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trywing van illustrasie. 

ie illustrasie wat ons hierdie mand gee is '11 klein 
oudige huisie, so eenvoudig, dat dit oorhndig 

;kyn om selfs nog 'n plan te maak. Manr dlt is 'n 
peis reel om, voordat men? iets doen, te dink en uit 
e we& om te sien wat nou onder die omstandighede 
!intlik we1 die jbeste is. Dit spaar h i e  nuttelose of 
rerkerde arbeid. As daar aireeds met die werk 'n 
lanvang gemaak is ,dan is dit moeilik om iets te ver- 
wder. Hoe kleln 'n huis ook moet wees, daar is 
dtyd 'n goeie, betere of heste plan vwr.  

In. die. geillustreerde plan i s  daar min ruimte ver- 
&is. Daar i s  natuurlik nie al  die geriewe van 'n 
$rot& huis 'nie, tog &ah dit gesellig gemaak word en 
b a t ,  alles wat absaluut noodsaaklik is. .Daar is 'n 
~ k a m e r  en dit is onmishaar. Dan is daar 'n goed- 
kbpe plqn vir 'n vuurherd. So'n vuurherd is hiie nodig, 
sera; in die kduere dele van ons land. Die tyd gaat 
p vehy  dat ons mense kort na sononder gaan slaap, 
& b m  winteraande in 'n kamer sonder 'n vuurherd 
$iui 'fe bring is onaangenaam 'n Brandende vuur gee 

Die huisie kan deur 'n pkasboer en sy volk self 
gebou word Die dak kan somaar van ronde haute wees 
en met gras of riete gcdek word. Die stoep is oorrank 
met druiwe, wat in die somer mooi koelte gee en in 
die winter mkeer hulle nie die son vanuit die huis nie. 
Dit lyk baie mooier as 'n sinkdak oor die stoep. 

Die mure kan maar ru wees . Ru ktpwerk lyk mooi, 
veral as  daar klimplante so09 die ,,Virginia Cree 
of ,,Ivy" teen rank. Die k;iplante heskerm no 
mure ook. 

Beantwoording van briewe. 

Die briewe wat hierdie keer *ingekom het bewys 
weer, wat ek aireeds by die begin gese het. Die ideale 
huis ikstaan me. Dit is onnloontlik om 'n huis te 
ontwerp wat onder al:e omstandighede die beste is. 
'n Huis wat op eeu plek ideaal so wees, is miskien 
geheel ongeskik vir 'n ander plek. Altyd moet die 
bouterrein in aanmerking geneem word voordat met 
die ontwerp begin word en daarom jds  is 'n deskun- 
dige so nodig. 

gebelligeid en huislikhiid aan die eenvoudigste kamer- 
tjie. 
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van skillende dele privaaf is, m a r  heeltemal sonber gang. 
, 'n ander van een van die koudste gedeeltess. Al daardie byvoeging van g a g e  is iets wat ek totaal 

rpak ek sou aanhevee: vir Barberton nie, en net so Woo,,k amer of 
vf; Xmelo en, Volksrust. Vi daardie ~lekke , * 

,gegand, maar dit sou nou we: pas- Heir word 'n vername punt aangeraer . Dit hang. 

, sees vir 'n klimaat sws  die van Pretoria. heeltemal vad die lewensmanier van 'n famie!ie af of 'n 
wwnkamer 'n deurlwp gaat wees of nie, of liewer 

M i r .  D,. R. Sdipeman skryf:- . ges5 of dit onwenslik is dat so'n kamer 'n deurloop 
 die veristers +at MN. Moerdyk aanwys' bonge- word. Daar is 'n g e w n t e  ,by mense om een kamer 
t&'tekl maoi, maar vir mense wat in subtropiese dele heeltemal apart te hou van die RS van die huis. In . 
kin die tie wwn en.wat gaasdraad. moet voorsit om bierdie kamer 18 'n rooi tapyt en dar in  staan rn.k a1 
b uit die' h i s  tte hou, is die gewone s k n i f r m  die mwi goedjies en portrette van die famie:ie, aUeen 

@ens my oordeel die geskikste. gaste word hierin or i~ang.  Maar dit is nie die doel . .-km Mnr. Moerdyk miskien 'n ander mwi  venster met die wwnkamer nie. Die woonkamer of b n h n g -  
&ofatel wat ook geskik is om gaasdraad te hou? kamer van die gegewe planne word die middeIpuet van 
f Die kaggels :beskou ek in 'n warm klimaat wrbodii die hugs, dit neem so te sB die p M  van die eetkkamer 

W s  om dit ve2vang fe sien met iets meer in, behalwe dat dhar nke in ge&it word nie. Die mo- 
derne neigiig is om die woonkamer meer en mew , $6 @yvoorb&d die eetkamer moet as wefltkamer ge- t* beatmn'en die ~etk&er d kkineiner te maak etl aI- 
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