12:00. 
Die stemproses verskyn op die 
stemstrokie onder op hierdie 
blad. Die volgende spertyd vir in-
skrywings is 14 Januarie. Die 
kompetisie duur tot 28 Maart 
2022 en daar sal elke maand ’n 
groep oulike gesiggies wees 
waaruit lesers hul gunsteling kan 
kies.

Die wenbaba, die baba in die 
tweede plek en die baba in die 
derde plek wen vier maande se 
swemlesse van R4 000 in die Kid-
dies Aqua Swimming Academy 
se selfreddingsprogram vir wa-
terveiligheid (wat ’n swempak en 
-pet insluit). 

Ná voltooiing van die program 
ontvang dié drie babas ook agt 
maande se gratis swemlesse in 
die leer-om-te-swem-program van 
R6 000. Indien die wenners nie in 

staat is om die prys by een van 
hul takke te gebruik nie, ontvang 
hy/sy ’n koopbewys van die Kid-
dies Aqua Swimming Academy 
se keuse van R3 000.

Die ander pryse waarmee die 
wenbaba gaan wegkruip (of weg-
stap), is ’n kontantprys van 
R5 000 geborg deur Beeld, ’n 
R1 000-geskenkpak van Bennetts, 
’n R500-geskenkbewys van 4aKid, 
’n Sealy-enkelbed van R6 000 én 
vyf nagte se verblyf in ’n self-
sorgeenheid met ’n see-uitsig en 
slaapplek vir vyf mense by die 
TO Strand Beach Resort in Port 
Edward in KwaZulu-Natal van 
R4 700.

Die wenner ontvang ook ’n 
gasverskyning deur Ollie die 
Singende Nar van R5 000 by sy/
haar dagsorgsentrum of kleuter-
skool met 20 partytjiepakkies in-
gesluit (besprekings moet gedoen 
word volgens Ollie die Singende 
Nar se beskikbaarheid. R5 per 
kilometer buite Pretoria is be-
taalbaar deur die wenbaba se 
ouers).

Die naaswenner van die Baba 
van die Jaar-kompetisie ontvang 
’n R2 500-kontantprys geborg 
deur Beeld, ’n R1 000-geskenkpak 
van Bennetts, ’n R500-geskenkbe-
wys van 4aKid en ’n Sealy-enkel-
bed van R5 000.

Die baba in die derde plek ont-
vang ’n kontantprys van R1 000 
geborg deur Beeld, ’n R1 000-ge-

skenkpak van Bennetts, ’n R500-
geskenkbewys van 4aKid en ’n 
Sealy-enkelbed van R4 000.

Elke maandwenner kry ’n 
R1 000-geskenkpak van Bennetts, 
’n R500-geskenkbewys van 4aKid, 
’n gasverskyning van Ollie die 
Singende Nar by die baba se ver-
jaardagpartytjie van R1 600 en 
een maand se swemlesse van 

die baba nog nie sy of haar eerste 
verjaardag gevier het voor of op 
die sluitingsdatum vir die betrok-
ke maand waarvoor julle inskryf 
nie. Elke baba mag net een keer 
ingeskryf word. Babas wat nie in 
die maand waarvoor hul inge-
skryf het gepubliseer is nie en 
teen die volgende maand se slui-
tingsdatum nog jonger as 12 
maande oud is, se inskrywing 
kom outomaties weer in aanmer-
king. Beeld behou die reg om ’n 
inskrywing weer te publiseer in 
’n ander groep, mits die baba nog 
nie 12 maande oud is nie.

Skryf jou kleinding  
vandag nog in 
1. Verstrek die volgende in ’n Word-
dokument:
a) Die baba se noemnaam (nie by-
naam of volle name nie);
b) Die baba se geboortedatum;
c) Die geslag van die baba;
d) Die baba se ouers se naam en van;
e) Indien die baba se ouers se vanne 
verskil, verskaf asseblief die baba se 
van;

f) Woonadres;
g) Ouers se e-posadresse; en
h) Ouers se selfoonnommers.
2. Antwoord die volgende vrae in die-
selfde Word-dokument: 
a) In watter hospitaal en hoe laat is 
die baba gebore?
b) Hoe het julle op jul kleinding se 
naam besluit?
c) Vertel iets interessants of spesiaals 
van die baba se geboorte of geboorte-
dag.
d) Die hoeveelste kind is die baba in 
die gesin?
e) Wat is jul droom vir jul baba?
3. Heg ’n duidelike kleur- of swart-en-
wit gesigfoto van die baba as ’n apar-
te dokument aan in die e-posinskry-
wing. Die foto moet in jpeg-formaat 
en 1 MB of groter wees. 

In die geval van ’n tweeling (of meer 
babas) moet steeds slegs een foto ge-
stuur word waarop al die babas ver-
skyn.
4. E-pos die inskrywing na 
babas@beeld.com. Tik die naam en 
van van die baba, asook die blok waar-
voor julle inskryf, in die onderwerplyn. 
Voorbeeld: Piet Pompies Junie.

R1 000 by die Kiddies Aqua 
Swimming Academy in sy self-
reddingsprogram vir waterveilig-
heid.

Kyk op Beeld se Facebook-blad 
vir die volledige bepalings, voor-
waardes en meer inligting oor 
die kompetisie en die borge.

Jy kan kies vir watter maand 
jy jou baba wil inskryf – solank 

Daniël Bekker van Vanderbijlpark is op 
9 Maart 2021 gebore.

Graham en Klaus Phillips van Benoni is op 17 Februarie 2021 gebore. Lerina van Zyl van Nahoon, Oos-Londen, 
is op 25 April 2021 gebore. 

Magnus de Lange van Richwood, Kaap-
stad, is op 26 November 2020 gebore.  

Februarie-babas: Stem nou

Lumé Kleinhans van Benoni is op 4 Mei 
2021 gebore.

In die eerste maand nadat pasiën-
te van Life Esidimeni na nierege-
ringsorganisasies (NRO’s) oorge-
plaas is, het probleme begin op-
duik.

Nonceba Sennelo, adjunkdirek-
teur van geestesgesondheid in 
Gauteng ten tyde van die projek, 
sê NRO’s het al in die eerste 
maand ná die verskuiwing van 
pasiënte gekla dat hulle nie betaal 
is nie en dat medisyne nie beskik-
baar was nie.

Sennelo het gister in ’n aanlyn 
sitting van die hooggeregshof in 
Johannesburg getuig in die gereg-
telike ondersoek na die Life Esidi-
meni-treurspel. 

Regter Mmonoa Teffo sal aan 
die einde van die ondersoek be-
slis of iemand strafregtelik aan-
spreeklik gehou kan word vir die 
dood van 144 psigiatriese en ver-
standelik gestremde staatspasiën-
te. Die pasiënte is dood toe die 
Gautengse departement van ge-
sondheid ’n kontrak met Life Esi-
dimeni beëindig en die pasiënte 
na NRO’s oorgeplaas het.

Van Maart tot Junie 2016 is so-
wat 1 400 pasiënte na ongelisen-
sieerde NRO’s geskuif.

Sennelo het getuig in ’n opvolg-
vergadering met NRO’s by die 
Weskoppies- psigiatriese hospi-
taal het haar span uitgevind dat 
die organisasies nie betaal is nie.

“Dit was die eerste maand en 
hulle is nie betaal nie. Hulle het 
gesukkel om geld te kry en hul 
NRO’s te bestuur. Hulle (het ook) 
aangedui dat hulle met medisyne 
probleme ondervind. Hulle het ge-
kla oor kos en dat hulle nie hul-
self kon onderhou nie.”

Nadat die pasiënte oorgeplaas 
is, het sy besef van die NRO’s het 
nie behoorlike lisensies nie.

Sennelo, wat sedertdien afge-
tree het, het getuig sy het ’n brief 
aan dr. Makgabo Manamela, haar 
hoof, geskryf voordat die pasiënte 
geskuif is waarin sy vra dat geld 
aan die NRO’s gegee word om met 
hul bedrywighede te begin.

“Ek weet nie wat met die brief 
gebeur het nie. Ek het nooit enige 
terugvoering gekry nie.”

Op die dag van die oorplasing 
was 35 pasiënte volgens haar ver-
onderstel om geskuif te word, 
maar die betrokke NRO het met 
’n groter voertuig daar aangekom 
en is met 50 mense daar weg. Die 
eienaar van die NRO het aan haar 
gesê Manamela het gesê hulle 
moet meer pasiënte neem omdat 
dit die enigste tyd was wat hulle 
sou hê om pasiënte te kom haal. 

Sy het getuig sy het ingestem 
om die bykomende pasiënte te 
oorhandig, maar dat Life Esidi-
meni nie die regte prosedure ge-
volg het toe hulle ontslaan is nie.

“Hulle is medisyne vir sewe dae 
gegee. Hulle was veronderstel om 
voorraad vir 28 dae te kry omdat 
hulle na ’n NRO sou gaan en nie 
na ’n hospitaal nie. Nie almal van 
hulle het genoeg klere gehad nie. 
Sommige van hulle het nie pan-
toffels gehad nie.”

Sy was verbaas toe pasiënte ná 
die verskuiwing begin sterf. 

“Toe hulle Waverley verlaat, 
was hulle in ’n bevredigende toe-
stand. Ek was verbaas oor wat die 
sterftes kon veroorsaak het.”

Die ondersoek duur voort. 
– News24

Life Esidimeni: ‘NRO’s 
van begin nie betaal’ 


