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< na sy bejaarde ma gesoek het. Weens
te min inligting kon ek haar adres eers
agt dae ná haar dood opspoor. Ek was
so hartseer, ek het gevoel ek het die
kind in die steek gelaat. Hy moes by sy
ma se graf closure kry.

*Op die oomblik lê ek dikwels
wakker oor ’n bejaarde oom wat
my al vyf jaar gelede gebel het om
sy seun, wat op 3 Oktober 1953 in
Bloemfontein gebore is, te soek.
Die inligting is min. Sy enigste
ander seun het verongeluk en dis
sy hartsbegeerte om voor hy sy kop
neerlê sy kind te vind.

My moeilikste gevalle is as ek soek
na ’n ma wat haar baba in ’n skoenboks
op iemand se stoep gelos het. Dikwels
kom die ma selfs ná mediaberigte nie
te voorskyn nie. Sy voel te skuldig en
is dalk bang vir vervolging, hoewel dit
nie gebeur nie, aangesien dit te lank ná
die tyd is. Ek het al een so ’n kind met
haar gesin herenig en werk aan nog drie
sulke gevalle. Net om te dink aan die
baba in die boks, maak my so hartseer.

Deur dit alles ondersteun my gesin
my ongelooflik. My man, Wynand sr.,
en my kinders, Yolandi (23) en

Wynand (16), weet sommer dadelik
wanneer ek met ’n hartseer opsporing
besig is. Want dan is ek stil, ek tob.
Hulle vra nie uit nie, maar weet ook ek
sal weer oukei wees.

Die meeste gesinne wat herenig
is, behou kontak met my. Hulle voel
soos familie. Ek deel ook in geboortes,
soos ’n eerste kleinkind, ’n eerste
Moedersdag of Kersfees saam. Om ná
50 of 60 jaar jou heel eerste Kersfees
saam met jou ma te vier is onbeskryflik.

’n Vrou wie se kind ek ná jare
opgespoor het, skryf sy het elke jaar
met sy verjaardag en Kersfees vir hom
’n kaartjie in ’n rooi boksie gesit. Dit
het die seer en verlange darem ’n klein
bietjie beter gemaak. Vandag kon ek sy
rooi boksie self vir hom gee. God seën jou
vir die werk wat jy doen. Jou pad is beslis
geteer hemel toe.

Mense vra my hoekom ouers en
hul aangenome kinders mekaar wil
soek. Ek dink dis omdat ’n kind wíl
verstaan, wil weet hoekom sy opgegee
is vir aanneming. As sy hoor haar ma
het haar wél liefgehad en wou haar nie
weggee nie, kry sy berusting.

’n Ma wil op haar beurt met haar

kind – gewoonlik haar eersgeborene –
herenig, want sy wil weet sy het destyds
reg besluit. Sy wil ook weet haar kind is
geliefd, gelukkig en verwyt haar nie.

Dis die heerlikste gevoel om saans
my kop neer te lê met dié dankbare
wete dat ek vandag nóg ’n paar ma’s
met hul kinders kon herenig. Ek sal
dit bly doen totdat my kop bewe van
ouderdom.

My boodskap aan SARIE-lesers
wat geliefdes soek, is: Moenie een dag
langer wag nie. Want môre kan te laat
wees.

* Met die ter perse gaan van die artikel
het Leonie laat weet sy het pas die seun
opgespoor. Hy en die pa kry nou albei
berading voor die ontmoeting.

Hulp As jy na enige familielid
soek, kontak Leonie Erasmus
by 028 271 5500 of leonieerasmus@
telkomsa.net, of besoek www.
adoptedchild.co.za. Alle inligting
word streng vertroulik hanteer.
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