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Shaun en Abigail stap in. Hulle is geklee in swart begrafnis klere. 
Dit was ma se begrafnis. 

Abigail hang ‘n portrait van ma langs pa s’n. Shaun sit op ‘n stoel en loer by die 
venster uit. Shaun onvriendelik 

 
Abigail Jy kan nie vir altyd so die seer in hou nie. Jy het mos al lankal 

vrede met jou ma se siekte gemaak. Julle verhouding was mos 
goed.  (Sy stap na Shaun toe) Ag kom nou Shaun, sê asseblief 
iets. Ek glo nie jou ma sou daarvan gehou het om jou so te sien 
nie. Jy eet al vir lank niks nie.  

 
Shaun : Ek sal eet wanneer eet. 
 
Abigail: En wanneer is dit? Shaun jy maak my stadig kwaad as jy die dinge 

so opknop en niks sê nie.  Een van dae gaan ek ook nie meer hier 
wees nie. En …….. 

 
Shaun: (bars uit) Ek wil nie dit hoor nie. Ek kom nou net van my ma se graf 

af. Julle verstaan nie, eers sterf my pa, toe sterf my ma, jy het HIV, 
ek het miskien TB. Wat los ons agter? Daar is geen kind of kraai 
nie. Ons almal dood op ‘n streep.  

 
Abigail: Jy gaan nie daarvan sterf nie. Want ons leef veilig. (Shaun hoor nie 

wat Abigail se nie, hy praat net aan.) 
 
Shaun: Leef veilig se gat! Wie wil veilig leef? Ek wil net lewe. Maar waar’s 

my ma?  Waar’s ons op pad heen? 
 
Abigail: Shaun jy weet die mense…. 
 
Shaun: Die mense praat? Ja, ek het ore en ek luister hoe hulle van ons 

skinder. Sê my Abigail, wanneer gaan ons kinders hê?  Wanneer 
kan ons beplan? 

 
Abigail: (raak emosioneel, antwoord nie) 
 
Shaun: (Shaun raak woedend) Is daar ‘n oplossing? (Albei is ongemaklik 

met ‘n oomblik van stilte) 
 
Abigail: Ja, daar is ‘n oplossing. Maar jy weet wat die maatskaplike werker 

gesê het.  
 
 



 
Shaun: Ja, jy is my vrou maar ons mag nie saam slaap sonder ‘n kondoom 

nie. Jy mag nie pregnant word nie want dit sal jou lewe verkort. En 
ons het nie geld dat ons ‘n kind kan kry nie. 

 
Abigail: Jy’t geweet van my HIV status toe jy met my getrou het. 
 
Shaun: Ja ek het geweet jy is HIV positive. Ek is lief vir jou.  Ek het geweet 

die mense skinder, ek het ook geweet jy kan nie kinders kry nie.   
                      Jy het my gewaarsku, my ma het ook, maar ek kan dit nie meer vat 

nie!  Ek gaan nou vir my iets kry om te drink.  (Storm van verhoog 
af) 

 
Toneel 2 
 

Twee bergies op straat 
 
Mary: (Kom op met bottel in die hand. Sy gaan sit op blik en sy hoes en 

bedel)  
Laat ek sien wat die mense in die blik gelos het vir jou.  Hulle het al 
die vleis van die hoederbene af geëet. Hulle’s ook uitgevreet. Hoe 
moet ek my sisteem sterk hou as hulle alles opeet. Daai waiter by 
die hotel het ook gisteraand niks uitgesit nie. Kyk hoe lyk hulle as 
hulle by die hotel uitkom - dik geëet loop hulle na hulle fancy 
motors. Hoe moet ek my gestel gesond hou as hulle alles opeet. 
Treurige goed! 

 
Aapie: Hey Mary, hoekom sit jy so soos ‘n siek hoender. Jy mis al die 

excitement.  
 
Mary:  Jy!  Waar’s my bottel?  Het jy my bottel gebring? 
 
Aapie: Mary, jou draak, jy sal my nou nie glo nie, maar toe ek daar by 

winkel met bottel uitkom, toe stap ek binne in daai skollies vas. 
Hulle gryp my voor die bors toe sien ek daar gaan jou bottel!  Nou 
gat ek vir hulle ‘n paar moves wys wat ek by James Bond geleer 
het. Ek stoot hom weg en stuur hom hientoe en ek stuur hom 
soentoe en stuur hom boontoe. 

 
Mary:  Jy stuur my bottel in jou keel af, ja! 
 
Aapie:  Ek wou hoekal vir jou sê toe ek grond vat, toe verdwyn jou bottel! 
 
MaRY  (begin bedel) 
 
 



Mary:  Loop, dis my geld! 
 
Aapie:  Mary, hoeveel het jy? 
 
Mary:  (Skree van agter vir Aapie)  Gie, my bottel laat ek suip. 
 
 
Toneel 3 
 
Shaun kom in val-val van dronkenskap binne.  Hy probeer sag loop, gaan sit op 

‘n stoel langs tafel en laat sak sy kop op die tafel. 
 
Abigail: (Kom van dorp af.  Sy het Shaun gaan soek) En nou, hoekom lê jy 

dan nou so? (Shaun reageer nie, Abigail ruk aan Shaun) Sies jy 
ruik soos drank. Waarvandaan kom jy nou?  Ek het jou al gaan 
soek.  Jy moenie my nerves so opwerk nie. 

 
Shaun: (hoes) 
 
Abigail: Waar was jy? Ek wil nou weet  
 
Shaun: Ag my vroutjie, ek was net ‘n bietjie saam die ouens - moet 

asseblief nie so met my raas nie.  (Shaun wil Abigail druk) 
 
Abigail: Nee Shaun, jy’s dronk. 
 
Shaun:  Wie’s dronk?  Ek makeer niks. Miskien ‘n bietjie TB.  Ag, kom ons 

gaan slaap maar eerder. (hy hoes) 
 
Abigail: Jy moet oppas anders raak jy ook ‘n gomtor/suiplap  
 
Shaun: Hoe sê jy? 
 
Abigail: Ja, meng jou met die semels dan vreet die varke jou op. 
 
Shaun: Jy vra nou vir moeilikheid wat kan gebly het.  
 
Abigail: Dis die reine waarheid, kyk na jou vriende.  Hulle het nog nie een 

stap in die lewe vorentoe gevat nie.  
 
Shaun: Joey het ‘n kar. 
 
Abigail:  Reggenoeg, maar hoeveel tyd spandeer hy met sy familie?  Hy 

gaan sit eerder by ‘n shebeen. Hoeveel keer vat hy sy gesin in daai 
motor vir ‘n ry.  Nee, hy vat eerder sy vriende vir ‘n ry. (Shaun begin 
hoes) 



 
Shaun: Ons ry tog net tot by die ander plaas se mense. 
 
Abigail: Om wat te doen? 
 
Shaun: Ons ry net. 
 
Abigail: Om te drink en om ander vrouemense dronk te maak en dan om 

met hulle rond te slaap. 
 
Shaun: Ek ry net saam, ek drink saam maar ek slaap nie met daai vrouens 

nie. 
 
Abigail: Sê my nou hoekom het Joey vir daai meisie ‘n cellphone gekoop. 
 
Shaun: Ek weet nie 
 
Abigail En hoekom het Cedric vir daai skêr met die pink wat nou pregnant 

is, daai sexy rok gekoop 
 
Shaun: Hy het haar seker geeye 
 
Abigail: Om met haar te slaap ja. Daai plaas se vroumense slaap mos met 

enige een wat geld het. En daai Cedric het nie eens geld nie. 
 
Shaun: (hoes) Jy weet wat ek met my geld maak. Maar het jy geld vir jou 

mond? 
 
Abigail: (Skink glas water) Drink dit sal jou laat ophou hoes. Jy sal kliniek 

toe moet gaan - jy hoes nou al ‘n geruime tyd. 
 
Shaun: Ek makeer niks. (Klap glas water) 
 
Abigail: Shaun verstaan jy nie? Jy is besig om al hoe maerder te word. Jy 

sweet in die nag vir jou sopnat. En jy eet skaars. Dit is alles 
simptome van TB.  

 
Shaun: Ok dan het ek TB 
 
Abigail: Weet jy wat jy sê?. 
 
Shaun  Ja, jy wil mos ek moet sê dat ek TB het. 
 
Abigail: Shaun het jy TB? 
 
Shaun: Nee! 



 
Abigail: As jy dit het, kan ek dit ook kry. Hoekom is jy bang vir die kliniek? 
 
Shaun: Wie sê ek was nie miskien al daar nie?  
 
Abigail: Hulle gaan net van jou spoeg neem en weg stuur vir toetse - niks 

naalde nie. 
 
Shaun: Ok ok! Ek is nie bang nie!  Ek weet al die goed (stilte vir ‘n oomblik 

Shaun is ongemaklik) 
 
Abigail: Nou maar kom saam kliniek toe… 
 
Shaun: Ok Ok ek het die TB! 
 
Abigail: Hoe weet jy?  
 
Shaun: Ek het al vir my by die kliniek laat toets. Daar by die mister sister. 
 
Abigail: Jy kon my mos gesê het, Shaun.  
 
Shaun: Hoe kan ek vir jou iets sê wat vir jou in die oë gaan sit? 
 
Abigail: Om nie vir my te sê nie, sal dit erger wees. 
 
Shaun: Hoekom? 
 
Abigail: Jy weet mos van my HIV status… 
 
Shaun: Of course weet ek dit! 
 
Abigail: Ek is gouer vatbaar vir ander siektes. 
 
Shaun:  (Shaun raak emosioneel - dronkverdriet) Maar wat moet ek nou 

maak?  Sê maar nou jy het klaar die TB by my aangesteek? 
 
Abigail: Dis ok.  Dinge sal regkom. Ek sal my gaan toets en wag en kyk wat 

die uitslae sal wees. Is jy al op die TB medikasie? 
 
Shaun: Ja. 
 
Abigail: Maar dan gaan jy mos een van die dae gesond wees. 
 
Shaun: Nee, maar ek raak nie beter nie!  Ek raak net erger! 
 
Abigail: Dis omdat jy drink! Die pille werk, maar jy moet nie drink nie! 



 
Shaun: Ek is so skaam.  Miskien moet ons op ‘n ander plek gaan woon.  
 
Abigail: Nee, dit sal niks verander nie. As ons in ‘n ander omgewing gaan 

bly sal hulle ook net weer begin praat en vrae vra. Dis nie al die 
mense wat praat nie. Dis net ‘n handjie vol. Die meerderheid van 
hulle bid vir ons. Ek sien as ek kerk toe gaan. Die kliniek se berader 
het ook gesê sy sal kom kyk hoe dit met ons gaan. Ons moet maar 
net geloof hê, Shaun. Die mense weet nou al hulle kan leef met 
ons. 

 
Shaun: Ja dat ons nie dangerous is nie! 
 
Abigail: Ons kan mos kies wie ons vriende is. 
 
Shaun: Ja mense wat verstaan. 
 
Abigail: Ja mense wat in die lig lewe. 
 
Shaun:          Ja mense wat in die lig lewe. 
 
Abigail: Ons is onder beskerming van die Hoërhand. 
 
Shaun: Ja en ons slaap nie rond nie en ons leef gesond. 
 
Abigail: Ja dit kan in enige familie gebeur. 
 
Toneel 4 
 
Abigail kom staan in die deur van die kliniek. Praat met Shaun agter na die 
skerm. 
 
Abigail:          Shaun, kom nou, kom in!  Jy hoef nie bang te wees nie – hulle is 

net ernstig want daar is baie siek mense! 
 
Shaun:          Nee, daai mister sister vat dalk aan my.  Ek wag net hier! 
 
Abigail:          (Skud haar kop)  Nou sit net daar en wag vir my. 
 
Mister Sister:  Nee kom!  Wat raas julle so in die kliniek!  Waarmee help ons? 
 
Abigail:          Jy hoef nie so hard te praat nie!  Jy weet hoe skinder die mense. 
 
Mister Sister:  O sensitive! 
 
Abigail:           Jy weet mos – jy’t my self getoets vir die HIV!  Ek wil kom toets. 



 
Mister Sister:  Is jy pregnant?   
 
Abigail:            Lyk ek pregnant? 
 
Mister Sister:  (Kyk skeefkop na Abigail se lyf)  Daar’s room for improvement.  

Nee, alle grappies op ‘n stokkie.  Spoeg meisie, ek luister! 
 
Abigail:            Dis juis hoekom ek hier is.  Ek wil spoeg vir die TB. 
 
Mister Sister:  Nou sê dan so!  Dis ‘n maklike toetsie, ‘n paar vragies, jy spoeg in 

‘n potjie en jy drink jou pille!  Maar jy lyk nie vir my siek nie! 
 
Abigail:            Ek wil toets, suster. 
 
Mister Sister:  Ons toets net mense as hulle die simptome het, meisie.  Hoe lank 

hoes jy al?  Pyn op die bors?  Voel jy moeg?  Eet jy minder?  Lyk 
nie vir my so nie….. en sweet in die nag?  No symptoms, no test. 

 
Abigail:             My man het TB en hy drink nie die pille nie.  Hy’t nou begin drink 

ook.  En ek het HIV. 
 
Mister Sister:  Okay…dit verander die picture ‘n bietjie…..kom toets gou vir my 

en dan kyk ons oor twee weke wat sê die uitslag.  (Gesels terwyl 
die potjie en goed reg kry.)  Jy moet weer terug kom, né!  As die 
toets wys dis positive, dan sit ons jou op pille vir 6 maande.  En jy 
moet jou pille elke dag drink – en niks drank drink nie! 

 
(Gaan agter skerm in vir toets en Abigail praat met Shaun wat om die deur loer.) 
 
Shaun:            Waar’s daai mister sister. Sy kan ook kwaai wees as sy tyd het. 
 
Abigail:            Kom staan hier binne by my. 
 
Shaun: Nee sy’s te vaterig. En as sy my nou weer sien gaan sy vra 

waar’s die druiwe wat ek haar belowe het. (Shaun verdwyn) 
 
Mister Sister: Hoor hier was jy nie saam met daai outjie wat my die druiwe 

belowe het nie? 
 
Abigail: Ja hy’s my man. (na audience) Nee, hy sê  hy’t klaar TB en die 

mense hier is siek, netnou kry hy HIV ook nog. 
 
Mister Sister:  (gee vir Abigail potjie om in te spoeg sy gaan agtertoe) Sister sit 

bril op en gee feite vir gehoor) 
 



 Nee nee julle verstaan verkeerd nie maar tog is daar mense wat 
glo dat as jy TB het, kry jy Aids. En dit is glad nie so nie. As jy HIV 
positief is, is jou liggaam se gestel swak. En dis wanneer jou 
liggaam vatbaar is vir enige siekte. Soos griep, verkoue, 
maagvirusse EN ook TB. Hoekom jy gouer TB kan kry, is omdat 
TB in die lug is. Dis oral om ons….mense hoes en spoeg oral om 
ons wat dit het. En omdat jou weerstand af is kry jy gou die TB 
wat in die lug is. Anders as HIV/AIDS wat in jou bloed is. 

 
 Maar luister hier, jy’t dan HIV?  Vat jy my vir ‘n hoender? 
 
Abigail: Shaun kyk hoe sit jy my nou in die oë met suster. 
 
TONEEL 5 
 

(Shaun sit in die donker by die tafel) 
 
Shaun: Ek kan doen met ‘n paar biere, maar nou is ek nog op die pille 

ook en die suster het gesê ek sal myself benadeel. Dan moet ek 
op die agt maande pille gaan. Ek mis my ma!  Ek kon met haar 
praat. ‘n Mens waardeer nie wat jy het totdat dit te laat is nie. 

 
Abigail: Kyk wat het ek alles gebring. (Sy pak uit - dis alles vrugte en 

groente)  Patat vir die vitamiene A.  Wortels vir die vitamiene D. 
Saam met sonskyn is dit mos net wat goed is vir die 
beenstruktuur. Spinasie vir die spiere.  Onthou jy vir Popeye the 
Sailor man. (sing terwyl sy spiere maak)  Hierdie is vir nou. Terwyl 
ek vir jou lekker sop maak van die die heel groente, kan jy solank 
begin knaag aan die druiwe, aan die lemoene, een die wortels 
ook mind you. Het jy geweet ‘n tamatie is ‘n vrug? (sy sit met 
groot gebaar knoffel neer) Het jy geweet knoffel help vir VIGS? 

  
 Wie nou weer gesê: Intelligensie is om te weet ‘n tamatie is ‘n 

vrug, wysheid is om te weet dit kom nie in ‘n vrugteslaai nie. 
 
SONG  -  Jaloers bokkie 
 
TONEEL 6 
 

Mary bedel ‘n bietjie en gaan sit op blik. 
 
Aapie: Hey Mary! Hoe gaan dit?  At your service! 
 
Mary: Wat maak jy? 
 
Aapie: Wanneer stuur jy my? 



 
Mary: Stuur waantoe? 
 
Aapie: Om vir jou iets te kry om te drink, want jy vat mos die pers trein of 

wit wolf! 
 
Mary: Man, jy’s ‘n gemaskerde sopbeen! 
 
Aapie: Hey, hoe maak jy nou my gevoelens seer!  Ek vra maar net ek wil 

jou ‘n favour doen! 
 
Mary: Man, ek stuur vir jou!  Man jy stuur alles van my in jou keel af, jou 

stuk gemors, jou siel sieke gemors, jou sop gevreet!  (Beweeg tot 
by skerm) 

 
Aapie Jou ma se…. 
 
Mary: Sies sulke lelike taal!  ‘n Mens word geken by wat uit jou mond 

kom. Wie’t daai gesê dis lekker om met jou neighbour lelik te 
wees. Maar pasop as jou neighbour met jou lelik is. 

 
                         (Netjiese jong man kom verhoog op) 
 
 More meneer! Maar jy het mooi skoene.  Weet jy wat sê die 

mense as jy uit die armoede opstaan is die eerste ding wat jy 
doen, skoene koop. 

 
Seun: Kan ek jou vra? 
 
Mary: Ja vra maar. 
 
Seun Is mevrou nie Mary nie wat die mense sê wat altyd hier sit nie? 
 
Mary:    (Kyk snaaks na jong man) Nee man, los my uit, moenie my      

kwaad maak nie!   Laat ek alleen hier sit!  Gaan weg!  Daar’s jy nou 
gestuur. 

 
Seun: Nee sit mevrou, sit!  Ek steur nie, ek wil ook alleen wees. 
 
Mary  Ek kom hier want daar waar ek gewees het, was ek ‘n hoogs 

gesiene mens. 
 
Seun: Wat het gebeur? 
 
Mary: Vra jy.  Mense skinder so - hulle verstaan nie wat se skade hulle 

maak nie. 



 
Seun: Wat het dan gebeur, auntie? 
 
Mary: Praat ek dan met jou hieroor - ‘n wildvreemde man 
 
Seun: Praat maar auntie, ek sit ook maar net. 
 
Mary: Nee sit maar.  Dis lekker met jou hier - miskien is daar ‘n klein band 

tussen ons. 
 
Seun: Ja miskien as auntie nie mind nie.  Wat het dan gebeur? 
 
Mary: Ek was ‘n gesiene vrou.  Ek het ‘n meestersgraad… ja dis waar!  

Ek was in die onderwys toe kom daai seun van my… hy is ‘n 
woelige mannetjie, slaap rond.  As die meisies daar kom en sê 
hulle is pregnant, dan sê hy nee wat ek het my al twee jaar gelede 
laat doen… kan nie van my wees nie. Dan sien ons hulle nie weer 
nie. Toe kom die dag dat hy kom en sê hy het HIV en die mense 
begin praat. Hulle sê ek hou my hoog, maar kyk wat in my huis 
aangaan….  Ek kon dit nie meer vat nie - die HIV was die laaste 
strooi! 

 
Seun: Maar auntie, wat as daai ou die siekte baas geword het. 
 
Mary: As hy nie van aids gedood het nie, sal hy van TB dood wees! 
 
Seun: Het auntie geweet baie mense leef gemaklik met HIV/AIDS. 
 
Mary: Die mense vrek op strepe daarvan! 
 
Seun: Hulle kan maklik ‘n normale, gelukkige lewe lei. 
 
Mary: Kyk hier, as hy nie vrek van Aids nie, vrek hy van TB! 
 
Seun: Auntie, het auntie geweet TB is 100% geneesbaar.  Hulle gee vir 

jou pille. 
 
Mary: Hy sal vir hom dood gesuip het of die community sou hom dood 

gedruk het! 
 
Seun: As hy geleer het as hy nie suip nie en mooi na homself kyk, sal die 

community vir hom totally accept. 
 
Mary: Hy sal gesuip het - dis wat ‘n mens doen as dinge skeep loop. 
 
Seun: Nee…..Ma….. ‘n mens hoef nie dit te doen nie. 



 
Mary: (kyk op en sien seun en huil saggies) (loop af) 
 
Song 
 
Daai TB kiem  
Daai TB kiem  
Swaar sal hy kry ek se jou  
Swaar sal hy kry  
Maar vir my sal hy nie kry 
 
Kyk hoe groei ek my tuintjie 
Dis nou vol van wortel uietjie 
En dis vir soppie 
En dis vir bredies 
En die siekte kry my nie 
 
Daai TB kiem 
Daai TB kiem  
Swaar sal hy kry ek se jou  
Swaar sal hy kry 
Maar vir my sal hy nie kry 
 
Wortels gee jou goeie eyesight 
En spinasie kyk hoe lekker lyk ou popeye 
En daais mos lekker eet 
En daais mos kwaai eet 
En kan jy dink hoe groot jou pens gaan smile. 
 
Jaloers Bokkie  
Jaloers Bokkie 
Swaar sal jy kry ek jou  
Swaar sal jy kry  
Maar vir my sal jy nie kry 
 
Saam my saam slaap 
Is kind kry  
Dis die verloop van die lewe so lyk dit my 
Maar jy sal swaar kry maar jy sal swaar kry 
Maar vir my sal jy nie kry.  
 
 
 
 
 


