
voorbereiding vir ‘n 
gelukkige huwelik

Verloof en verlief –



Die mooiste dag van julle lewe lê voor, ’n dag 
waaraan julle met die grootste sorg en beplan-
ning voor regmaak en verskriklik na uitsien. Dit 
gaan voorwaar die mooiste dag wees, maar 
meer nog, dit gaan die eerste dag van die res 
van julle lewe sáám wees.

Nadat julle troudag verby is, wag die beste tyd 
van julle lewe – die huwelikslewe!

’n Gelukkige huwelik is iets waarvan elke 
paartjie droom en die droom kan ’n realiteit 
wees maar dan moet julle saam daarna streef 
en daaraan werk.

INTIEM is passievol oor die huwelik en glo 
’n gelukkige huwelik is moontlik vir elkeen wat 
daarvan droom en daarom maak INTIEM graag 
hierdie boekie beskikbaar aan elke verloofde 
paartjie om julle voor te berei vir julle gelukkige 
huwelik.

INTIEM is elke paartjie se beste reisgenoot 
wat elke twee maande verskyn met raad, ken-
nis, idees en inspirasie om gelukkig getroud te 
bly – daarom kan julle ná hierdie voorberei-
dingsboekie INTIEM deel maak van julle 
huwelik. Besoek gerus www.intiem.co.za vir 
meer besonderhede en om in te teken.

Groete,
Die INTIEM-span

Is julle verlief en verloof met groot 
verwagting vir ’n gelukkige huwelik?



Andrea het vir Christo op universiteit ontmoet en 
ná ’n vaste verhouding van meer as vier jaar het 

die twee besluit om te trou. “Dit was eers ná ons troue 
wat ek ontdek het ek ken hierdie man eintlik glad nie!” 
vertel Andrea. Sy het geweet dat sy gunsteling-kleur 
turkoois is, maar nie dat hy skugter was vir kinders van 

sy eie nie. Sy het geweet dat hy 
mal is oor krieket, maar nie 

dat hy nié glo in langter-
myn beleggings nie. 

Vandag, ná ’n baie 
stormagtige drie jaar, 
kon hulle hierdie 

kwessies met behulp 

Jy dink jy ken jou kêrel deur en deur ná julle reeds drie jaar uitgegaan 
het. Maar moenie glo nie! Dis eers binne ’n huweliksverhouding wat 

sekere onderwerpe ter sprake kom . . .

10 dinge wat julle    
moet bespreek voor jul troue
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van ’n terapeut deurwerk, maar Andrea wens hulle het oor 
sekere dinge gepraat vóór die troue. “Hierdie groot rusies 
vroeg in ons huwelik het definitief sy merk gelos. Ek wens 
ons kon net ’n sorgvrye honeymoon-fase gehad soos ander 
pasgetroude pare.”

Kinders en wat as hulle julle nie 
beskore is nie . . .
Wanneer julle die troue beplan, is die 
laaste ding waaraan jy waarskynlik dink 
die kwessie van kinders. Maar sodra jy 

en jou verloofde getroud is, begin julle ’n nuwe “gesin” 
waaruit daar waarskynlik later kinders gebore sal  word 
– of dalk nie. Julle moet kinders bespreek – hoeveel 
kinders julle wil hê, wanneer julle met ’n gesin wil begin 
en watter roete julle wil volg as julle met onvrugbaar-
heid sukkel. Moenie dink jy gaan hom van plan laat 
verander ná die troue nie.

Geld en rekeninge, wie betaal 
wat?
Die lewe is duur en dit is baie belangrik 
om die kwessie van geld te bespreek 
vóór julle trou. Julle moet besluit of 

julle ’n afsonderlike bankrekening wil hê of nie. Julle 
moet ook besluit wie watter rekeninge gaan betaal en 
hoeveel julle elke maand gaan spaar. Bespreek wat jul 
langtermyn planne met geld is, wanneer julle wil huis 
koop en of julle op dieselfde golflengte is wat besteding 
betref. 

Familie en skoonfamilie is deel 
van jou nuwe lewe
Dit is só belangrik om mekaar se 
families te leer ken voor julle trou. As 
syne oorsee bly, maak ’n plan om saam 

met hom soontoe te vlieg voor die troue. Hou julle van 
mekaar se families? As daar twispunte is, is nóú die tyd 
om te besluit hoe julle die skoonfamilie gaan hanteer 
en waar julle grense gaan lê. Moenie dink dat jy met 
hom trou en nie met sy familie nie. Skoonfamilie speel ’n 
groter rol in ’n huwelik as wat jy dink!

Gesels oor jul doelwitte, drome 
en wat julle wil bereik
Weet julle wat mekaar se drome en 
doelwitte is? Wil hy in ’n ander land 
gaan woon oor ’n paar jaar? Wil jy oor 

’n jaar jou eie besigheid begin? Is hy van plan om sy 
vaste werk te los en ’n voltydse musikant te word binne 

die volgende paar jaar? Wil jy graag werk tot jy kinders 
het en daarna ’n voltydse ma word? Dit is belangrik om jul 
toekomsdoelwitte met mekaar te bespreek.

Bespreek die kwessie van geloof-
suitlewing
Hopelik deel julle een geloof – wat dinge 
heelwat makliker en minder gekompli-

seerd maak. Maar binne die Christengeloof is daar verskeie 
denominasies en maniere van aanbidding. Glo hy in groot 
doop en is jy gewoond aan klein doop? Het jou gesin nog 
altyd Kersfees gevier met hope geskenke, ’n Kersvader en 
’n kreunende kostafel, terwyl hy sy kinders wil grootmaak 
sonder Kersgeskenke en Kersvader? Julle sal moet besluit 
hoe geestelike dae gevier gaan word en hoe julle ’n middel-
punt gaan bereik wat geloofsuitlewing betref.  

Geheimpies word monsters in ’n 
huwelik
Ons almal het geheimpies – sommige 
groter as ander. As ’n kêrel jou in die 

verlede omgepraat het om ’n stoute foto te laat neem, wat 
nou moontlik die rondte doen op die Internet, vertel hom 
daarvan. As julle dinge in die verlede gedoen het waarop 
julle minder trots is, vertel mekaar. Dis beter as om in vrees 
te lewe dat dit dalk mag uitglip en om die teleurstelling op 
jou maat se gesig te sien wanneer dit wél gebeur, oor die 
geheim wat jy al die jare vir hom weggesteek het. 

Getrouheid beteken verskillende 
dinge vir verskillende mense
Jip, getrouheid is ’n onderwerp wat julle 
vóór jul huwelik moet aanraak. Miskien 

het jou pa jou ma verkul en het jy só ’n weersin daarin 
dat jy ’n man wat jou verkul nooit weer sal vergewe nie. 
Dalk het hy sy eie idees oor ontrouheid en dink hy ’n mens 
verkul eers jou maat as penetrasie plaasgevind het, terwyl 
flankeerdery alreeds vir jou oor-die-tou-trap is. Daar is ook 
werklikwaar mense wat dink dit is okay om so nou en dan 
’n los fling te hê! Vind eerder nou hiervan uit as later. 

Maak seker julle verstaan mekaar 
se rolle
Nee, nou praat ons nie van Superman in 
die slaapkamer nie, maar van die régte 
rolle wat julle elke dag moet vervul. 

Verwag jy van hom om die gras kort te hou? Dalk dink hy ’n 
tuinman is hoog op sy prioriteitslysie. Dalk glo hy kinders 
grootmaak is ’n vrou se werk, terwyl jy met ’n baie hands-
on pa grootgeword het. Hy wil dalk elke dag ’n skoon huis 
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“Ek en Anton het vroeg 
getrou,” vertel Carli. “Dit was ’n 
kwessie van ‘liefde met die eerste 
oogopslag’ en drie maande later 
het ons begin troureëlings tref.” 
Dit klink vreemd, maar te midde 
van die harwar van al die reëlings 
het hulle nooit oor die basics 
gesels nie. ’n Paar dae na die troue 
het hulle op die strand gelê. Anton 
het gewys na drie kleintjies wat in 
die water baljaar het: “Ek kan nie 
wag tot dit óns drie kindertjies is 
wat daar rond hol nie . . .” 

Meteens het Carli ’n beklem-
ming om haar hart gevoel. “Ek 
wou nog nooit kinders gehad het 
nie . . . maar om die een of ander 

rede het ons nooit, vandat ons 
mekaar ontmoet het, daaroor 
gepraat nie. Ek moes die nuus net 
daar aan Anton breek en ek het 
soos die wreedste mens gevoel 
om dit te doen, selfs al het ek lank 
gelede al vrede gemaak met my 
besluit. Toe ek sê hoe ek voel, kon 
ek die skrik en ontnugtering in sy 
oë sien. Hy het ’n paar sekondes 
stil vir my gekyk, sy handdoek 
opgetel en kamer toe gestap . . .” 

Die wittebrood was bederf. 
Hulle het die onderwerp ’n stille 
dood laat sterf, maar jy kon die 
atmosfeer tussen hulle met ’n 
mes sny. “Waar ons voorheen so 
gemaklik met mekaar was, was 
daar skielik hierdie onsigbare 
muur tussen ons. Ons is nou agt 
weke terug van ons wittebrood af 
en sielsongelukkig getroud.”

Carli begin daaraan dink om 
haar besluit oor kinders te laat 
vaar ter wille van Anton. “In 
myself sal ek egter nooit van plan 
kan verander nie en ek sal my hele 
lewe lank toneel moet speel. Ek 
het nooit poppe gehad nie. Ek het 

nie ’n krieseltjie moedersinstink 
nie. Ek wéét ek sal nie ’n goeie ma 
wees nie en my beroep sal altyd 
eerste kom. Ek is bang dat sou ons 
kinders kry, ek Anton vir die res 
van my lewe daarvoor sal verwyt. 
Maar ek wil ook nie my huwelik 
prysgee nie.”

IS DIT NOU AL NODIG OM 
HIEROOR TE PRAAT?
Julle is verloof en voel nie dit is 
nodig om nou al hierdie swaar 
issues deur te trap nie, maar 
kenners meen julle kan dit nie 
’n oomblik langer uitstel nie. 
Dis byvoorbeeld só deel van ons 
Afrikaner-kultuur om te trou en 
kinders te kry (dit word só in een 
sin gesê) dat die een party maklik 
kan aanneem vir die ander een is 
dit ’n given, terwyl daar heelwat 
redes is waarom mense téén 
kinders kry kan besluit.

Sommige mense het baie hart-
seer en trauma beleef en wil nie 
kinders gootmaak in die wêreld 
waarbinne ons leef nie. Vir baie 
ambisieuse mense, soos Carli, 

JOU PAAR ASPOESTER-
TJIE-SKOENE STAAN 
GEREED IN DIE KAS. DIE 
TROUKAR IS GEREËL EN 
DIE HONEYMOON DES-
TINATION WAG. DAAR IS 
NET EEN KLEIN DINGE-
TJIE WAT JULLE NOG NIE 
BESPREEK HET NIE . . . SO 
KLEIN DAT HY IN ’N WIEGIE 
SAL PAS.

kuikens . . .
DIE KWESSIE VAN

Deur ANNELIZE STEYN
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is kinders nie ’n opsie nie. Daar is 
diegene wat net nooit ’n dringende 
behoefte gehad het om kinders te hê 
nie en daarom ook nie die sin daarin 
raaksien nie . . . So ja, dit is beslis 
belangrik om hieroor te praat en 
eerstens vas te stel of julle eenders 
voel oor óf julle kinders wil hê of nie. 

MAAR WAT AS ONS NIE 
SAAMSTEM NIE . . .
As julle ten opsigte van dié be-
langrike vraag verskil, is daar ’n 
dilemma, en baie paartjies vermy 
die gesprek juis omdat hulle ’n 
vermoede het dat dit kan gebeur. Om 
die probleem te vermy, gaan dit egter 
nie oplos nie en sodoende word die 
konflik net uitgestel. Miskien het 
julle lank gelede die onder-
werp aangeroer, maar hoop jy in 
jou stilligheid dat jou maat sy sien-
ing sal verander sodra julle getroud 
is. As dit bekend klink, beweeg jy op 
gevaarlike terrein! Sommige kenners 
meen wel dat die situasie mettertyd 
kan verander omdat ’n mens groei en 
nie noodwendig dieselfde mens is as 
wat jy oor ’n paar jaar gaan wees nie. 
Maar kan jy die kans waag? Kan jy ’n 
lewensveranderende besluit neem 
en ‘hoop vir die beste’?

Moenie ’n huwelik binnegaan en 
glo julle kan mekaar van besluit laat 
verander nie. Dit is nie regverdig om 
te verwag dat jou maat ’n ouer sal 
wees vir kinders wat hy nie wil hê 
nie, en ook nie om hom van kinders 
te ontneem nie. 

HOE GAAN ONS BY ONS 
KALENDER HOU?
Sodra julle besluit het wanneer julle 
wil begin broei, behoort die kwessie 
oor voorbehoeding aangeraak te 
word. Van watter soort geboortebe-
perking sal julle gebruik maak? Jou 
aanstaande neem dalk aan dat jy die 

Pil sal gebruik, min wetende dat 
jy voel hý behoort verantwoorde-
likheid hiervoor te neem. Gesels 
oor moontlike opsies. Dit is ook 
’n goeie besluit om sommer saam 
die ginekoloog te besoek voor jul 
troue. Wil julle gou kinders hê? Of 
eers oor ’n hele paar jaar. Dit kan 
alles die ideale soort voorbehoe- 
ding vir julle situasie help bepaal. 

WIE GAAN WAAR VIR AL 
DIE SARDIENTJIES SORG? 
Ons word elkeen groot met ons 
eie veronderstelling van hoe ’n 
gesinstruktuur behoort te werk. 
Dalk het jou aanstaande se ma 
nooit gewerk nie en glo hy in tra-
disionele geslagsrolle. Miskien het 
sy ma wel gewerk en het hy haar 
teenwoordigheid só gemis dat hy 
dit anders sal wil hê vir sy kinders. 
Of dalk droom hy daarvan om ’n 
tuisbly-pa te word. Die vraag is: 
Gaan een van julle tuisbly terwyl 
die ander een werk? Of gaan julle 
albei werk. En indien julle op 
laasgenoemde besluit, gaan julle 
van dagsorg, kleuterskole of ’n 
inbly-kinderoppasser gebruik 
maak? Dit is moontlik om ’n kom-
promie hieroor te bereik as julle 
verskil. Jy kan dalk jou voldagpos 
laat vaar en ’n halfdagpos aanvaar. 
Of ’n kinderoppasser aanstel wat 
jou kleintjie by die huis oppas 
terwyl jy flexi-ure werk. 

EN WAT AS ALLES NIE VOL-
GENS PLAN VERLOOP NIE?
’n Mens wil nie graag nou al spoke 
opjaag nie, maar dit is goed om 
mekaar hieroor ook te pols. Wat as 

kinders kry vir julle nie so maklik 
kom nie? Sal julle albei vrugbaar-
heidsbehandeling oorweeg? En 
tot hoe ver sal julle gaan hiermee? 
As dit nie ’n opsie is nie, sal julle 
aanneming of surrogaatskap 
oorweeg? Hoewel dit goed is om 
daaroor te gesels, is dit ook be-
langrik om te onthou dat ’n mens 
nie sulke besluite kan neem voor 
jy nie in daardie situasie staan nie. 
Dis egter goed om die moont-
likheid in gedagte te hou en die 
kommunikasiekanale hier rondom 
oop te hou. 

HOE OM DIE GESPREK 
AAN TE RAAK:
Onthou, gee mekaar die vryheid 
om dit openlik te bespreek, met 
die besef dat julle wel van besluit 
kan verander. Jy kan byvoorbeeld 
sê: “Ek wil baie graag vier kinders 
hê, maar ek het eintlik nie ’n idee 
wat kinders grootmaak behels nie 
en sal sien hoe dit gaan met die 
eerste twee.” Of hy kan sê: “Ek 
weet jy begeer vier kinders, maar 
ek dink ons moet eers kyk hoe lyk 
ons finansiële situasie in daardie 
stadium.” Onthou, jul besluite is 
nie in yster gegiet nie, maar ’n 
gesprek is ’n goeie vertrekpunt. 

Onthou: Vir ’n huwelik om te 
floreer, móét julle op dieselfde 
golflengte wees wat seks, geld en 
kinders aan betref. 
Addisionele Bronne: 
www.chatelaine.com; www.huffington-
post.com; www.womansday.com; www.
msn.com; www.epigee.org/family-plan-
ning-together.html; www.theravive.

com 

Volg hierdie skakel op intiem.co.za: 
http://tiny.cc/soekbaba (Ek soek ‘n kind, maar my maat nie..)
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Natuurlik wil jy 
haar beskerm teen 

seerkry – dit is vanselfsprekend. 
Jy het haar goeie waardes geleer 
en haar hopelik goed toegerus om 
gesonde besluite te neem. Jy hoop 
sy gebruik dit wys want jy kan nie 
’n lewensmaat vir jou kind kies 

DIS LEKKER OM DIE STERRE IN JOU KIND SE OË TE 
SIEN EN TE WEET SY IS GELUKKIG. JULLE GESELS 
TROUE EN MAAK PLANNE OM DIÉ TYD VIR HAAR EN 
HAAR AANSTAANDE SO LEKKER AS MOONTLIK TE 
MAAK, MAAR EINTLIK IS JY BEKOMMERD DAT HUL 
HUWELIK SAL MISLUK OF DAT JY VAN JOU KIND 
VERVREEM SAL WORD . . . DIS NORMAAL. 

TROU JOU KIND 
BINNEKORT? 
wenke vir jóú.

Deur ANNELIZE STEYN



nie. Daar is baie dinge waaroor 
ouers hulle bekommer wanneer 
hul kinders besluit om te trou. 
Sal sy gelukkig wees? Sal hy goed 
wees vir haar? Gaan die huwelik 
hou? Baie jong paartjies wat trou, 
sien dit as hul ticket to freedom, ’n 
manier om hul onafhanklikheid te 
bewys en hul eie paadjie te stap. 
Maar vir jou en manlief is dit ’n 
moeilike tyd. Julle moet ’n kind 
emosioneel laat gaan en dit gaan 
gepaard met ’n gevoel van verlies. 
Doen die volgende om sekere te 
maak jou kind maak die regte 
besluit . . . 

VOOR JY PREEK, DINK EERS
Jou eie huwelik sal dié een 

wees wat jou kind as voorbeeld 
nastreef. Dit is waarom ’n huwelik 
nie net gaan oor die verhouding 
tussen man en vrou nie maar ook 
oor die nalatenskap wat julle vir 
jul kinders los. Dink dus ’n bietjie 
verder voor julle mekaar lelike 
woorde toesnou . . . 

MAAR VERSKIL SOMS VÓÓR 
HULLE

Verskil voor hulle en praat soms 
oor die moeilike tye. Dit is baie 
belangrik vir kinders om ’n rea-
listiese prentjie van die huwelik te 
hê. As hulle julle net sien wanneer 
alles goed en perfek gaan, kan dit 
by hulle ’n onrealistiese verwag-
ting skep. 

IS JY EN JOU KIND SE PA 
GESKEI?

Al het jul egskeiding sy merk 
gelaat, kan jy steeds optimisties 
wees oor jou kinders se huwe-
liksplanne. Uit jul huwelik kon 
jou kinders leer wat om nié te 
doen nie. En jy kan jou kind help 
om beter keuses te maak, deur 

byvoorbeeld te sê: “Ek wens ek het 
meer opofferings gemaak . . .”

HELP JOU KIND MET SEL-
FONDERSOEK

As jy bekommerd is oor die keuse 
wat jou kind gemaak het, voer ’n 
openlike gesprek met haar sonder 
om te oordeel of te kritiseer. Wees 
voorbereid dat enigiets negatiefs 
wat jy mag sê oor haar keuse, 
sterk teenkanting van haar kant af 
kan ontlok. 

WEES BEREID OM EERLIK TE 
WEES

Nou dat jou kind op die vooraand 
van haar troue staan mag sy dalk 
vra: “Was daar tye wat julle gedink 
het jul huwelik is op die rotse?” Of 
“Hoekom het julle geskei?” As sy 
jonk was gedurende die moeilike 
tye en min weet, is dit nou die 
geleentheid om eerlik te wees. 
Julle het wel die reg om sekere 
besonderhede privaat te hou, sou 
julle wou.  

LAAT HAAR VERSTAAN DIS 
NOOIT TE LAAT NIE

Miskien bespeur jy twyfel in jou 
kind se gemoed kort voor die 
troue. Laat haar verstaan dat sy 
maar op die nippertjie kán kop 
uittrek. Natuurlik is dit nie die ge-
wenste situasie nie, maar sy moet 
weet dat haar geluk vir julle baie 
belangriker is as die derduisende 
rande wat julle op die troue bestee 
het. 

GEE HULLE DIE BESTE 
GESKENK . . .

As sy en haar aanstaande tans nie 
vir gratis voorhuwelikse berading 
by hul kerk gaan nie, is voorhuwe-
likse berading by ’n professionele 
berader die heel beste geskenk 

wat julle vir hulle kan gee. Deur 
middel van hierdie sessies word po-
tensiële probleme voortydig uitgelig 
en kry jou kind en dié se aanstaande 
die geleentheid om dit vroeg reeds uit 
te sorteer.

PAS JUL EIE HUWELIK MOOI OP
Wanneer jou kind op trou sta-
an, loop die stresvlakke hoog. 

As jy en manlief boonop verskil oor 
of sy moet trou of nie . . . of oor die 
kostes, troureëlings of gastelys, kan 
dit ’n wig tussen julle dryf. Selfs al 
verskil julle hieroor, maak seker dat 
die stres van die konflik met mekaar 
of met jou kind nie jou eie huwelik 
in gedrang bring nie. Maak tyd vir 
mekaar.

ONDERSOEK JOU EMOSIES
As jy voel jou kind maak ’n fout 

om te trou, gaan sit en dink mooi wat 
die redes is. Is dit werklik omdat jy 
dink hy gaan sleg wees vir haar, of 
kom jou emosies dalk uit ’n plek van 
jaloesie? Natuurlik sal hy van nou af 
die belangrikste man in haar lewe 
wees en dis ’n bitter pil om te sluk, 
maar hoe verder jy hom wegstoot, 
hoe verder gaan jy en jou kind uitme-
kaar groei.

GEE JOU BESTE . . .
Miskien kom jy en jou 

aanstaande skoonkind regtig nie 
oor die weg nie en moontlik is dit 
’n groot knelpunt in jou kind se 
lewe. Stel jou kind gerus dat jy jou 
bes sal doen om hom met ope arms 
in die familie te verwelkom. Maak 
dit ook duidelik dat jy so betrokke 
as moontlik in hul lewens wil wees 
sonder om in te meng en dat hulle 
welkom is om te sê wat hul grense is, 
nes julle kan doen. 

Addisionele bronne: www.marriage.
about.com; www.aarp.org  
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Die wolke is van 
spookasem en die 

berge is van bubbly (hoewel jy 
daardie twee dinge nie náby 
jou lippe durf bring nie). Jy en 
jou aanstaande droom oor die 
troudag, die wittebrood en hoe 

mooi julle cottage-styl huisie 
gaan wees. Julle vry in die 
maanlig en jy glo dat niks méér 
perfek kan wees as nou nie. Jy 
gril sommer by die gedagte dat 
julle nou iets so onromanties 
soos geldsake moet bespreek    
. . . maar of jy dit wil weet of 
nie, dit is broodnodig!

JOU MAAT MAG JOU DALK 
VERRAS 
“Die dag toe ek my heel eerste 
salaristjek huis toe vat, was 
daardie tjekkie my declaration 
of independence!” vertel Angeli-
que, ’n reisagent. “Vir die eerste 
keer ooit het ek regtig finansiële 
vryheid ervaar, maar ek was te 
jonk om mooi te besef waaroor 
dit gaan.” Maar daardie “vry-
heid” het aanleiding gegee tot 
onbeheerste besteding en kort 
voor lank kon haar salaris nie 
meer haar leefstyl dra nie. 

Voor Angelique haar oë kon 
uitvee, het sy meer as R30 000 
se kredietkaart- en klerereken-
ing-skuld gehad. “Die dag toe ek 
besef in watter finansiële krisis 
ek myself gedompel het, was dit 
reeds te laat. Ek kon skaars my 
paaiemente betaal, om nie te 
praat van die skuld nie.” Toe Jaco 
in die prentjie kom, het Angeli-
que haar skuld vir hom probeer 
wegsteek. 

Hulle het later verloof geraak 
en een dag het hy een van haar 
rekeninge sien rondlê. Angel-
ique het hom noodgedwonge 
van haar krisis vertel. “Ek was 
so bang hy kies die hasepad. Wie 
wil opgeskeep sit met ’n vrou 
wat haarself eerstens nie kan 
beheer as dit by geldsake kom 
nie en tweedens daaroor jok? 
Maar Jaco was wonderlik. Hy het 
by my kom sit en ons het saam ’n 
plan uitgewerk. Ons altwee het 
cut-backs gemaak en stukkie vir 
stukkie my skuld terugbetaal.”

Toe hulle nege maande later 
getroud is, kon hulle skoon begin 
en, vertel Angelique: “Ek het 

Verlowing 
EN DIE SPAARVARKIE
JY IS VERLOOF EN OP DIE VOORAAND DAARVAN OM ’N 
HUISVERBAND EN BEGROTING MET JOU MAAT TE DEEL. 
TOG IS FINANSIËLE BEPLANNING LÁÁG OP MENIGE VER-
LOOFDE PAARTJIES SE PRIORITEITSLYSTE.

VIND MEER UIT:       SALARISTJEK         REKENINGE          SKULD         COMPROMISE

Deur ANNELIZE STEYN

vir die verloofdes

intiem   Aug |  Sept 201411
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soveel meer agting gehad vir hi-
erdie man wat bereid was 
om op te offer om my 
uit die moeilikheid 
te help – selfs nog 
voor ons getroud 
was. Dit was letter-
lik ’n duur les vir my, 
maar ’n wonderlike 
toets vir my en Jaco 
se huwelik, selfs nog voor dit 
begin het.”

’N SAAK VAN VERMYDING
Ongelukkig vermy die meeste 
verloofde paartjies die onder-
werp van finansies. Sielkundiges 
meen dat paartjies oor enigiets 
sal praat – selfs oor seks – 
voordat hulle geldsake bespreek. 
Daar word geskat dat geldsake 
die dryfkrag agter 90% egskeid-
ings is. Maar meer as die helfte 
van verloofde pare het blykbaar 
’n negatiewe houding wat die 
bespreking van geldsake met hul 
toekomstige lewensmaats betref. 

Een rede is dat paartjies voel 
“die liefde oorwin alles” of “ons 
sal daardie brug oorsteek as ons 
daar kom”. Verloofde paartjies 
leef in ’n toestand van euforia, 
maar die bom bars gewoonlik ná 
die opwinding van die troue en 
wittebrood verby is. Dus het jy en 
jou aanstaande ’n plan nodig om 
deur kinders (ja, hulle is dúúr), 
huise (hulle óók!) en aftrede te 
kom sonder bekommernisse. 

Trent Bryson, ’n finansiële 
adviseur van Long Beach, werk 
dikwels met jong paartjies en 
help hulle om hul gevoel van 
“onuitwisbaarheid” te oorkom. 
“Twintig- en dertigjariges sien 
hulself selde as kandidate vir 
ongelukke, langtermyn siektes of 

die dood,” verduidelik hy. “Maar 
as jy jou huweliksmaat 

en kinders finansieel 
wil beskerm, moet jy 

meer vatbaar wees 
vir die opstel van 
testamente en die 

koop van verseker-
ing.”

HOE KAN JY EN JOU VERLOOF-
DE FINANSIEEL SLIM OPTREE?

1. Speel oop kaarte. Jy mag 
dalk dink dat jou skuld of 
bestedingstyl jóú saak is, 
maar sodra julle getroud 
is, sal jy baie gou sien 
hoe dit julle as paartjie 
gaan beïnvloed. Lê eerder 
alles nou op die tafel (en 
bieg as jy ’n big spender 
is!) sodat julle ’n plan in 
werking kan stel. Wys jul 
kredietrekords vir mekaar 
en bespreek dit, sonder 
om te oordeel.

2. Hê ’n openlike gesprek 
oor geldwaardes. Be-
spreek jul grootwordjare. 
Was julle armoedig en 
draai jy vandag nog jou 
sente om daaroor, of wil 
jy ekstra hard werk en 
soms onnodig bestee om 
daardie gevoel van tekort 
téén te werk? Wil julle jul 
kinders eendag na privaat 
skole toe stuur? Wil julle 
vroeg aftree?

3. Bespreek jul besteding-
style en bekommernisse. 
Is jy iemand wat eerder 
spaar of bestee? Hoe voel 
jy oor afhanklikheid? 
As jy altyd baie onaf-
hanklik was, sal dit dalk 
vir jou vreemd voel om 

“versorg” te word. En 
as jy baie bates het, is jy 
moontlik bekommerd oor 
jou toekomstige maat se 
bestedingstyl. 

4. Gaan sien saam ’n 
finansiële adviseur. Só ie-
mand neem jul inkomste, 
leefstyl en doelwitte in 
ag en help julle om die 
regte compromises te maak 
om daardie doelwitte te 
bereik. Vra die adviseur 
om julle te help om ’n 
begroting op te stel.

5. Kry ’n ritme wat finansies 
betref. Dit is natuur-
lik dat een van julle die 
leiding sal neem wat jul 
finansies betref, en dit 
hang gewoonlik af van 
jul finansiële ervaring of 
beroepe. Julle kan elkeen 
’n afsonderlike rol speel. 
As jy detail-georiënteerd 
is, kan jy die begroting 
doen. Die ander een kan 
byvoorbeeld jul portefeulje 
bestuur.

6. Leer om mekaar onvoor-
waardelik te vertrou. As 
julle besluit om afsonder-
like rekeninge te hê, sal 
julle mekaar moet vertrou 
om nie bo jul vermoëns 
te bestee nie, nie skuld 
te maak nie en vrygewig   
teenoor mekaar op te tree.

Besluit nou reeds om ’n 
deursigtige verhouding met jou 
maat te hê. Jul houding oor jul 
finansies kan ’n goeie toets van 
vertroue vir jul huwelik wees en 
dis ook ’n wonderlike manier om 
nóg ’n faset te ontdek van die 
maat wat jou skoenlappers in 

die maag gee! 

Meeste 
paartjies 

vermy die 
onderwerp 

van finansies
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IS JOU VERLOOFDE DIE RIDDER OP DIE WIT PERD? MOET JY DÍT WAT JOU 
PLA OORSIEN EN DEURDRUK MET DIE TROUE . . . OF MOET JY DIE BLINK RING 
TERUGGEE?

Is my verloofde 
TROUMATERIAAL?

Deur ANNELIZE STEYN

verloof
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Hy moet langer as 
1,8 meter wees en 

’n vaste werk met ’n behoorlike 
inkomste hê – ek wil nie met 
’n ploeteraar trou nie. Hy moet 
verkieslik donker hare hê en as 
hulle krul, sal dit ’n bonus wees. 
Hy mag nie té veel drink, rook 
of dobbel nie, maar hy moet kan 
party! O ja, en hy moet vir die 
Bulle skreeu,” gesels ’n vriendin 
onlangs by ’n braaivleis-kui-
er. Dis hier waar die soveelste 
getroude vrou in die geselskap 
haar oë rol en nog ’n paar sukkel 
om hul lag te hou . . .

Dis goed om te weet wat jy wil 
hê, maar té veel vroue soek na 
die verkeerde eienskappe in ’n 
trouman en kyk die noodsaak-
likhede mis. Jy het moontlik jou 
droom-ou ontmoet en julle staan 
op trou, maar nou is daar twyfel 
in jou hart. Onthou, geen mens 
is perfek nie, maar daar is sekere 
dinge wat in plek behoort te wees 
voor julle die knoop deurhaak. 
Merk die volgende lysie af en kyk 
hoe jou verloofde vaar.

SÓ LYK TROUMATERIAAL:
Hy kom kuier met die nuutste 
seisoen van Homeland as hy sê 
hy sal. ’n Trouman is iemand wat 
sy bedoelings deurvoer. ’n Huwe-
lik vereis dat jy jou commitments 
hou en om te trou met ’n man 
wat net soms betroubaar is, is ’n 
resep vir teleurstelling. 

Hy het ambisie en dit het alles 
met jou te doen. As jy met ’n 
man trou, trou jy ook met sy 
werks-etiek, sy tydsbestuur en sy 
ambisie. Is dit vir hom belangrik 

om ’n goeie werk te hê? Werk hy 
slim met sy geld? 

Hy neem verantwoordelikheid 
en plaas nie die skuld op jou nie. 
Ouens wat gedurig hul groot-
wordjare, hul baas, die omgewing 
of die regering blameer vir hul 
foute, is nie volwasse genoeg vir 
’n huwelik wat probleemoplossing 
en compromise verg nie. 

Hy weet wat hy wil hê en val nie 
onseker rond nie. Ruk hy die mat 
onder jou uit, net sodra jy dink jy 
weet waar julle in jul verhouding 
is? As jou verloofde heeltyd van 
plan verander rakende sy werk, 
waar hy wil woon en of jy die vrou 
is vir hom, is hy waarskynlik nie 
troumateriaal nie. 

Hy kan stres hanteer in moeilike 
situasies. In die begin van ’n ver-
houding sit elkeen sy beste voetjie 
voor en steek tekortkominge weg. 
Dis maklik om kalm, geduldig en 
bedaard te wees wanneer alles 
goed gaan, maar wat gebeur wan-
neer julle in spitsverkeer sit? 

Hy stel belang in jou wêreld, selfs 
al verstaan hy dit nie. Hoewel hy 
nie jou fassinasie met Binne-
lan-ders verstaan nie, probeer hy 
die karakters se name leer ken en 
sit hy soms by jou om saam te kyk 
sonder om te sug. 

Hy bederf jou en ken jou be-
geertes en drome. As jou maat ná 
jare saam nog nie weet wat jou 
lewensdrome is nie, al het jy dit 
verskeie kere met hom gedeel, 
moet jy jouself afvra of jou hart vir 
hom belangrik is en of hy regtig 
omgee? 

Hy kan konflik hanteer (en as 
hy nie kan nie, is hy bereid om 
te leer). Wat gebeur tussen julle 
wanneer die water warm word? 
Gryp hy sy goed en spring in sy 
kar? Is jou gevoelens vir hom 
belangrik? 

Hy deel jou karakter en jou 
waardes. Sielkundige en outeur 
Amy Wood vertel dat sy gereeld 
lewensmaats met gebroke harte 
sien wat sê hulle het dit nie sien 
kom nie! Ná die tyd sien hulle die 
leidrade raak wat nog altyd daar 
was. As sy morele kompas nie in 
lyn is met joune nie, moet jy die 
troue heroorweeg.

Hy het jou onvoorwaardelik lief. 
Ook sonder grimering, met jou 
hare vol frizz en met PMS in sy 
ergste graad. Troumateriaal kies 
nie die hasepad as jy in trane uit-
bars oor jou katjie wat reeds vier 
jaar gelede skielik dood is nie. 

Hy is op dieselfde bladsy as jy 
wat ernstige kwessies aanbetref. 
Baie mense skei as gevolg van 
verskille oor ouerskap en finan-
sies. Jul gedeelde belangstelling 
in fiksheid gaan die huwelik nie 
red as julle oor belangrike punte 
soos kinderopvoeding of geldsake 
verskil nie. 

Jy ervaar dat hy jou respekteer. 
Daar is positiewe kritiek en dan 
is daar iemand wat wil hê jy moet 
op ’n sekere manier reageer, lyk 
of wees. Hoe laat hy jou voel? Is 
hy sarkasties? Laat hy jou klein of 
gewaardeerd voel? Jou trouman 
moet iemand wees wat jou sien as 
sy gelyke en jou sal hanteer soos 
sy maat, minnares en vriendin. 



verloof

Hy hoef nie met spesiale 
handskoene hanteer te word nie. 
Sukkel hy om met mense oor die 
weg te kom? Broei hy wanneer hy 
kwaad is en voel jy soms jy moet 
op eiers loop om hom gelukkig 
te hou? Dit beteken moeilikheid, 
want daar gáán konflik, pyn en 
struikelblokke in die huwelik 
wees.  

Hy is gereed vir die dinge van ’n 
grootmens. Soms ontmoet jy die 
regte man – op die verkeerde tyd. 
As jou verloofde steeds avonture 
wil beleef en ’n behoefte het aan 
’n leefstyl wat nie versoenbaar is 
met die huwelik nie, laat hom toe 
om dit eers uit te stoei.

Hy is onafhanklik en besef 
die waarheid van individuele 
groei. As jou verloofde daarop 
aandring dat julle alles saam 

doen en wil mal word as jy met 
’n ou skoolvriend gesels, is daar 
moeilikheid. As hy nie onafhank-
like groei wil toelaat nie, gaan 
jy onderdruk en geïsoleer in jou 
huwelik wees. 

Hy is realisties en sien die huwe-
lik vir wat dit is. Selfs die sterkste 
en gelukkigste pare verskil, 
irriteer mekaar en stel mekaar 
soms teleur. As jou maat van alles 
verwag om perfek te wees, sal hy 
nie die huwelik se foute, lesse en 
curve balls kan hanteer nie. 

Hy laat jou hart vinniger klop. Ja, 
daar is iets soos chemistry! Na-
tuurlik is die skoenlappers nie 
áltyd daar nie, maar as jy nooit 
daardie verliefde gevoel kry of 
gekry het nie, moet jy miskien 
twee keer dink voor jy met hom 
trou. 

Hy bring die beste in jou uit. God 
wil ’n maat vir jou hê wat die beste 
in jou uitbring en jou help om jou 
lewensdoel te bereik. Iemand wat 
jou selfversekerd, kalm, ener-
giek, positief en geliefd laat voel. 
Iemand wat jou vry maak om jou 
beste self te wees! 

As jou potensiële lewensmaat 
nie té goed gevaar het nie, dink 
hard en eerlik oor jul verhouding 
sonder om te glo jy gaan hom 
verander. Julle kan moontlik ’n 
gesprek hieroor hê en as sy foute 
jou bekommer, ’n afspraak maak 
vir voorhuwelikse berading. Elke 
huwelik verdien ’n regverdige 
kans, maar as jy oop-oë na jou 
verlowing kyk, kan jy jouself baie 
trane ná die wittebrood spaar . . .

Addisionele bronne: www.
howtowinamansheart.com, www.
familyshare.com, www.huffington-
post.com. 
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Elke huwelik verg werk en liefde is ’n wilsbesluit. Dit is twee waarhede wat al bykans 
holrug gery is, maar steeds nie hul impak verloor nie.
Om ’n huwelik vandag te laat werk, te midde van al die uitdagings waarmee ons getrotseer word, 
is ’n kuns en ons glo dat die lees van INTIEM jou ’n stappie nader gaan bring aan die plek waar jy 
uiteindelik wil wees, want ’n huwelik wat wel werk, is ’n wonderlike lekkerte!

Dít is ons . . .
By INTIEM streef ons daarna om aan jou inligting te bied wat ’n 
daadwerklike verskil in jou huwelik maak en ons hoop dat hierdie 
uitgawe jou meer gee as waarvoor jy gehoop het.

Ons wil graag aan jou betroubare en omvattende inligting bied om jou Christen-huwelik te laat groei (fisiek, emosioneel en geestelik). 
Ons wil sien hoe jul huwelik die stempel van gesondheid dra en gedy onder God se genade en die vrug van jul insette!

In die groter prentjie wil ons graag beleef hoe hierdie gees van positiwiteit en liefde oorspoel na die res van Suid-Afrika, sodat gebroke huwelike heel 
word en jong paartjies weer begeesterd raak om huwelike te kweek wat ’n erfenis vir hul kinders word. En omdat die tydskrif tydloos is, sal jy oor ’n 
jaar weer hierdie uitgawe kan optel en stééds waarde daaruit kan put.

INTIEM is méér as blote vermaak. Dit is ’n noodsaaklike huweliksgids. 
Mag jy die tydskrif van hoek tot kant lees, mag jy daad by woord voeg 
en mag jou huwelik onmeetbaar geseën word.



verloof

25 intiem   Junie |  Julie 2015

IS JY GEREED 
vir trou?
SOVEEL HUWELIKE MISLUK OMDAT MENSE IN 
RETROSPEK SÊ DAT HULLE BLOOT NIE GEREED WAS 
VIR DIE COMMITMENT VAN ’N HUWELIK NIE. JY STAAN 
DALK OP DIE VOORAAND VAN JOU GROOTSTE BESLUIT 
OOIT – MAAR IS JY REG HIERVOOR? Deur ANNELIZE STEYN

Droom jy oor lang 
koffiekuiers saam 

met manlief, passievolle deur-
nagte en aande wat julle op die 
bank gaan lê en gesels sonder 
om moeg te word en sonder dat 
die geselskap ooit opdroog? Dis 
wonderlik en dit is jou volste reg 
om hierdie verwagtinge van jou 

huwelik te hê! Weet egter ook dat 
daar taai tye gaan kom wanneer 
die koffiekuiers yl gesaai is, die 
passievolle nagte plek maak vir 
pajamadril en lang kuiers op die 
bank soms vervang gaan word 
deur dringende rekeninge wat 
uitgesorteer moet word. Wees 
seker waarvoor jy jou inlaat, 
want die huwelik sluit al daardie 
bitter én soet in. 

Maak seker die redes 
waarom jy trou, is in 

die kol. Daar is baie redes waar-
om paartjies trou – hulle soek ’n 
maat, hulle wil ’n gesin hê of hulle 
voel “dit is die volgende stap”. Is 
dit genoeg rede? En is dit genoeg 
rede om met jou spesifieke maat 
te trou? Jy moet weet dat die 
liefde oor veel meer as geselskap 
gaan. Dit gaan oor kameraadskap 
– is hy die maat met wie jy jou 
hele lewe wil deel?

Dink aan wat jy kry 
en wat jy moet prys-
gee. Dit is miskien ’n 

goeie idee om ’n lysie te maak en 
die voor- en nadele van trou teen-
noor mekaar op te weeg. Sien jy 
kans om jou vryheid prys te gee? 
Ja, jy sal nie meer tot laataand 
kan uitgaan en flankeer nie. Maar 
die huwelik bring ’n nuwe soort 
vryheid wat enkellopend-wees 
nie kan bied nie – die vryheid wat 
jy ervaar binne die sekuriteit van 
iemand wat jou onvoorwaardelik 
liefhet. Die huwelik bring sekere 
perke en verantwoordelikhede. 

Dink mooi oor jou 
prentjie van die 
huwelik. Mense se 

“prentjies” van die huwelik 
verskil en word hoofsaaklik 
ingekleur deur die prentjie van 
die huwelik wat jy die beste ken 
– jou ouers s’n. Kom jou en jou 
maat se prentjies ooreen? Indien 
nie, hoe gaan julle dit oorbrug? 
Sien jou maat jou as sy ball and 
chain? Is egskeiding vir jou ’n 
baie real opsie? Dink mooi . . . 
Jy moet weet wat jou maat se 
doelwitte in die huwelik is – en 
hy joune. 
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Hoe visualiseer jy 
jou lewe oor 20 jaar 
van nou? Is die eerste 

gedagte wat by jou opkom, jy 
as ’n korporatiewe reus in ’n 
snyers-pakkie en ’n magdom 
werknemers wat spring wanneer 
jy sê “spring”? Of sluit jou prentjie 
jou maat in? As jy nie nóú jou toe-
koms kan visualiseer met jou maat 
wat ’n baie pertinente rol daarin 
speel nie, moet jy beslis wag met 
die huwelik. 

Dink lank en innig oor 
kinders en die gedagte 
van eksklusiwiteit. Dit is 

twee dinge wat jy ernstig in aan-
merking moet neem. Alle vroue 
is nie uitgeknip vir ma-wees nie, 
maar as jy een van hulle is, hoe 
voel jou maat daaroor? Alle mense 
beweer ook hulle is nie uitgeknip 
vir eksklusiwiteit nie. Is jy bereid 
om net een persoon vir die res van 
jou lewe lief te hê en mee intiem 
te verkeer? 

Maak vrede met die 
feit dat jy hom nie kan 
verander nie. 
Jy dink dalk jou maat is 

perfek en dit is goed en reg, maar 
onthou dat julle albei met die loop 
van jare gaan verander en dat julle 
elkeen ook sal moet aanpas om by 
mekaar se behoeftes aan te pas. 
Kortom – jou maat se sterk karak-
ter gaan nie sommer verander 
nie, maar wees ook voorbereid vir 
die feit dat drome, ideale en idees 
mag verander . . . sien jy kans 
hiervoor? 

Moet jy jouself enigsins 
probeer oorreed dat 
trou ’n goeie idee is? 

As jy hiermee worstel, weet dat jy 
beslis nie reg is om te trou nie. As jy 
jouself (of jou maat) moet ompraat 
om te trou, is julle reeds op die 
verkeerde pad. Moenie trou om 
van iets te ontsnap nie. As jy naar 
raak wanneer jy trourokke aanpas 
of benoud raak wanneer julle begin 
gesels oor die groot dag, luister na 
jou sesde sintuig en jou liggaam. 

Maak seker julle sien die 
wêreld dieselfde, al is dit 
deur ander oë. Natuurlik 
moet ’n mens verskil – 

dit is gesond vir enige huwelik. 
Maar dink aan julle verskille en 
ooreenkomste? Maak hy rassistiese 
aanmerkings terwyl jy glo almal 
het ’n plek onder die son? Dit is ’n 
potensiële probleem. Ook as jy glo 
in die Hiernamaals en hy voel dit 
is alles net ’n “mooi storie”. Jul be-
langstellings en idees mag verskil, 
maar jul kernwaardes en norme 
moet ooreenstem.

Ondersoek jou maat se verlede 
en leer daaruit. Die beste 
voorspeller vir jou en 
jou maat se toekoms is 
jul verhoudings uit die 

verlede. Dit hoef nie net romantiese 
verhoudings te wees nie, maar kan 
ook interpersoonlike verhou-dings 
met gesinslede wees. Hoe het jou 
maat in die verlede gereageer 
teenoor mense wat hy liefhet? Hoe 
tree hulle teenoor jou op? Maak 
seker julle ken mekaar deur en 
deur. Julle kan slegs op die toekoms 
fokus as julle ook aandag gee aan 
die verlede. 

As jy dadelik die fight 
oor wie die laaste blokkie 
Bubbly geëet het, wil oplos 

. . . As jy daar en dan die begeerte 
het om onmiddellik jul ongemaklike 
rusie uit te sorteer, in plaas daarvan 
om in jou kar te spring en te ry of 
jouself in die badkamer te gaan 
toesluit, is jy waarskynlik meer ge-
reed om te trou. As huweliksmaats 
moet ’n mens die nodige argumente 
van die onnodige kan skei en bereid 
wees om konflik op ’n volwasse 
manier op te los. Julle moet ook oor 
al die “ongemaklike” onderwerpe, 
soos geldbesteding, kan gesels. 

Jy dink en droom oor dít 
wat na jul troudag gaan 
gebeur. As al jou fokus op 

jou droomdag val en jy jou nie veel 
bekommer oor wat daarná gaan 
gebeur nie, behoort jy alle reëlings 
onmiddellik te staak. Dink en 
gesels oor kinders grootmaak, 
dissipline, geld, loopbaan, geloof, 
skoonouers . . . as julle nie nou al 
vroegtydig hierdie dinge bespreek 
nie, gaan julle sukkel om dit in die 
hitte van die oomblik op te los. 
Jou troudag is slegs een dag, jou 
huwelik begin die dag daarná! As 
jy egter reg is vir trou, is jy gereed 
vir die woord “ewigheid” en lyk 
skei skielik nie meer soos ’n opsie 
nie. 

Maak dus seker dat jy as ’n indi-
vidu gereed is vir die groot stap en 
maak dan seker dat jou maat die 
een is met wie jy die res van jou 
lewe wil deurbring – iemand wat 
die heel beste uit jou haal. Jip, dit 
is ’n groot besluit en ’n gewigtige 
een daarby. Maar soos die ou-
mense inderdaad gesê het: Trou 
is nie perdekoop nie . . . Hulle het 
geweet waarvan hulle praat. 

Addisionele bronne: www.bustle.
com, www.drphil.com, woman-
shealthmag.com, yourtango.com 



verloof

27 intiem  Aug  |  Sept 2015
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Het jy ’n vriendin of weet jy van ’n kennis wat amper trou? Doen jou deel vir 
huwelike deur haar uit te neem vir ’n baie spesiale skemerkelkie . . .  

Bytjies en 
Blommetjies 

vir ’n amper-bruid!
Deur Annelize Steyn

verloof

31 intiem  April | Mei 2016
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. . . ’n getroude 
vriendin, kan 
haar onseker-

hede laat 
bedaar.
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Bel ons by 
012 347 7530 en jy is 
in ’n kits ingeteken!

www.facebook.com/intiemtydskrif            twitter.com/intiemtydskrif             www.intiem.co.za

As die poskantoor staak, tref ons ’n alternatiewe reëling sodat jy nie uitmis nie.

TEKEN SÓ IN:

E-pos ons by 
inteken@intiem.co.zaSMS “Intiem” na 

33000 en ons skakel jou.
Kliek op

 www.intiem.co.za

teken nou in!
Maak 2016 ’n fokusjaar vir julle huwelik! Belê in 
’n subskripsie op intieM, jou nr.1 Huwelikstydskrif

1
1 jaar 

(6 uitgawes)  
R125 (spaar R54-40)

2
2 jaar 

(12 uitgawes)  
R240 (spaar R118-80)

3
INTIEM 

is ook digitaal 
beskikbaar! 

1 jaar R60 (spaar R30)

SPESIALE 2016 AANBOD:

PLUS gratis lidmaatskap van INTIEM-klub
INTIEM-klublede ontvang maandeliks gratis eksklusiewe ‘printables’ (per e-pos) asook enige 
voordele wat INTIEM eksklusief vir lede bied.


