
Ons onthou, Suné 
 
 
“And it was in the early Spring when flowers bloom and robins sing, you went away…” 
                                                                                – Bobby Goldsboro/Bobby Russell 
 
Vroeë Lente en die belofte dat warmer weer en vakansie en Kersfees om die draai lê.  

Die eerste groen sigbaar aan die wingerde. ‘n Tyd om planne te maak: vir verdere 

studie die volgende jaar, om jou gradeplegtigheid by te woon, van daar af na die Harry 

Potter Studio in Disney World as jou graadkrybederf, ‘n wit Kersfees… 

 

En dan ‘n enkele foonoproep wat vir ewig ons lewens uitmekaar ruk, dit kloof in ‘n lewe 

vóór en ‘n lewe ná daardie oproep. Ons staan verslae hoe ‘n lewe in een oomblik tot 

stilstand geruk is. Hoe soveel lewens daarna nooit weer dieselfde kan wees nie.  

 

 Liewe Sus, nooit het ons gedink dit sal nodig wees om hier oor jou lewe te skryf nie, ‘n 

Lewe wat nog geleef moes word, wat nog nie klaar geleef is nie, wat nog baie 

herinneringe en oomblikke moes hê.  

 
 “Our only purpose in this life is to be good to others.” - Suné 
 
Dis hoe jy geleef het, elke dag.  Reggestaan om almal te help: die verwaarloosde hond 

wat jy by ‘n hawelose man gekoop het. Studentemaats wat jy voor ‘n vakansie lughawe 

toe geneem het, en hulle later weer gaan haal het.  Geduldig gehelp as ons sukkel met 

al die nuwe tegnologie. Kersfeespakkies vir kinders gemaak wat jy op die straathoeke 

uitgedeel het. By ‘n laerskool gehelp met lees en skryf. Ook vrywilligerwerk by die 

katskuiling. 

 

En om goed te wees vir ander het nie net beteken om te help nie, maar ook om ander te 

aanvaar, te respekteer, te ondersteun, iets goed in elkeen raak te sien; met ‘n glimlag te 

groet, ‘n drukkie te bemoedig, die dag met jou lawwigheid op te helder. 

 

 Almal het jou uitgesoek as hulle raad nodig gehad het:  ‘n nefie wat wil weet of hy reg 

lyk vir sy eerste skooldans, maats met deurmekaar hartsake, eerstejaarstudente vir wie 



jy ‘n mentor was, vriende wat stoei met die spanning van die lewe, spanmaats wat op 

jou kalmte steun.  

 

Jou kop was in die wolke, vol drome en ideale van ‘n loopbaan en ‘n gesin en alles wat 

jy nog wou doen, en die planne reeds gemaak vir verdere studie in die nuwe jaar.  Maar 

jou voete was altyd stewig op die grond, met vaste beginsels en waardes.   

Geregtigheid en regverdigheid was vir jou baie belangrik, jy was ongelukkig as ander te 

na gekom is. Jy’t lankal geleer die lewe is nie net wit of swart nie, maar baie skakerings 

van grys tussenin.  Vir jou het elkeen ‘n plekkie in die son verdien.  Jy’t almal as jou 

vriende genoem: hoe anders of gewoon of sterk of weerloos hulle ookal was. En soms 

het jy te na aan ander se hartseer geleef, en te min na jouself omgesien.  

 
 “Dad, ek wil ‘n stert hê.” - Suné 
 
Hoe sal ons jou sin vir humor, jou speelsheid en kinderlikheid kan beskryf of dit ooit kan 

vergeet. So baie het jy gepraat van die Dalmationhond wat jy gaan koop en dan sal jy 

hom “Stripes”noem. Jy “juggle” met drie rou eiers in die kombuis, maar jy laat nooit een 

val nie. Al die dieregeluide wat jy so goed namaak: ‘n kriek,’n duif se koer. En dan is 

daar Gertjie, die brandweerertjie.  

 

Jy en Pappa wat fantaseer hoe dit moet wees om ‘n stert te hê. Hoe jy dit sal laat 

kwispel as jy hom sien. Of om sy skouers slaan. Of ‘n handsak daaraan hang.   Lawwe 

oomblikke wat nou net herinneringe is.  

 

Die spesiale dinge wat jou jy gemaak het: jy wou net rou groente eet. En net Pa se 

botterskorsiesop en Ouma se pampoenkoekies, geen ander pampoen nie. Ook net 

roereier. En sushi na ‘n weddenskap met jou broer. 

 

Ons was so trots op jou as jy alles met volle oorgawe aangepak het, dit so geniet het. 

Jy was geseën met soveel talente en sukses het maklik gebeur: jy’t akademies 

presteer, kon jouself in woorde uitdruk, video’s saamstel, jou prestasies as doelwagter 

op die hokkieveld te veel om op te noem, jy’t perdgery, netbal gespeel, moderne dans 



gedoen…en die laaste jare het jy geleef vir jou musiek: kitaar saam met jou 

hartsvriendin gespeel en in die Kerk se Jeuggroep opgetree. 

 

Jy was so vól van die lewe, altyd reg vir ‘n nuwe avontuur, van die wildste ritte by 

EuroDisney, tot waterski en valskermspring. En jy wou nog… 

 
“My hand was made strong by the hand of the Almighty.”- Suné 
 
Maar toe kón jy nie meer verder lewe nie. Daar was vir jou geen sin en hoop meer nie. 

Die Swart Hond het jou ingehardloop en sy kake om jou lewe gesluit; sy byt fataal.   

 

Niks en niemand kon jou red nie: nie jou gesin of jou familie, of jou ou skoolmaats of 

nuwe studentevriende, jou kamermaat of jou hartsvriendin of die liefde van jou lewe nie. 

Of jou studies en jou begeerte om ander te help nie, ook nie die hulp wat jy gekry het 

nie. Selfs nie eens jou hond nie, al was sy naam Hero. En helaas, nie eens alles 

sáámgevoeg kon jou red nie, die Swart Hond het jou wil en jou energie om te lewe 

verslind.  

 

En in hierdie hartverskeurende werklikheid waarin ons nou leef, het ons net een troos: 

jy sit veilig aan Jesus se voete. Verlos van die pyn en die seer en die hooploosheid. Jou 

geloof en jou sekerheid in die Lewe hierna was altyd daar vir almal om te sien. Jy is 

reeds deel van Sy belofte en niks kan jou uit Sy hand ruk nie. 

 

“And we wept that one so lovely should have a life so brief.” – William C. Bryant 
 
En so sal elkeen van ons wat vir jou lief is iets besonders onthou wat ons met jou kon 

deel: krieket speel op die grasperk, die honde bad en baljaar in die swembad, styf 

tussen Oupa en Ouma op die bank sit, Harry Potter marathon en visvang saam met 

nefies, deurnag kuiers saam met niggies, lag en laf wees in ‘n koshuiskamer, dvd en 

pizza aande, valskermspring en motorfietsry, jam in musiekgroepe, soveel sporttoere, 

hokkietoernooie, dansoptredes… 

 



Ons was nie reg om jou te groet nie, is nog steeds nie.  Maar jy leef in ons harte, elke 

oomblik, en met die aansteek van jou kersie elke aand is jy steeds die helder vlam in 

ons lewens. 

  

Rus sag, Sussie, terwyl jy “thumbs up” vir almal wat jou liefhet, want jy is vry… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons het ons lieflingkind verloor aan depressie en selfdood. Ondersteun asb. Die Ithemba 
Stigting (www.ithembafoundation.org.za ) in hul poging om bewustheid te skep en die 
stigma te verbreek. 

  

http://www.ithembafoundation.org.za/

