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CJ se loopbaan
in weegskaal 25

Sy spanlede is
70 jaar oud! 3

Om in te teken: SMS die woord NUUT en jou adres na 33401 Intekenare: R6,15 (KZN suid van
Dundee: R7,00) per eksemplaar
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‘Moenie jou swanger tiener afskryf nie’ 14
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Geen antwoord

Badplaas 017 844 110 (11:34 21 Mei)
Bosbokrand 013 799 5500 (12:19 21 Mei)
Carolina 017 843 2107 (12:26 21 Mei)
Ermelo 017 819 7803 (14:03 21 Mei)
Klerksdorp 018 464 5000 (16:04 21 Mei)
Mafikeng 018 397 5010 (16:37 21 Mei)
Middelburg 013 249 1111 (16:58 21 Mei)
Musina 015 534 7413/23 (17:55 21 Mei)

Limpopo, Noordwes en Mpumalanga
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Gelyste polisienommers
Geantwoord
Geen antwoord
Net sommige nommers werk
Verkeerde nommer
Ongeantwoorde oproepe
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Lui, lui, polisietelefoon

van polisiekantore landwyd
het in ’n steekproef nie hul
telefoon geantwoord nie.

Onthou jy nog
‘Bosafrikaans’? 13

JanJan Joubert

As jy vandeesmaand ’n
noodoproep na jou polisie-
kantoor probeer maak

het, is daar ’n sterk moontlik-
heid niemand het geantwoord
nie.

Die politieke navorser Gareth
van Onselen het in ’n steekproef
elk van die 1 116 nommers vir
polisiekantore geskakel, soos dit
amptelik op die Suid-Afrikaanse
Polisiediens (SAPD) se webwerf
gelys word.

In 63% van die gevalle is die
telefoon geantwoord, maar in
35% van die gevalle was daar
geen antwoord nie.

Die volledige verslag waarop
elke polisiekantoor se vertoning
nagegaan kan word, word van-
dag op www.inside-politics.org.
gepubliseer.

Om as ongeantwoord geklassi-
fiseer te word, moes die telefoon
minstens 15 luie gegee het son-
der dat dit geantwoord is.

En dit is nie net die afgeleë
kantore waar die telefoon nie
geantwoord word nie.

In Gauteng het groot polisie-
kantore soos Vanderbijlpark,
Sandton, Sunnyside, Silverton
en Midrand nie hul telefone ge-
antwoord nie.

Boonop is 7,7% van die ampte-
lik gelyste nommers verkeerd.

“Dit is 85 polisiekantore wat
duisende mense bedien wie se
gelyste nommer glad nie ’n gel-
dige nommer is nie, of die nom-
mer van ’n onderneming of
woonhuis is. Sulke foute kan
verskriklike gevolge hê in ’n
noodsituasie,” het Van Onselen

gesê. Hy het trouens verskeie
uiters geïrriteerde mense raak
gebel op wie se telefone polisie-
oproepe dikwels deurkom – eni-
ge tyd van die dag of nag.

Eersterust, Eldorado Park en
Mabopane is van die groot poli-
siegebiede waar die amptelike

nommer verkeerd gelys word
deur die SAPD.

Al die oproepe is op een van
twee dae gemaak – 4 Mei of
21 Mei.

Alle oproepe is tussen 11:30 en
20:45 gemaak, met die oorgrote
meerderheid tussen 12:00 en
17:00.

Toe die inligting Vrydagaand
aan brig. Lindela Mashigo, poli-
siewoordvoerder, deurgestuur
is, het hy gesê dit is onmoontlik
vir die polisie om oor die na-
week na te gaan of die inligting
korrek is.

Daarvoor is ’n gewone werk-
dag nodig.

Die polisie sal dus kommen-
taar lewer nadat hulle die inlig-
ting getoets het.

Van Onselen meen die steek-
proef toon ’n uiters kommer-
wekkende neiging.

“As daar twee nommers is
waarop die publiek in ’n nood-
geval moet kan staatmaak, is dit
die polisie en hospitale.

“Hopelik sal hierdie steek-
proef die polisie sover kry om
hul eie nommers korrek op hul
webblad weer te gee.”

Hoewel Van Onselen vir die
DA as navorser werk, het hy dié
navorsing in sy persoonlike hoe-
danigheid en op eie koste ge-
doen.

Polisie se
fone stil
SAPD se
nommers
verkeerd
aangedui

7,7%
van die amptelik
gelyste nommers is
verkeerd.

Kinderlyk in vrieskas
gekry; ma se kêrel vas
Piet Matipa

’n Meisie (9) wat eergister voor
haar ouerhuis verdwyn het, se
lyk is gister in ’n vrieskas in dié
huis in Eersterust, Preto-
ria, gekry.

Die kêrel van Mandy
Jacqueline Cornelson,
Danielle Gaysman se ma,
is op aanklag van moord
gearresteer, het konst.
Sam Shibambo, polisie-
woordvoerder, gesê.

Danielle het Saterdag-
middag nog in Begonia-
straat reg voor haar huis gespeel.
Omstreeks 15:00 was daar geen
spoor van haar nie. Die gesin het
na haar begin soek en pamflette
in Eersterust versprei in die hoop
dat iemand haar gesien het.

Omstreeks 19:00 het hulle haar
by die polisie as vermis aange-
meld, het ’n familielid wat nie sy
naam wou bekend maak nie, gesê.

Shibambo het gesê die polisie
het gister in Eersterust na
die kind gesoek.

Volgens ’n familie-
vriend is daar “tot in die
berge” na haar gesoek.

Shibambo het gesê
hulle is deur ondersoek-
werk na die kind se huis
gelei. “Toe die polisie
daar kom, het ons die
kind se lyk in die vrieskas

gekry.”
’n Familielid het gesê die lyk is

gevind toe iemand ys wou uit-
haal. Danielle het volgens die
polisie beserings aan haar bolyf
gehad.

Danielle
Gaysman

Lourens Grobler en adv. Kim McCusker is eergister getroud.

Marzanne van den Berg

Die advokaat wat verlede jaar
ernstig beseer is toe sy hon-
derde meters ver deur ’n taxi
in Sandton saamgesleep is, is
eergister getroud.

Adv. Kim McCusker was op
13 September verlede jaar
saam met Lourens Grobler,
toe haar verloofde, in sy bak-
kie toe hulle in Lonehill in ’n
botsing met Matome Thamage
se taxi betrokke was.

Thamage en Grobler het toe
glo handgemeen geraak en
McCusker, wat voor die taxi

gaan staan het, is getref en
saamgesleep toe Thamage weg-
gejaag het.

Sy is in November ná sowat
twee en ’n half maande uit die
hospitaal ontslaan, maar het
steeds behandeling en rehabi-
litasie ondergaan.

McCusker en Grobler sou in
Februarie getrou het, maar
het dit uitgestel ter wille van
haar herstel.

In Februarie het sy op die
Facebook-ondersteunersblad
wat haar suster, Julia, geskep
het, geskryf sy sukkel nog om
normaal te loop.

Sy kon Grobler egter eergis-
ter tegemoetloop toe hulle by
die Velmoré-hotel in Erasmia,
naby Centurion, getroud is.

Haar pa, Douglas McCusker,
het gesê dit was ’n pragtige
troue waaroor die sowat 130
gaste almal gaande was.

Julia het ’n foto van die eg-
paar sowel as een van die
bruid en haar strooimeisies op
die Facebook-ondersteuners-
blad geplaas en mense vir hul
gelukwensings bedank.

Die egpaar vertrek vandag
na Thailand vir hul witte-
brood.

Gelukkige einde vir Kim


