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Dle Cheat, alleles Care! Cogee
en DuncarfSuI lnl spaghetti lnfn

#RUGBY-UNITES-VELDTOG

Cheetahs Iaa
Iéép die pakkies

Marita Herselman Samel kos in van dy.co.za/rugby-legends—feeding—
initiative ingesamel.

Van die grootste name in die Harvey se gedurende die Co~
Suid»Afrikaanse rugbybedryf via-19mperking kon nie een van
het gister in die Cheetah-wéreld sowat R100 000 die spanne oefen ofbymekaar-

byeengekom om kospakkies vir kom niei “Dit was vir ons be-

hulpbehoewende gesinne te vul. langrik om die ouens in ‘n veili-
Dit was deel van die #Rugby— twee uur te vul. Spelers het die aangeé geoefen toe hy komberse ge omgewing 7 met maskers en

Unites-liefdadigheidsveldtog, inkopies in pare gedoen en die vir Hawies Fourie, afrigter van ’n gesonde afstand 7 byeen te

Die inis iatief van die South goedere by die aangewese be- die Cheetahs, gooi. bring.
Afcan Rugby Legends Associa- taalpunte laat oplui. Daama is Gavin Varejes, Sarla se presi- Botha, wat saam met sy dogter
tion (Sarla) is oorspronklik met die produkte gesorteer en iets dent, en Elton Jantjies, kaptein Leegre, ’n leerling aan die Euni-
die samewerking van die Leeus van elk is in winkelsakke gepak. van die Leeus, was 00k by die ce Girls High School, aan die uit-

begin. Sarla het :11 die rugby- Komberse is ook geskenk. ver'rigtinge. Dit is hulle wat die daging deelgeneem het, het die
unies uitgedaag om aan die ini- Dié uitdaging was later soos 'n inisiatief begin het. barge bedank.
siatief deel te neem en gister geoliede masjien. In ’11 stadium Volgens Tanya Harvey, wait in “Dit gaan nie cor enige van

was dit die Curriebekerwen- het die goedere met die sorte- Sarla se raad dien, is daar gister ons nie — dit gaan oor die mense

ners, die Cheetahs, se bend in ring so in Ruan Pienaar, kaptein tot 300 kospakkies gevul. Die wat die pakkies ontvang. Dis ’n

Bloemfontein Brood, blikkies- van die Cheetahs en veteraan- waarde is suwat R100 000. klein bydrae wat ons almal tot

kos, pasta en suiker was under Springbok-skrumskakel, se rig- Sam met Sarla word die ini— iemand se geluk kan lewer."

die produkte wat blitsig in die ting gevlieg dat dit na ’n sport- siatief deur Richmark Holdings Nog bekendes wat opgedaag
trollies in die Spar-supermark soort begin lyk het. en Cell C geborg en Spar het af— het, was Helgard Muller, Andre
in Langenhovenpark gelaai is. Naas Botha, legendariese oud- slag van 10% op die inkopies ge- Venter en John Smit. Gister se

Die uitdaging was om soveel Bok-losskakel en nou Bloemfon‘ gee. Geld vir die inisiatief word pakldes word aan die Be the Dif-
moontlik sakke binne sowat teiner, het ook ’n paar rugby» ook aanlyn op www.backabud- ference Foundation geskenk.
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