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Ek deel my hart

ie verlate vinknes in die enorme koorsboom 
buite my tuiskantoorvenster swaai op maatslag 

van die snerpende winterwind. Doringarms wat 
krap-krap oor die sinkdak skuur. Die heldergeel be-

woner van dié sekuur geweefde grashuisie wat soggens 
klokslag om sesuur aan ons kamervenster klop, is reeds ’n week 
weg om warmer weer te gaan soek. Ek moet dié boom snoei 
voordat die takke breek, dink ek toe ek die pad Pretoria toe vat 
vir ’n koffiekuier saam met Nadia Beukes (38).  

Seisoen van gestrooptheid
Van holderstebolder hormone, klere wat knap sit en ambisie 
wat vir eers agtersitplek toe moes skuif, kan jy dié aktrise, aan-
bieder en stemkunstenaar niks vertel nie. En ja, bieg sy, haar 
huwelik en die geboorte van twee woelwaters, alles in die be-
stek van net vier winters, hét haar wêreld op sy kop kom keer. 

“Die seisoen waarin God my egter staangemaak het, is waar ek 
hoort. Béhoort,” sê sy toe die kelner my cappuccino en haar aar- 
beisap bring. “Ek was so lank alleen. Ék was my enigste verant-
woordelikheid, die enigste afhanklike, die grootste prioriteit. 
Skielik het ek ’n man en twee kinders. Ek moes my ‘eie ek’ neer-
lê, soos ’n boom wat sy blare verloor. Meteens staan jy nakend. 

“Daar’s ’n somberheid, maar ook ’n bekoring aan dié seisoen. 
Dis ’n tyd van oordenking, introspeksie, herontdekking. Jy be-
sef jy is deel van ’n ongelooflike skildery, kry krag om nuwe 
blare en bloeisels te vorm, voëls begin nes maak in jou takke.” 

Ná vier jaar van verandering, vertakking en verdieping het 
sy haar voete én vrede in dié splinternuwe seisoen gevind. “My 

man (sakeman David de Villiers) het dit onlangs só opgesom: 
Toe ek op my eie was, was ek geanker in my eie ek. Dis wie ek 
is, dis wat ek doen, ek ken myself. Toe gooi ek anker saam met 
David in ’n nuwe wêreld. Hy voel ek het nou vir die eerste keer 
die ander anker gelig, want as jy twee ankers het, kan jy nêrens 
voet aan wal sit nie.” 

Volgens Nadia is sy iemand wat fyn en lank vooruit beplan. 
“Ek hou van roetine en struktuur. Oorbeplanning. Dit laat my 
veilig voel. Die oomblik toe ek ’n ma word, moes ek dít laat 
gaan. Vandag wil jou kinders rosyntjies hê, môre haat hulle ro-
syntjies en dan het jy nou net ’n kilogram rosyntjies gekoop!”

Die inperking weens die koronaviruspandemie het die be-
planning vir hul tweede seun, Joshua Samuel, se geboorte 
behoorlik omvergewerp. “Ons moes by dié unieke omstan-
dighede aanpas. Tog weet ek Joshua, wat ‘God is my redding’ 
beteken, is gebore vir ’n tyd soos dié. David en my vriendinne 
het vir my ’n verbyry-ooievaarstee gereël. Toe ek ’n paar weke 
voor Joshua se geboorte van die ginekoloog af kom, wag ’n 
stoel in die voortuin, ballonne in die bome en ’n ry motors wat 
pakkies kom afgee. 

“My pa (die sanger Rouel Beukes) was in Suid-Korea met 
’n wêreldtoer van Phantom of the Opera en kon nie terugvlieg 
nie, maar my ma, Eureke, kon darem ’n week voor Joshua se 
geboorte ’n permit kry om van Bela-Bela na ons toe te kom 
sodat daar iemand voltyds by Davey (David Jacobus de Villiers 
die agtste wat in Augustus drie jaar oud word) kon wees. My 
skoonouers woon ook naby aan ons, so hulle kon gelukkig ook 
’n handjie bysit.”

‘IN HOOP
GEGROND’

deur DAWID BRAND  foto's HANNERI DE WET

Jy’t geen ander keuse as om jou ou blare te verloor nie, sê 
vermaaklikheidster Nadia Beukes. Want dit is as gestroopte 

boom wat jy vertak, verbreed, verdiep. En vrede vind.
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Toe die groot dag op 18 Junie 2020 aanbreek, het dit vir 
Nadia soos ’n fliek gevoel. “Dit was angswekkend. David kon 
darem by die geboorte wees, maar moes die aand weer huis 
toe gaan. Ek kon geen ander besoekers ontvang nie, maar die 
alleentyd saam met Joshua was besonder kosbaar.”

Seisoen van genade
Covid is vir Nadia meer as statistieke; sy’t dit aan haar hart 
én lyf gevoel. “My oom is aan Covid dood. Binne ’n week van 
gesond tot weg. Die werklikheid van verganklikheid het my ge- 
ruk. Sinlose dinge maak skielik nie meer saak nie. Môre kry ek 
dalk ’n ongelooflike rol en moet ek vir ’n maand weggaan. Dan 
kan ek nie saam met my kinders gaan swem of Pienkvoetpret-
klasse bywoon nie. Nou hét ek die tyd. Ek het my kortbroek en 
T-hemp aan, my hare is in ’n wilde poniestert en ek sit op die 
vloer en speel met klei. En dis baie lekker. As die kinders rustig 
is en slaap, doen ek weer stemwerk in my tuisateljee. 

“Waar stemwerk vroeër net iets klein en bykomend tot my 
loopbaan was, is dit nou ’n groot deel van wat ek doen omdat 
dit in die seisoen inpas. Ek het nooit besef hoe kreatief ’n mens 
in 30 sekondes met jou stem kan wees nie!” As sy egter met die 
kinders besig is, is húlle haar prioriteit.

In Desember het Joshua siek geword. Hy moes drie dae en 
twee nagte in die hospitaal deurbring weens ’n bakteriële in-
feksie en kort daarna het Nadia positief vir die koronavirus ge-
toets. “Ek en Joshua het saam afgesonder omdat ek nog bors-
voed. Ek is dankbaar dat die res van die gesin negatief getoets 
het. Dit was ’n bang en onseker tyd, maar met hope lesse. 

“Waar ek altyd gesê het ‘streef na perfeksie, berus by uitne-
mendheid’, glo ek deesdae ‘gedoen is beter as perfek’. Het almal 
iets om te eet? Gaaf. Is dit die lekkerste, tuisgemaakte kos? Nee, 
dis ’n wegneemete. Maar dis oukei. Ek vat dinge dag vir dag. 
Soos met ’n oudisie. Ek doen my bes en stuur dit in. Ek kan nie 
nou al dink hoe ek dit in my skedule gaan inpas en of ek ge-
noeg tyd vir woorde leer gaan hê nie. Ek vertrou God.” 

Natuurlik kan ’n mens nie uit ’n leë kruik skink nie en daar-
om ontspan sy en David saans deur werklikheidsreekse soos 
MasterChef en Survivor te kyk, al is dit net vir ’n uur.

Seisoen van geborgenheid
David (36) is ’n ongelooflike pa, vertel Nadia trots. “As hy by die 
huis kom, is dit net ‘Pappa’. Dan word daar gespeel en gebad. 
Hy is baie lief vir kosmaak en onthaal. Hy skep die atmosfeer 
in ons huis. Daar is altyd kerse wat brand of musiek wat speel.”

Ook David se sakekennis is vir Nadia van onskatbare waar-
de. “Ofskoon ons wêrelde hemelsbreed verskil – hy ’n harde 
syfermens en ek meer op emosies ingestel – moes ek leer dat ek 
nie iets kan koop of betaal as ek nie ’n faktuur uitgereik het nie. 
Hy het my geleer dat dít wat ek doen ’n besigheid is. Ek probeer 
hom weer leer dat emosies, te midde van ’n dikwels ongenaak-
bare korporatiewe wêreld, nie agterweë moet bly nie.”

Natuurlik gaan die bestuur van ’n huishouding se beursie 
met skaaf en skuur gepaard, sê sy. “Dit was ’n groot uitdaging 
omdat ons albei lank op ons eie was. Ons het egter geleer om 
100% afhanklik van mekaar te wees sodat ons onafhanklik in 
ons eie bane kan beweeg. Vertroue is ook onontbeerlik. Ek is 
geweldig waardegedrewe. As ek voel iets is nie reg nie, sal ek 
dit nie aanpak nie. Soms veroorsaak dit dat geleenthede by ’n 
mens verbygaan, maar jy mag nie jou integriteit prysgee nie. 

“Tydens my swangerskap met Davey het ’n medekunstenaar 
met my gesels oor die uitdagings van ma-wees in ons bedryf. 
Sy het die mooi beeld gebruik dat dit is soos om by ’n tafel te 
sit en gou op te staan om badkamer toe te gaan. Jy is genooi na 
daardie tafel toe, jy het jou plek verdien. Iemand anders gaan 
nie skielik op jou plek sit nie. Dit het vir my so baie beteken dat 
ek as deel van dié tafel geag word. Jou talent, passie en dryfkrag 
kwyn nie as jy kinders kry nie.”

Vir nou is sy uit haar vel gelukkig by die kindertafel, lag sy. 
“Dis groot pret én daar is lekkergoed! Ek glo die Here het vir 
ons elkeen ’n tafel gedek. Jy moet glo dat dít die deel is wat Hy 
vir jou afgemeet het. Neem eienaarskap van jou roeping.”

Seisoen van groei
Vir Nadia is haar verhouding met God nou baie meer persoon-
lik. “Toe ek jonger was, moes ek altyd by iets wees om die Here 
te ervaar. ’n Bediening of kerk. Nou is God intiem deel van my 
daaglikse gesprekke, my gedagtes, my uitdagings, my oorwin-
nings. Dis ’n teenwoordigheid wat nie afhang van ’n gebou of 
gebeurtenis nie. Daar’s tasbaarheid in geloof.” 

Nadia is so bly dat hulle met twee seuns geseën is. “Ek wil 
hulle leer om die deur vir ander oop te maak, ’n stoel vir ie-
mand uit te trek en natuurlik blomme op ’n afspraak te neem! 
Ek het die geleentheid om dié manne die dinge te leer wat ek 
nog altyd van ’n man geag het. Dit spreek van respek.”

Sy bid nou reeds dat haar kinders ’n lewende verhouding 
met God sal hê. “Ma-wees het ’n nuwe verstaan oor die krag 
van gebed in my losgewortel. Ek kan sien as ek vir iets spesifiek 
bid dat God getrou is. Op sý tyd natuurlik. 

“Ek wil niks doen as dit nie deel van sy plan is nie. Ek het dit 
te veel in die verlede gedoen. Ten koste van myself en ten spyte 
van myself het God my keer op keer teruggelei en gesê: ‘Ek het 
jou hiér nodig. Kom vind my hier.’ God ontmoet jou waar jy is. 
Tweeuur in die oggend as ek opstaan vir ’n voeding en dis vir 
my erg, kom ontmoet God my daar en kry ek krag. 

“Ek voel ek is geroep om ander te inspireer om ook húl pas-
sie uit te leef. Dat ander kan sê: Sy het op 24 geskei, maar ’n 
tweede kans gekry. Op 34 getrou en kinders gekry. Ons paaie 
lyk dalk verskillend, maar jy moet weet jy is genoeg. Ek wil 
blom waar ek geplant is,” sê Nadia toe ons groet.

Nie ’n stormsterk wind of onstuimige see sal dié boom ont-
wortel nie, dink ek later daardie aand. Want sy’s onwrikbaar 
gegrond in hoop, nes die betekenis van haar naam, Nadia. 

‘Ek glo die Here het vir ons elkeen ’n 
tafel gedek. Jy moet glo dat dít die 
deel is wat Hy vir jou afgemeet het’


