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in die nuus

EIENAARS SPOOK
MET DIE VERKOOP
’N PAARTJIE van Dunmore, Philadelphia, het
hul Victoriaanse huis van 113 jaar oud in die
mark gesit en beskryf dit as “ietwat haunted”.
“Dis niks ernstigs nie,”
sê Gregory en Sandi
Leeson se eiendomsagent
oor hul nessie.
Dis fine vir mense wat
nie omgee vir deure wat
vanself klap, snaakse
klanke vanuit die kelder
of die gevoel dat iemand
agter hulle staan nie.
– miamiherald.com
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TUTUOOMS NEEM
PLEK OP HORINGS
Bure moan oor seksorgies op die Badminton
landgoed, eiendom van die Britse hertog van
Beaufort, berig The Mirror. Nick Bush, ’n
huurboer van Chippenham, kla: “Ons kry
allerlei ongewenste aktiwiteite hier. Eenkeer
het twee outoppies gesê: ‘Ons is net hier vir
’n bietjie pret’.” Bush en
ander bure vertel die
mans dra feetjievlerke,
tutu’s en PVCpakkies. Die
sekspaarties vind in ’n
uitgebrande skuur plaas.
Sers. Phil Connor van die
plaaslike polisie sê talle
inwoners kla oor die
seksdinge. Hy belowe
ekstra patrollies snags.
Foto: PETAPIXEL.COM
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LESLEY AAN
BRAND
Dokkie kom oor flêtse-lewe

’N

KAAPSE aktrise
wat reeds in Hollywood naam gemaak
het, gaan binnekort
begin skiet aan ’n dokumentêr
oor hoe dit is om ’n bruin
mens in die demokratiese
Suid-Afrika te wees.
Lesley-Ann Brandt, wat tans aan
’n rolprentprojek in Kanada werk,
het gister van daar vertel dat die
verfilming van Tea with Madiba
in Mei begin. Hulle hoop om die
dokumentêr, wat reeds belangstelling by verskeie internasionale
rolprentfeeste gekry het, in Desember uit te reik.
Sy vertel aan Son op Sondag
dat sy ’n uitvoerende vervaardiger
van die dokumentêr is en dalk
self ’n verskyning in die fliek sal
maak as haar skedule dit toelaat.
Sy sê: “Ek het familie wat in
Kaapstad, Mitchells Plain, Athlone
en Tafelsig woon. Die dinge wat
hulle beïnvloed, is baie werklik en
persoonlik vir my. Ek het jong

DIS ’N PISOONLIKE
NAPPYVOORKEUR
’N VROU van New York het onlangs op die
TV-kanaal TLC uitgepraat oor haar bisarre
verslawing – sy snuif en kou aan urien-deurdrenkte nappies. Sy sê op My strange Addiction:
“Hoe meer pie, hoe beter”.
Keyshia (22) kry nappies
van pêlle en bêre hulle
orals. “Ek is mal daaroor.
Dit proe amazing. Ek het
een vir wanneer ek kook en
slaap. Daar’s een in my laai
en ’n paar in die boot.”
Sy sê dit ruik soos
wanneer jy iewers instap en
die geur van kos kry. “Die
swares met meer pie ruik
Foto: TLC
lekkerder.” – Metro.co.uk

familielede in Suid-Afrika oor wie
TRO TS BRU IN: Les ley Ann
se toekoms ek wonder.”
Bra ndt
verskyn dalk self in die dokkie.
Sy vertel as ’n stem in Hollywood is dit vir haar belangrik om
die bruin gemeenskap van SuidAfrika te verteenwoordig.
Sy sê dit voel asof die bruin
Tea with Madiba gaan die
gemeenskap nie ’n stem in die
opvolg wees van die bekroonde
nuwe demokrasie het nie. “En ons
fliek I’m not black,
word ook nie
I’m Coloured, wat
voldoende verteenin 2009 uitgereik is.
woordig in die
“Ons gaan fokus
nuwe regering nie.
op die 20 jaar van
“Die bruin
demokrasie in
gemeenskap se
Suid-Afrika, met
stryd was altyd
betrekking tot
‘waar pas ons in?’.
Nelson Mandela se
“Bruin mense
droom van ’n vrye,
was ook deel van
gelyke en nie-rassige
die struggle en ek
gemeenskap.”
wil graag sien dat
Brandt voel ten
ons erken en
spyte van al die
verteenwoordig
groot prestasies
word in ons
gedurende die eerste
geskiedenisboeke en
NUWE PROJEK: Tea with Madi
vyf jaar van
die media.
ba word in Mei in SA geskiet.
demokrasie,
“Ons het geen
reflekteer
begeerte om vinger
rasseverhoudings en
te wys nie, maar ons beplan om
regeringsbeleide nie
die waarheid te deel deur die
die droom van
stemme van gewone Suid-AfrikaMandela en dít
ners.
wat hy in
“Dis ook belangrik dat ons ’n
gedagte gehad
boodskap van hoop en eenheid
het nie.
bring.”
Oor die fliek se titel sê sy: “Dis
gekies deur die vervaardiger en
regisseur, Kiersten Dunbar Chace,
’n bekroonde Amerikaanse fliekmaker. Tee is ’n sosiale middel
wat mense bymekaarbring vir
vierings.”
Volgens Brandt het hulle reeds
genoeg befondsing om die dokumentêr klaar te skiet, maar hulle
kort nog geld vir die post-produksie. “Ons het ongelooflike terugvoer van regoor die wêreld gekry
en dit voel goed om te weet
mense stel belang om die dokumentêr klaar te maak.”
) Mense kan by teawithmadiba.com hul donasies vir die projek
skenk.

TOTTIES SAL ROES
MET RUS SE PLAN
Die Russiese
wil dissipline
verbeter deur
beperk. “Vier
die leier van

politikus Vladimir Zjirinovski (67)
in die Russiese samelewing
seks tot vier knippies ’n jaar te
maal per jaar is genoeg!” skryf
die ekstreme party LDPR. Hy sê
ligsinnige flieks verlei
sy landgenote tot ’n
wilde sekslewe, berig
die nuusagentskap
Belga. Zjirinovski glo
“hoe minder, hoe
beter”. ’n Paar jaar
gelede het dié ultra
nasionalis die invoer
van veelwywery bepleit
om Rusland se geboor
tesyfer op te “stoot”!
Foto: WIKIPEDIA

KAAPSE GIRL: LesleyAnn
Brandt skiet tans in Kanada.
FOTO VERSKAF

SY STORIE OOK: Danny Brown is een van
die Kapenaars wat in die dokumentêr gaan
wees. Foto: KIERSTEN DUNBAR CHACE

