
#BoozeFreeRoads

Hierdie feesseisoen sien meeste van ons daarna uit om tyd by die werk af te vat, en saam met 
ons familie en vriende na vakansiebestemmings regoor ons mooi land en die buiteland te reis. 

Die feesseisoen gaan gepaard met ’n toename in die hoeveelheid mense wat op ons land se paaie reis. 
Mense is ook meer geneig om hul oor te gee aan drank en ander verslawingsmiddels, sommige om 

die feesseisoen te vier en ander om die droefheid te ontsnap wat verband hou met hierdie 
tyd van die jaar, wanneer hulle terugdink aan tragedies of geliefdes wat hulle verloor 

het. 

Dit is dus belangrik om onsself aan die alomteenwoordige gevare op ons 
paaie te herinnner. Die pogings van ons Provinsiale Verkeersdienste en 
ons vennote in wetstoepassing, gesondheidsdienste en opvoeding het 
’n bestendige afname in die aantal padsterftes gedurende die vakansie 
getoon; nietemin, oor die laaste drie Desember-Januarie vakansietydperke 
alleen was daar ’n totaal van 640 sterfgevalle. 

Die dodetal verberg die honderde ernstige beserings wat oor hierdie 
tydperk opgedoen word, en die tragedies wat families en vriende van die 

slagoffers deurmaak. Met hierdie getalle kan ons ook die onsigbare hand 
sien wat staatsdienste van menigte ander gemeenskapsbehoeftes wegneem. 

Polisie wat by ongelukstonele teenwoordig is, terwyl misdadigers iewers anders 
toeslaan, ongevallesale en intensiewe sorgeenhede wat toegegooi is onder pasiënte 

wat in botsings beseer is, terwyl ander pasiënte moet wag, en ’n regstelsel wat deur 
dronkbestuurgevalle verhinder word, is net ’n paar voorbeelde. Dieselfde hand het ’n 

wurggreep op ons ekonomiese vooruitsigte soos wat botsings die lewensvooruitsigte 
van mense wat aktief in die ekonomie is kortknip, en ons hoofpaaie en snelweë toemaak wat 

vervoerkostes en versekering opjaag, twee uitgawes waarmee baie families reeds sukkel.  

Die goeie nuus is dat elkeen van ons deur ons eie optrede ’n verskil kan maak. 

Dit is ’n eenvoudige feit dat alkohol en paaie nie meng nie. Selfs klein hoeveelhede alkohol kan jou vermoë om 
besluite te neem, ’n voertuig te bestuur, of veilig naby verkeer te stap, aantas. Dit maak nie saak of jy stap, bestuur 

of ’n motorfiets of fiets ry nie, alkohol het ’n negatiewe invloed op jou vermoëns. 

As jy drink, moenie bestuur nie. Die beste manier om dit te doen is om by die huis te bly, by vriende oor te slaap of 
indien jy uitgaan, jou voertuig by die huis te los. Moenie jouself eers die opsie gee om te bestuur nie, maak ’n ander 
plan deur ’n taxi, bus of trein te neem. Help ons om ’n alkohol-vrye pad te skep. Indien jy vriende of familie het wat 

nog onder die invloed van drank bestuur, praat met hulle voor die langarm van die gereg hul bykom. 

Indien jy stap, asseblief moenie drink nie, veral nie in oormaat nie. Om in die aand dronk op 
ons paaie te stap beteken jy kan omgery of beroof word. Wanneer jy stap maak seker dat 
jy die pad by ’n veilige plek oorsteek en op die sypaadjie bly. Die belangrikste is om seker 
te maak dat bestuurders jou kan sien. Dra klere wat weerkaats, want dit kan jou lewe red. 
Die gulde reël is om te sien en gesien te word.    

Onthou die basiese beginsels. Bly by die spoedbeperking – daar is geen sperdatum meer 
finaal as die een vir jou begrafnis nie. Onthou om altyd vas te gordel. Wanneer ons 

by ongelukstonele werk hoef ons nooit dié wat gesterf het se sitplekgordels los 
te maak nie. Maak asseblief seker dat jou voertuig geen defekte het nie; kyk 

spesifiek na die bande en ligte, en maak seker dat die ruite en spieëltjies 
skoon is. Los jou selfoon uit. Geen oproep of boodskap is jou lewe werd 

nie, dit kan wag. Om naby die voertuig voor jou te ry of ’n ander 
voertuig roekeloos verby te gaan is ’n kortpad na jou graf toe, en 

jy kan onskuldige mense saam met jou neem.  

Indien jy langafstande gaan ry, onthou dat daar geen 
plaasvervanger vir slaap is nie. Kafeïne is slegs ’n tydelike 

opkikker. Om te bestuur terwyl jy moeg is, is net so erg 
as om onder die invloed van drank of ander dwelms 

te bestuur.  

Hierdie eenvoudige stappe sal verseker dat jy 
jouself en jou familie hierdie vakansie veilig 
hou. 

Ten slotte, terwyl jy die tydperk van 
rus, ontspanning en bepeinsing geniet, 
neem ’n oomblik en dink aan die 
noodhulppersoneel, verkeersbeamptes, 
polisiebeamptes, mediese noodhulp-
personeel en al die ander mense wat 
gedurende die vakansie werk om ons veilig 
te hou. Ons skuld hulle ’n groot bedanking 
vir alles wat hulle deur die jaar vir ons 
doen. 

Mag u ’n wonderlike feesseisoen en ’n 
baie gelukkige en produktiewe 2016 hê. 

Kenny Africa 


