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selfmoordgedagtes gehad en kalmeerpille

begin bymekaarmaak. Die vriendin met wie ek

’n woonstel gedeel het, kon dit nie verduur nie

en het elders heen getrek. My ma was so be-

kommerd dat sy my verloofde, Joop, gevra het

om by my in die woonstel te kom woon. As jy

in aanmerking neem dat ek uit ’n behoudende

Afrikaanse gesin kom, kan jy dink hoe radeloos

sy moes gewees het.” 

In haar finale jaar is Belinda met Joop ge-

troud. Hy het pas as elektroniese ingenieur be-

gin werk en hulle het na Vanderbijlpark, waar

hulle nou nog woon, getrek. “Dit het regtig sleg

gegaan met my. Een Sondagmiddag het ons

by my ouers geëet, en my ma het na my gekyk

asof sy my nooit weer sou sien nie. Net daar het

Joop halt geroep. Al was dit kort voor my eind-

eksamen, het hy gesê ek moes my studie

staak. Dit was ’n reuseverligting - maar toe sit

ons met my studieskuld. Deur die genade het

die firma by wie ek sou gaan werk, dié skuld

afgeskryf.”

Die volgende agt jaar was Belinda by die

huis. “Ek het totaal nutteloos gevoel. Ek kon nie

’n graad agter my naam skryf nie en het nie my

eie inkomste óf ’n ryding gehad nie. Dit was

beslis nie die lewe wat ek my voorgestel het nie.

As ingenieurstudent met ’n ruim beurs was die

vooruitsigte so rooskleurig.”

Belinda het keramiekverf begin doen en

probeer om ’n besigheid op die been te kry,

B
elinda Bras-Nel het nie regtig ’n

stralekrans nie. Die ligglans op die

foto is die fotograaf se werk. Maar

haar glimlag is warm, en sy straal

van verwondering as sy vertel van

die ongewone wêreld waarin sy leef.

Belinda kan engele sien en boodskappe

van hulle ontvang. En asof dit nie genoeg is nie,

sien sy feetjies - “natuurengele” - en eenhorings

of unicorns. Sy kan telepaties met diere kom-

munikeer en verstaan bome en kristalle se taal.

Soms, wanneer dit al manier is om iemand

vrede te gee, maak sy kontak met mense aan

“die ander kant”. Die grootsheid van die onsien-

like vou vrygewig voor haar oop.

Ongelooflik soos dit alles mag klink, bly

Belinda (32) ’n plat-op-die-aarde ma van twee.

Sy voer allermins ’n sprokiesbestaan en het ’n

lang pad met depressie gestap. Dit het begin

toe sy elektroniese ingenieurswese aan die

destydse PU vir CHO gestudeer het. “Ek wou

eintlik ’n B.A.-graad loop en ’n skrywer word,

maar ek moes met ’n beurs studeer. Die inge-

nieurswese was ’n aanloklike opsie. Ná my

eerste jaar het ek geweet dis nie my rigting nie,

maar gevoel ek moes klaarmaak wat ek begin

het.”

Akademies het sy goed presteer, maar in

haar derde jaar het gesondheidsprobleme kop

uitgesteek. “Ek het depressie ontwikkel, angs-

aanvalle gekry en wou deurentyd slaap. Ek het

engele om ons
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Belinda Bras-Nel het die gawe om engele te kan sien en engelboodskappe
te ontvang. Dit het haar uit die donker na ’n lewe van lig en oorvloed gelei,

het sy vir Mariette Snyman vertel 

maar vergeefs. Ná hul kinders, Julike (4) en Luc

(2), gebore is, het sy kinderboekies begin skryf

- sonder sukses. “In 2003 was ek op ’n aller-

laagtepunt. Ek kon nie myself óf ander help nie.

Ek het ophou Bybel lees en bid. Ek was dol-

leeg, en kwáád vir God. Ek was bereid om my

gesin en familie agter te laat. Ek het vir God

gesê as Hy my nie iets gee om mee te werk nie,

wil ek nie aangaan nie.”

Engelstemme
Toe gebeur die eienaardige. In Desember daar-

die jaar het Belinda en die kinders skarlaken-

koors gekry. “Ons hele gesin het een nag saam

op die bed gelê. In my koorstoestand was ek

van engele by ons koppe bewus. Elkeen se

naam is in my kop uitgespel.”

Omdat Belinda gedurig bang was dat Joop

of die kinders iets sou oorkom as hulle iewers

heen ry, het sy begin vra dat hul beskermengele

hulle veilig moes terugbring.

“Ek het ook stemme in my kop gehoor wat

nie myne was nie. Iets het vir my gesê dis

engele, maar my verstand het gesê ek is besig

om mal te word. Toe ek die kinders op ’n dag

gaan haal, het ek weer sit en wonder of ek van

my verstand af gaan. Ek het die radio aange-

skakel en Must be Talking to an Angel het

gespeel. Van toe af kon ek maar weet: sodra ek

begin twyfel, speel ’n liedjie met die woord

angel oor die radio. Dié soort sinchronisiteit bly FO
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