
g van al die dinge is dat ek noual in alles 

uens in die buurt bewonrler alnlal my oulikc 
'fi japanese gordyn te maak, so pronk ek 

r met Boerevrou sc vere, en hoop nog dat 

* * * 

wa in die Zeerust distrik, Transvaal, inge 
etrek het sonder na pad of maats te vra. 
geweet en g e J  bet is: " Ek gaan Damara- 

In Angola het hy enige jare gewoon, 
hy weer terug &om na Damamland. 
Grootfontein het hy hom met 'n paar 

ers gevestig waar hy in 1917 wrlede is. 

van die treklewe. 

WOONHUIS. 

en moes eigenlik ook son kry, 
in hierdie plan .ingewerk word 

vra onr ons lescrcs\c otn die plan te kritibrer-mc.,... 
lik siet een en andcr iets wat na haar inening verkeerrl 
IS in die plan of sy kry '11 gcdagte om 11ier en ilaar iet.; 
te kan bwoeg vir die gerief van clic huivvrou of vir 
vcrsieringvan die woning. Mnr. Mnerdyk skryf : Baie 
hang af van die oogpunt waaruit dit I~eskou word. 
Gemak, gc*ondheid, skoonbcid, spaarsaamheid, duiir- 
qanmheirl, rcrkoopl~aarheid, ens." 

Die eerste ding wat my altyd gevra word in ver- 
band met 'n woonhuis is, " \Vat kos dit? " 

Dit is 'n ventaanbare vraag, maar moeilik om dade- 
lik te beantwoord. Mens kan ewe goed vra "Hoe 
lank is 'n Iyn? " 

'n Huis is 'n individuele stuk werk, nie so iets as 
'n gestandardeerde motorkar nie. Dis maklik genoeg 
om die prys van 'n sekere soort motor op te gee, maar 
'n huis kos net soveel as wat iemand dit voor wil bou. 
Die boukoste verskil van tyd tot tyd, ook hang dit a£, 
van die gehalte van huis en plek waar dit gebou word. 
Om tot h ruwe herekening te kom neern ons die 
kubieke inhoud van die huis en reken dan vir gewone 
werk dat dit IS. per kubieke voet kos en vir 'n spesi- 
aal goeie huis reken 03s 15d tot IS. 6d. Die koste 
hang af van die grootte van die huis, meer as van die 

I 
hoeveelheid kamers en daar kom dit by dat 'n goeie 
uitgewerkte plan baie meer waarde vir geld gee as 'n 
slegte. B.v. 'n huis van 40 voet by 50 poet sal onge- 
veer £ z , m  kos.Nou is dit mwntlii om deur goeie 1 ; 
mngskikking 5 groot kamers, kombuis, badkamer en 
s p a s  in die ruimte te kry en ook bestaan daar planne 
van die grootte waar alleen drie kamers in is, die 1 
res van die ruimte word opgeneem deur nuttelose - i 
gange en portale. Daar is vir dieselfde geld baie meer 
ruirnte in 'n dubbel verdieping huis te kry as in 'n 
enkel verdieping. Waar in 'n enkel verdieping huis 
sekere mimte £ 3 , ~  sou kos, is dif moontlik om deur 
goeie planning dieselfde ruimte te verskaf in 'n twee 
verdieping huis vir £z,m. 

Boukoste word steeds h&r. Voor die oorlog kon 
'n huis gebou word vir 8d. per kubieke voet. Net na 
die oorlog was dit 'n moeilie tyd, toe was dit 15d. en 
nou weer rzd. maar daar is geen twyfel dat dit weer 
sal opgaan. Tog is ons nog baie beter af as in ander 
Ian& In Amerika h.v. kos 'n huis 2s. tot 2s. 6d. per 
kubieke voet. Die huis wat hier vir £z,ooo gebou 
kan word, kos daar S4- tot ;Eg,m. Famielies wat 
hier in 'n mooi huis sou woon, bly daar in kamers, , 
en selfs bemiddelde mense woon in klein huise ed 
sonder edge voorslening vir d i e e d e s .  Dis allem 
ijlk mense wat daar 'n eie w d u i s  besit. 

As daar nou iemand is wat ideale het om te bou, 
laat ' h w  s& eers die koste uitreken, dan sal daar 
min4u" teleurstellinge wees. ' Mense trek so makl i  
~lafnekjies en wil so graag baie ruimte h6, maar ter- 
wyl huUe besig is, moet d e  vergeet word nie dat elke 
voet ruimte IS. kos of elke voet oppervlakte SI. 


