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Karla Janse van Vuuren

Vandag verskyn die skatti-
ge finaliste in die Mei-
groep in Beeld se Baba van 
die Jaar-kompetisie. Dit is 
die laaste groep in die hui-
dige kompetisie.

Stemme vir die April-
groep sluit op 23 Maart om 
12:00.

Die kompetisie duur tot 
28 Maart vanjaar en daar 
sal elke maand ’n groep ou-
like gesiggies wees waaruit 
lesers hul gunsteling kan 
kies.

Oudergewoonte is daar 
heerlike pryse van duisen-
de rande op die spel vir die 
baba in die eerste, die twee-
de en die derde plek, asook 
elke maandwenner in die 
kompetisie.

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 Kiddies Aqua 
Swimming Academy se 
selfreddingsprogram vir 
waterveiligheid (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 of sy ’n 
koopbewys van die Kiddies 
Aqua Swimming Academy 
se keuse van R3 000.

Die ander pryse waarmee 
die wenbaba gaan weg-
kruip, is ’n kontantprys 
van R5 000 geborg deur 
Beeld, ’n R1 000-geskenkpak 
van Bennetts, ’n R500-ge-
skenkbewys van 4aKid, ’n 
Sealy-enkelbed van R6 000 
én vyf nagte se verblyf in 
’n selfsorgeenheid met ’n 
see-uitsig en slaapplek vir 
vyf mense by die TO 
Strand Beach Resort in 
Port Edward, KwaZulu-Na-
tal, van R4 700.

Die wenner ontvang ook 
’n gasverskyning deur Ollie 
die Singende Nar van 
R5 000 by sy of haar dag-
sorgsentrum of kleuter-

skool met 20 partytjiepak-
kies ingesluit. (Besprekings 
moet gedoen word volgens 
Ollie die Singende Nar se 
beskikbaarheid. R5 per ki-
lometer buite Pretoria is 
betaalbaar deur die wenba-
ba se ouers).

Die naaswenner van die 
Baba van die Jaar-kompeti-
sie ontvang ’n R2 500-kon-
tantprys geborg deur Beeld, 
’n R1 000-geskenkpak van 
Bennetts, ’n R500-geskenk-
bewys van 4aKid en ’n Sea-
ly-enkelbed van R5 000.

Die baba in die derde 
plek ontvang ’n kontant-
prys van R1 000 geborg 
deur Beeld, ’n R1 000-ge-
skenkpak van Bennetts, ’n 
R500-geskenkbewys van 4a-
Kid en ’n Sealy-enkelbed 
van R4 000.

Elke maandwenner kry 
’n R1 000-geskenkpak van 
Bennetts, ’n R500-geskenk-
bewys van 4aKid, ’n gasver-
skyning van Ollie die Sin-
gende Nar by die baba se 
verjaardagpartytjie van 
R1 600 en een maand se 

swemlesse van R1 000 by 
die Kiddies Aqua Swim-
ming Academy in sy self-
reddingsprogram vir water-
veiligheid.

Skryf vandag nog jou 
kleinding in om in aanmer-
king te kom vir die heerli-
ke pryse.

Kyk op Beeld se Face-
book-blad vir die volledige 
bepalings, voorwaardes en 
meer inligting oor die kom-
petisie en die borge.

Jy kan kies vir watter 
maand jy jou baba wil in-

skryf – solank die baba nog 
nie sy of haar eerste ver-
jaardag gevier het voor of 
op die sluitingsdatum vir 
die betrokke maand waar-
voor julle inskryf nie.

Elke baba mag net een 
keer ingeskryf word.

Babas wie se foto nie ge-
plaas is in die maand  
waarvoor hulle ingeskryf  
is nie en teen die volgende 
maand se sluitingsdatum 
nog jonger as 12 maande  
is, se inskrywing kom     
outomaties weer in aan-

merking vir die volgende 
groep.

Stem vir jou 
gunstelingpienkvoet 
Wanneer ’n baba se foto in die 
koerant verskyn, kan lesers vir 
hul gunsteling stem.
) PROSES 1 (elke SMS tel 
een punt)
SMS BABA, jou gunstelingbaba 
se naam en van, jou naam en 
van, waar jy woon en e-pos-
adres na 35986.

Die SMS-lyn sluit om 12:00 
op die sperdag. Elke SMS kos 
R1,50 en gratis SMS’e geld nie.

Foutiewe SMS’e sal verreken 
word.

SMS-voorbeeld: BABA, Dian 
Zietsman, Tanya Kleynhans, 
Auckland Park, tanya.kleyn-
hans@media24.com.

Deelnemers aan die kompeti-
sie deur middel van stemproses 
1 verleen met die gebruik van 
die SMS-stemme toestemming 
aan Beeld en sy borge om by 
geleentheid hul produkte
en/of dienste aan hulle te be-
mark.

) PROSES 2 (elke stem tel 

vyf punte)
Ekstra koerantstemme vir ’n ba-
ba kan op die dag van publise-
ring by Tanya Kleynhans (tan-
ya.kleynhans@media24.com) 
gekoop word. Beeld sal die koe-
rante aan ’n organisasie van sy 
keuse skenk.

) PROSES 3 (elke stem tel 
vyf punte)
Stuur die oorspronklike, voltooi-
de stemstrokie wat in Beeld ge-
publiseer word, na: Baba van 
die Jaar, Bemarking, 2de Vloer, 
272 Pretorialaan, Ferndale, 
Randburg, 2194. Dit kan per 
hand of per koerier afgelewer 
word.

Dit bly die persoon wat stem 
se verantwoordelikheid om 
stemme betyds in te dien en 
Beeld aanvaar geen verantwoor-
delikheid vir laat stemme nie. 
Laat stemme sal nie in aanmer-
king kom vir die kompetisie nie.

Dieselfde prosedure geld ou-
ers wat buite Beeld se versprei-
dingsgebied woon en wil deel-
neem. Jy kan soveel keer stem 
as wat jy wil. Die baba met die 
meeste punte vir die maand sal 
as die wenner aangewys word.

Amelia Lewis van Erasmus-
rand, Pretoria, is op 29 Junie 
2021 gebore.

Charlotte Tromp van Suur-
braak, Wes-Kaap, is op 
15 Julie 2021 gebore.

Famke Botha van Sonland-
park, Vereeniging, is op 25 
Julie 2021 gebore.

Jani-Marie Moore van 
Robertson, Wes-Kaap, is op 
9 Julie 2021 gebore. 

Miané Els van Welkom, Vry-
staat, is op 13 Junie 2021 
gebore. 

Sion Alant van Brackenfell, 
Kaapstad, is op 22 September 
2021 gebore.

Dawid Kleyn van Boksburg, 
Gauteng, is op 21 Maart 2021 
gebore. 

water, die ablusieblok is be-
sonder netjies en van boge-
middelde standaard, binne 
maklike bereik en rolstoel-
vriendelik.

TO-Strand is waarde vir 
geld! Geleë aan die prentjie-
mooi klein dorpie Leisure 
Bay en net 26 km van Mar-
gate, is die oord sentraal ge-
leë, maar weg van die stads-
gewoel. Hier ervaar jy rus-
tigheid weg van die stadsla-
waai en druk verkeer.

Die oordbestuur is gereed 

om jou en jou gesin met 
vriendelikheid en uitsteken-
de diens te ontvang en na al 
jou behoeftes om te sien. ’n 
Baie belangrike komponent 
van die oord se aanbod aan 
gesinne en besoekers is dat 
al die oord se werknemers, 
veiligheidswagte en bestuur-
ders aan alle Covid-19-regu-
lasies voldoen en alles doen 
om jou veiligheid te verse-
ker.

Bring jou gesin vir ’n on-
vergeetlike vakansie!

Lus vir ’n bietjie bederf, rus-
tigheid en ’n ontspanne at-
mosfeer met die gerusstel-
lende geluid van die golwe 
van die see in jou ore?

Of is jy lus vir aksie, pret, 
vakansieprogramme by die 
see met die gedreun van reu-
segolwe op die agtergrond?

Bespreek ’n onvergeetlike 
vakansie by TO-Strand! 
Hierdie oord is bekend daar-
voor dat dit uiters geskik is 
vir ’n gesinsvakansie. Kin-
ders kan kindwees hier en 
kinderaktiwiteite met oorga-
we doen. Veiligheid is priori-
teit vir die bestuur van die 
oord en daar is 24-uur-veilig-
heid.

Besoekers aan TO-Strand 
het direkte toegang tot ’n 
skoon, veilige strand, met le-
wensredders oor naweke en 
vakansies. Die oord vorm 
deel van ’n groter bewaar-
area, waar ’n wye verskei-

denheid van inheemse bome, 
plante en voëls waargeneem 
en geniet kan word.

Om by die strand te kom, 
stap jy ’n klein entjie met ’n 
kronkelpaadjie deur ’n sub-
tropiese woud (daar is fee-
tjies en kabouters!) terwyl 
die groot bome oor die paad-
jie toring en ’n besondere on-
dervinding skep vir elke 
nuuskierige, avontuurlusti-
ge kind en volwassene.

Die 64 goed toegeruste cha-
lets binne loopafstand van 
die restaurant, kiosk, swem-
bad, speelarea, minigholf-
baan, monsterskaak en meer 
bied gerieflike verblyf naby 
die strand.

En dan is daar natuurlik 
die bekende en baie gewilde 
kampterrein met plek vir 135 
karavane en tente terwyl 
groot inheemse bome sorg 
vir skadu. Elke staanplek is 
toegerus met ’n kragpunt en 

Ontspan 
heerlik by 
TO-Strand

Geniet ’n onvergeetlike gesinsvakansie by TO-Strand.
Foto: TO-STRAND

Hier is die Mei-finaliste

Trudie Smit van Bronkhorst-
spruit, Gauteng, is op 1 
November 2021 gebore.

4aKid is ’n bekroonde 
aanlyn babawinkel 
wat konstant daarna 
streef om een van die 
beste babawinkels in 
Suid-Afrika te wees. 
Ons bied die beste ge-
halte baba-, kleuter- 
en kinderprodukte ge-
kombineer met fantas-
tiese kliëntediens en 
vinnige versending. 
Dit maak die lewe 
makliker en eenvoudi-
ger vir besige ouers.

Ons gee om vir jou, 
jou gesin en jou klein-
span se veiligheid en 
jul geluk is vir ons be-
langrik. Daarom is dit 
ons missie om te ver-
seker dat ons produk-
te wat gemik is op 
kinderveiligheid, be-
kostigbaar en toe-
ganklik is vir ouers 
oor die land heen. Dit 
is vir ons ook belang-
rik om beter bewustheid 
oor kindervriendelikheid 
te skep, of dit nou by die 
huis is terwyl hulle eet, 
bad, in die tuin, motor of 
swembad is, terwyl julle as 
gesin op reis is of net in 

die winkels rondsnuffel.
4aKid is verskaffers van 

handelsname soos 4aKid 
Safety, Feelgood Health, 
Secure-a-Kid, So Pure, 
Melissa & Doug en nog 

veel meer. Koop alles van 
kinderveiligheidsprodukte 
tot produkte gemik op ge-
sinsgesondheid, leefstyl, 
natuurlike geneesmiddels, 
speelgoed, baba-bykom-

stighede en nog baie 
meer. 4aKid bied ook 
groothandel-geleenthe-
de vir aanlyn winkels, 
handelaars, deeltydse 
agente en ’n affilieer-
bemarkingsprogram. 
Ons bied ook aan ou-
ers ’n omvattende 
blogplatform waar hul-
le kan gaan lees oor 
ouerskapwenke en ge-
ïnspireer word deur 
heerlike resepte. Daar 
is ook ’n afdeling ge-
mik op kinders met 
spesiale behoeftes. Ons 
is baie trots dat ons 
blog erken word as een 
van die topouerskap-
blogs in Suid-Afrika.

By 4aKid is die fo-
kus op die klein men-
sies en ons wil hulle 
ook graag insluit in al-
les wat ons doen. 4a-
Kid is trots om ’n ven-
noot te wees van Beeld 

Baba van die Jaar en ons 
borg geskenkpakke prop-
vol bederfies vir die wen-
ners.
) Vir meer inligting, be-
soek die webwerf 4akid.
co.za.

Hiér is alles vir jou kleinspan

4aKid is jou eenstop- aanlyn winkel vir baba-, kleuter- en kinder- 
produkte. Foto: 4AKID


