
Terwyl die vakansie nader kom, word 

ek daaraan herinner dat my huis en 

lewe nooit van die 'vakansie-groetekaart-

TV-films'-soort was nie. Terwyl ek groot-

geword het, het alkoholisme altyd rond 

getalm en gewag om kop uit te steek 

terwyl familie en vriende om tafels met 

kos, gelag en baie gemengde alkoholiese 

drankies bymekaar gekom het. 

En nou, by my eie byeenkomste van 

familie, vriende, gelag, kos, en natuurlik 

baie alkohol, het die vakansie in nog 

meer onaangenaamheid ontaard. Stuk-

kende beloftes en skottelgoed; nie-

opdaging by partytjies of geleenthede, 

weens 'n verleentheid; om nie meer na 

geleenthede uitgenooi te word nie 

weens onbeskofte, luide, 'plat-val'-dronk 

episodes. Dit het alles 'n soort van af-

wagting by my laat posvat oor hoe ek 

die vakansie sou ervaar. Voeg die dood 

van familielede, en 'n gade wie se ver-

jaardag net voor die vakansie was, by, 

en dit was 'n resep vir 'n ramp. 

Ek dank God elke dag dat ek kennisge-

maak het met die program en die lede 

van die Al-Anon-gesinsgroepe. 

Ek het nog steeds nie 'n ''groetekaartjie-

soort-van-huis'' nie, maar vandag word 

daar gelag, daar is dankbaarheid vir wat 

ek wel het, en daar word liefde en 

vriendelikheid betoon deur diegene in 

my vriendekring en familie. 

Die verskil? Ek het vandag keuses waar-

van ek nie voor Al-Anon geweet het 

nie. Ek hoef nie meer op te daag of deel 

te neem aan geleenthede waar daar 'n 

moontlikheid vir dronk episodes is nie. 

Ek het groter aanvaarding vir myself, 

mense en gebeure. Hulle sal presies 

wees soos hulle sal wees. Vandag ver-

welkom ek die deel van die vakansie 

wat ek geniet: die mooi versierings, die 

liggies, die wonderlike vakansie-musiek 

van my kinderjare, en die samekoms 

van vriende en familie sonder drank. Ek 

bied my tyd aan. Om hand by te sit, 

drukkies te kry en om glimlagte te deel, 

is geskenke wat meer werd is as enigiets 

wat ek in 'n winkel kon vind. Vandag 

verwelkom ek die vakansie met die 

nuwe houding wat ek in Al-Anon 

gevind het.  
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Hierdie Lonerbriewe kan op ons webtuiste gevind word.  
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Kontak asb. vir Gail by die kantoor Ma.-Vr. 

tussen 9vm.-1vm. Sy sal graag Al-Anonboeke 

en -pamflette aanbeveel wat aan u behoeftes 

sal voldoen. 

Ons 24-uur Hulplyn - 0861 25 26 66 

Saamgestel deur: 
KAAP AREA-KANTOOR 

Posadres  Straatadres 

Posbus 727  Eenheid B5, N1 City Mews 

Goodwood,  7459 Manus Gerber Straat   

  Goodwood, 7460 

Tel: 021 595 4517 

Faks: 086 523 3030 

E-pos:  alanonct@iafrica.com 

Vrywillige donasies betaal die koste van hierdie 

briewe. As jy ‘n donasie wil stuur, is ons  

bankbesonderhede: 

Al-Anon Familiegroepe 

ABSA Bank (Lopende rekening) 

Rekeningno: 407 321 5579 

Takkode: 632 005 

Net vir vandag . . . 

• Sal ek onthou dat losmaking een van die 

belangrikstse vermoëns in die lewe is   . . . 

• Sal ek die waarde van gebed onthou  . . . 

• Sal ek dankbaar wees vir die vermoë om 

woorde te kan lees  . . . 

Daar was vir meer as 35 jaar nie 'n 

aktiewe alkoholis in my lewe, toe 'n 

gebeurtenis plaasgevind het 

gepaardgaande met verlies en  

verraad wat niks met alkohol te doen 

gehad het nie. Hierdie gebeurtenis 

het veroorsaak dat al my besluite, 

verliese en seer uit die verlede  

opgeduik het, soos kurkproppe op 

die water. Ek was gevul met  

selftwyfel en weersin en het myself 

die skuld gegee vir probleme 

waaroor ek geen beheer gehad het 

nie. 

'n Vriend het voorgestel dat ek by Al-

Anon sou baat vind. Alhoewel ek nie 

die verband verstaan het nie, is ek 

daarop gewys dat my alkoholiese 

opvoeding moontlik bygedra het tot 

hoe ek alles en almal beskou het. Ek 

het ingestem om dit te probeer. 

Met die eerste ontmoeting het ek 'n 

omgewing gevind wat anders is as 

enige ander. Daar was geen oordeel 

of kritiek nie, maar slegs aanvaarding. 

Deur -  Anonymous.  

Daar was mense wat oor hulself 

gepraat het, maar dit het geklink asof 

hulle my storie geken het. Ek het 

geweet dat ek op die regte plek was. 

Ek het ook 'n tweede groep begin 

bywoon, waar ek dieselfde vlak van 

aanvaarding gevind het, en ek het 

begin gesond word. 

As ek gevra word of ek 'n nuweling 

in Al-Anon is, antwoord ek dat dit 

voel asof ek in 'n poeletjie water 

beland wat altyd die perfekte tem-

peratuur is: koel en verfrissend as ek 

ontsteld of kwaad is, warm en stre-

lend as ek koud en eensaam voel. Al-

Anon-vergaderings en literatuur is 

soos lug en drinkwater vir my. Ek kan 

net so min sonder hulle klaarkom as 

wat ek kon ophou om lug in te asem 

of water te drink. Dit is vertroostend 

om te weet dat dwarsdeur my lewe, 

en waar ek ook al gaan, daar  

Al-Anon sal wees.    
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