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 Moenie dat die ligging tussen kleinhoe wes, 
meenthuiskomplekse en fabrieke jou in 
jou GPS laat twyfel nie. Aan die einde 
van die stofpad lê ’n ouwêreldse juweel 
en ’n geloofsverhaal van ’n sand korrel 

wat in ’n pêrel getransformeer is.
Die kliphuis wat soos ’n sprokieskasteel uittroon, vang eer ste 

my oog toe ek met die laning afry. Net regs van ’n ruig laven-
tel sirkel, in die skadu van perskebome pienk in die blom, staan 
Nice To Meat You. Die sinkstruktuur is nóg saal nóg skuur. Dis 
’n prentjie van Pel grimsrus in sy gloriedae toe goudkoors del-
wers gelok het met die hoop op faam en fortuin.

Ek is eintlik hier om ’n venue vir my vrou se 40ste verjaar-
dag te bespreek, maar my planne moet gou plek maak vir ’n 
les oor hoe die Liggaam van Christus behoort te funksioneer.

Kliphuis tot halfweghuis
“Kom in, ek maak koffie,” groet Roux Painter (28). Vroulief Ka-
tryn (31) sluit by ons aan by een van die houttafeltjies in die 
staalsaal. In die een hoek staan ’n rak met breekware, in die 
ander hoek ’n ou bus wat in ’n kroeg omgeskep is. Daar’s hout-
vloere, houtraamvensters en ou foto’s van vervloë delwers dae. 

Ek skuif my verjaarsdagversoeklys eenkant en trek my nota-
boek en die kop pie stomende koffie met ’n houtteelepel en 
hout piering nader. “Hoe op aarde…” probeer ek windwoorde 
vir my seile vind.

Katryn roep haar ma, Jenny Schoon (62), want dis haar vi-
sie wat die gebou staangemaak en die familie saamgesnoer het. 
Katryn se susters is albei in die kosbedryf: Dany Krynauw besit 
Down to Earth Farm Feasts en Dominique Krog is die  eienaar 
van Jane Dough’s Kitchen.

Van ’n kliphuis tot ’n skuur van sink en hout. Só leef 
die uitgebreide Schoon-familie van Kempton Park hul 

roeping uit om mense na liggaam en siel te versorg.

Om ander 
te (be)dien

deur DawiD BranD  foto’s Marsel roothMan

Jenny, Katryn en Roux
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Jenny vertel as kind het sy nie ’n verhouding met haar ma 
gehad nie en sy het ’n brandende behoefte aan die waarheid ge-
had. “Ek het nagelees oor Boeddhisme en ander gelowe, maar 
was nooit vervul nie. Ek is met Smiley getroud en op ’n dag het 
my suster vir my ’n teksvers gelees wat my soos ’n weerligstraal 
getref het. Ek kan nie die vers onthou nie, maar God het Hom 
op dié dag onmiskenbaar in my binneste kom tuismaak.”

Jenny was jare lank ’n binneversierder en later eiendoms-
agent. “Ek het geweet ek is geroep om ruimtes te skep waarin 
die Heilige Gees vryelik kan beweeg en werk.”

Pa Smiley Schoon (69), wat reeds 39 somers met Jenny ge-
troud is, kom maak vinnig kennis – eintlik om sy vrou aan te 
por, want die motor staan al en luier vir hul naweekwegbreek 
na Piet Retief.

Smiley is ’n afgetrede eiendomsprokureur wat al verskeie 
groot ontwikkelings soos veiligheidskomplekse en gholfland-
goedere soos Eagle Canyon en Serengeti hanteer het. Hy werk 
steeds aan verskeie nuwe ontwikkelings.

“Jenny is die een wat die groot besluite neem,” sê hy glimlag-
gend om sy naam gestand te doen.

“Hy is ’n ongelooflike pa,” voeg Jenny gou by. “Hy het ge-
luister na elkeen van ons kinders se visie, wysheid en leiding 
gebied én hul planne gefinansier sodat elkeen ’n platform kon 
hê om hul passies uit te leef.”

Dat dié egpaar harde geloofsklippe gekou het, is nie altemit 
nie. Smiley was vasgevang in ’n wêreld van dobbel en drank, 
maar terwyl Jenny 12 jaar lank die kinders grootgemaak het, 
het sy vir haar man bly bid. Totdat die Here sy lewe in 1988 
heeltemal kom verander het.

Skielik het die kliphuis waarin hulle nou reeds 20 jaar woon 
en waarvoor Jenny elke klip self laat sny het, ’n toevlug geword 
vir haweloses, gebrokenes, alkoholiste. 

“God het hulle net gestuur. Ons het nooit gevoel ons privaat-
heid word binnegedring nie. Die mense het net gekom – som-
mige vir ’n paar weke, ander het maande hier gebly en op  
wonderbaarlike wyse genesing gevind,” sê Jenny.

Die plan is om dit in ’n gastehuis met tien kamers te omskep. 
Jenny en Smiley groet en Roux maak vir ons nog koffie.

Klein begin, groot gewin
“Dit het alles begin toe my broer, Fritz Schoon, ’n bakkery in 
Kerkstraat op Stellenbosch oopgemaak het. Hy het by Markus 
Färbinger, ’n vyfdegeslagbakker van Oostenryk, by Île de païn 
in Knysna geleer hoe om artisan-brood te bak,” vertel Katryn. 

Later het Fritz se sjefvrou, Chanelle, roomys begin maak en 
verkoop. Só het Schoon de Companje beslag gekry. Wyn, bier 
en vars produkte was te koop en toe die voorste winkel beskik-
baar raak, het Katryn (sy het ’n meestersgraad in veekunde) ’n 
slaghuis oopgemaak en later braaiaande gehou.

Roux en Katryn het mekaar by die Hoërskool Jeugland in 
Kempton Park ontmoet en was net goeie vriende. “Ons het 
saam skoolkoor gesing.”

Roux het ná sy matriekjaar kinematografie by die Afda- rol-
prentskool gaan studeer. Katryn, ’n paar jaar ouer as hy, het 
haar B.Sc.- en M.Sc.-graad aan die Universiteit van Stellen-
bosch verwerf en tussendeur ’n jaar in Engeland allerlei wer-
kies verrig asook ses maande in Italië as deel van haar mees-
tersstudies die produksie van volstruisvleis bestudeer. Die twee 
se paadjies het vir ’n kort tyd geskei.

Roux het as assistentkinematograaf gewerk aan die flieks 
Stuur groete aan Mannetjies Roux en Ballade vir ’n enkeling, en 
Katryn het die slaghuis op Stellenbosch geopen. Nadat hy ’n 

Ons is so afhanklik van 
Hom vir leiding en visie. 

Daar is ’n geweldige 
salwing op hierdie plek
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God kan vermag,” sê Katryn.
“Vandag is ons net Godvresende mense wat weet dat die Lig-

gaam van God gebou moet word. ’n Stuk staal van hier en ’n 
plank van daar word uiteindelik ’n eenheid. Sinergie. Ons is 
so afhanklik van Hom vir leiding en visie. Daar is ’n geweldige 
salwing op hierdie plek,” vertel Roux. 

“Ja, dit gaan nie sonder frustrasie gepaard nie,” voeg Katryn 
by, “maar ons is as familie almal saam op een stuk aarde ge-
plaas (almal woon op die kleinhoewe) om ’n verskil te maak. 
As die een ’n slegte dag beleef, het ons die sensitiwiteit om 
daardie persoon te dra.”

“God se roeping vir ons staan los van tyd en finansies,” meen 
Roux. “Ons is bloot die (be)dienaars wat God in hierdie ruimte 
wil gebruik om Sy werk te doen. Om liefde, vrede en genesing 
te laat voortspruit.”

Volgens Katryn wil God juis vermeerder, mense toevoeg tot 
die liggaam, “en wat ’n voorreg is dit nie om dit te kan doen 
deur mense te dien én te bedien met iets eenvoudigs soos ’n 
heerlike bord kos nie.” 

Die egpaar, wat nou sowat drie jaar getroud is, droom oor 
kinders van hul eie, maar wil graag eers die wêreld verken en 
mense opnuut bewus maak van eties geproduseerde kos. “ ’n 
Amperse terugreis na die Tuin van Eden.”

“Vir ons gaste voel dit soos huis, maar vir ons is dit kerk,” 
voeg Roux by. ’n Kerk – kompleet met ’n haan wat op ’n to-
rinkie staan – en wat boonop met ’n klompie sinkplate spog 
van die ou mynskuur waarin Jenny en Smiley bykans 40 jaar 
gelede getroud is.

Al het Nice To Meat You net minder as ’n jaar gelede sy deure 
oopgemaak, is hul dagboek reeds propvol vir alles van troues 
en verjaardagpartytjies tot korporatiewe geleenthede en tema-
etes. Ek is dankbaar om nog ’n datum te kan vaspen vir my eie 
vrou se feesmaal. En ek weet, soos daardie een maaltyd vir Elia 
vir 40 dae en nag te krag gegee het (1 Konings 19:8), sal elkeen 
wat hier kom aansit nie net na liggaam gevoed word nie, maar 
ook genesing van hart vind.  l

kursus by Fisherman’s Village in Honeydew gedoen het, het 
hy gevoel die Here roep hom om sy beroep as kinematograaf te 
los en voltyds by Fisherman’s Village te werk.

“Hier het die Here Katryn se naam op my hart gedruk en 
my herinner aan hoe ek gevoel het as ek by haar was. Ek het 
duidelik gevoel: Dís my vrou.”

Katryn was egter reeds verloof aan iemand anders…
Sy vertel: “My ma het vir my gesê: ‘My kind, dit is veronder-

stel om jou gelukkigste tyd te wees.’ Maar ek was nie gelukkig 
nie. Ek en my verloofde het saam ingetrek en ek het een og-
gend gebid dat die Here vir my duidelik wys of dit werklik die 
man is met wie ek moet trou.”

Haar verloofring het gebreek terwyl hulle besig was om te 
verf. Sy het besef dit is God se manier om vir haar te sê dié 
voorgenome huwelik is nie Sy wil nie en Katryn het die verlo-
wing verbreek. Kort daarna het sy ’n Facebook-boodskap van 
Roux gekry.

Roux vat die storie verder: “Ek het geskryf: ‘Ek gaan nou vir 
jou iets sê wat jou dalk gaan skok, maar jy is die persoon met 
wie ek veronderstel is om te trou.”

Ná die verbreking van haar verlowing was Katryn versigtig 
en wou seker maak van God se wil. 

“Ek nooi Roux toe na my verjaardagpartytjie in die einste 
kliphuis. Dit was 4 Desember 2013. Toe ek hom dié aand sien, 
het iets dadelik in my gees opgevlam.”

Die volgende dag het Roux voorgestel hulle bid saam 
 oor waarheen dié pad moes lei. Ses maande later het hy haar 
gevra om te trou en drie maande daarna is die seremonie by 
die kliphuis voltrek.

Tent tot troonsaal
“Ons het in Mei 2015 besluit om terug te trek Kempton Park 
toe en iets hier op die been te bring. Wat eers net ’n tent sou 
wees, is vandag danksy my ma se visie, Roux se praktiese vaar-
digheid en die hele familie se harde werk die gebou waarin ons 
nou sit. Alles het baie vinnig in plek geval. Teen ’n pas wat net 

Katryn en Roux


