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As mensehulpbronspesialis het 
sy die wêreld vol gereis. Sy 
het van die een raadsaal na die 
ander gejaag, meer in hotelbed-

dens as tuis geslaap en soggens as sy 
wakker word, dadelik eers haar selfoon 
opgetel. 

Yolanda Sing (51) van Maclear in die 
Oos-Kaap kon haar nie meer ’n lewe sonder 
angs en moegheid voorstel nie. Ten spyte 
van haar loopbaansukses, haar Gucci-
uitrustings en haar Louis Vuitton-handsakke, 
het sy geweet sy leef nie haar eintlike 
roeping uit nie. ’n Lewensbedreigende 
siekte en ’n perd het haar lewe verander.

Yolanda is ’n aantreklike donkerkopvrou. 
Saggeaard. Wat eerste opval, is haar totale 
kalmte en lewensvreugde. Ons gesels in 
’n boetiekhotel in die Kaapse wynlande 
net voor haar boek Power in the Paddock 
verskyn. Daarin vertel sy van die uitdagende 
pad wat sy moes stap om haar passie te 
kon uitleef. “Ek het die boek geskryf om vir 
ander te sê dit maak nie saak hoe donker 
dinge lyk nie, daar is altyd hoop,” sê sy. 

Sy wou graag inpas en ’n normale 
lewe lei, erken sy, maar dit was reeds 
vroeg duidelik dat haar lewe allesbehalwe 
konvensioneel sou wees. Sy was maar drie 
maande oud toe haar ma in ’n motorongeluk 
oorlede is. Haar pa is later weer getroud, 
maar het aan ’n hartaanval gesterf toe sy 18 
was. “Skielik was ek sonder ’n vaderfiguur of 

rolmodel.” Maar dis dié tragedies wat haar 
voorberei het om die uitdagings later in haar 
lewe te kon hanteer, sê sy.

Yolanda lei vir seker nie ’n gewone lewe 
nie. “Ek het niks gedoen wat van my verwag 
is nie.” Sy was só gedrewe dat sy vier 
universiteitsgrade, onder meer in kliniese 
sielkunde, behaal en die korporatiewe leer 
met mening geklim het. Sy is ’n Afrikaans-
sprekende vrou wat met ’n Chinese man 
getrou het. Hulle het besluit om nie kinders 
te hê nie en het Suid-Afrika vir Dubai, en 
later vir Singapoer, verruil. 

In die Ooste aangekom, moes Yolanda 
“allerhande kultuurverskille oorkom”. Sy 
was ver weg van die plaaslewe waaraan sy 
as kind op Elliot in die Oos-Kaap gewoond 
geraak het, weg van die oop ruimte, vars 
lug en die Suid-Afrikaanse son wat haar siel 
gevoed het.

Soos wat Yolanda die korporatiewe 
leer geklim het, het sy algaande al verder 
van sielsdinge af wegbeweeg, sê sy. Maar 
in haar middeldertigs, terwyl sy in Dubai 
gewerk het, het twee vriendinne haar aan 
perde en perdry bekendgestel. “Ek het 
intuïtief gevoel daar gebeur iets besonders 
tussen my en perde en dat dié sterk diere ’n 
diepgaande effek op my lewe sou hê.” 

Uiteindelik het die gebruik van perde 
in die leerproses haar “geroep” en het sy 
navorsing gedoen oor die rol wat dié diere in 
verslaafdes se lewens kan speel. ’n Kursus 

in natuurlike rykuns en perdefluistering in 
Spanje het gevolg en sy het ook na Amerika 
en Europa gereis om meer oor perde en 
leierskap te leer. 

Tydens ’n kursus in perdefluistering het 
sy met ’n spesifieke oefening gesukkel. 
“Terwyl die perd my reguit in die oë gekyk 
het, het elke laag beskerming wat ek nog 
ooit gehad het, op een of ander onverklaar-
bare manier van my afgeval totdat net my 
kern oorgebly het. Ek kon dit nie verduidelik 
nie, maar ek het gehuil ... Perde laat my 
lewendig en heel voel.” 

Maar Yolanda was steeds die spreek-
woordelike rot op die trapmeul. Tog wou 
perde haar net nie los nie. ’n Laaste perderit 
in Dubai kort voor die Sings na Singapoer 
sou verhuis, het die basis gelê vir die 
lewensveranderende besluit wat Yolanda 
later sou neem. “Ek het lekker vinnig gery,” 
vertel sy. “Omdat perde kuddediere is, galop 
almal in ’n groep. Maar iets was vreemd. 
Die perd waarop my man, Jeff, was, het 
op sy eie en besonder stadig na die stalle 
toe teruggestap. Die perd het sy energie 
aangevoel, want kort daarna het my man ’n 
hartaanval gehad. As die perd gehadloop 
het, sou Jeff waarskynlik afgeval en gesterf 
het. Hy sê altyd ’n perd het sy lewe gered.”

Terwyl Jeff, deesdae ’n sakeman, in 
’n Dubaise hospitaal aangesterk het, het 
Yolanda die vliegtuig Singapoer toe gehaal. 
Sy het net weer besef hoe veeleisend haar 

Dit het ’n lewensbedreigende siekte en ’n perd 
gekos om Yolanda Sing na haar roeping te lei

Deur RIETTE RUST 

SIELSGELUKKIG
Ek kan regtig sê ek is
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loopbaan is. Haar werkure was lank, sy 
moes gereeld oorsee reis, sy het einde-
lose vergaderings gehad en snags selfs 
telefoonkonferensies met haar Amerikaanse 
kollegas gehou. “Dit het glad nie meer my 
siel geïnspireer nie.” 

Toe sy van die vliegtuig afklim, het ’n 
Johnny Walker-advertensie haar aandag 
getrek. “Keep on Walking” het haar motto 
geword, sê sy. 

Maar Yolanda het vir Sondae geleef, 
want dis wanneer sy by die poloklub gaan 
perdry het. “Dit was ook daar waar my siel 
met dié van ’n besonderse perd, Erika, 
verbind het,” sê sy. Erika het haar alleen-
heid in die vreemde land en haar broosheid 
aangevoel en in dié perd se geselskap het 
sy vreugde en heelheid ervaar, vertel sy. 

Ná Jeff se herstel het hul lewens sy 
besige gang gegaan. Hulle het die smake, 
teksture en reuke van die Oosterse kos 
verskriklik geniet. Yolanda het ook begin 
joga neem en dit was ná só ’n klas dat sy 
hoofpyn en dubbelvisie gekry het. Ná sy 
gerus het, het sy beter gevoel. Tog het sy 
dié voorval later tydens ’n roetine-onder-
soek aan haar dokter genoem. ’n Brein-
skandering het ’n gewas op die pineale klier 
reg in die middel van haar brein uitgewys. 
(Dié klier vervaardig melatonien wat help 
om die slaap-wakker-siklus te behou en die 
voortplantingshormone te reguleer.) Ge-
woonlik kom sulke gewasse onder kinders 
voor. Weens die ligging kon dit nie verwyder 
word nie. Omdat ’n biopsie ook nie gedoen 
kon word nie, het dokters nie geweet of sy 
kanker het nie. Vog is wel onder narkose 
gedreineer en 25 bestraling- en 15 chemo-
terapiesessies sou volg. 

“Ek het gedink dis ’n doodsvonnis. Dit 
was sielsvernietigend,” sê Yolanda. Hoe 
was dit moontlik? het sy haarself gevra. Sy 
was dan so fanaties oor haar gesondheid. 
Sy eet nie vleis eet, drink nie alkohol of rook 
nie en oefen gereeld.

Ook dié vrae het in haar kop bly draai: 
Wat het ek bereik? Het ek my tyd wys 
gebruik? Het ek ’n nalatenskap? Voor sy 
behoorlik hieroor kon dink, het die mediese 
prosedures haar gedagtes teruggedwing na 
die realiteit.            

Yolanda se lang, donkerbruin hare wat 
altyd geblink het, is vir die bestralingsessies 
kort geknip. Sy is nie toegelaat om perd te 
ry nie. “Maar tydens besoeke aan Erika kon 

Ek sal nie doodgaan 
met ’n kermende 

stem in my hart nie 
– ek leef my passie{ {
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Uit die perd se bek
Yolanda se leierskapkursusse in 
Suid-Afrika, die Verenigde Koninkryk, 
Dubai en Katar is veral gemik op 
middel- en senior bestuur, diegene 
met bestuurspotensiaal en op 
enigeen wat hul bestuursvaardighede 
wil ontwikkel. Jy hoef nie te kan 
perdry nie. Al die aktiwiteite word op 
die grond gedoen. Jy sal byvoorbeeld 
’n perd lei, roskam, opsaal of sy hoef 
oplig. 

Perde word ingespan omdat hulle 
opreg en intuïtief is, sê Yolanda. 
“Hulle neem nie-verbale gedrag 
waar deur op jou vibrasies in te 
skakel.” Die perd weerspieël wat in 
jou gemoed aangaan en waar jy op 
leierskapgebied kan verbeter. As ’n 
bombastiese persoon byvoorbeeld 
die perd oor ’n hindernis sou probeer 

dwing, kan sy weier – totdat jou 
houding verander! 

“Dis ’n lewensveranderende erva-
ring om so ’n kursus mee te maak. 
Ek het uit die perd se bek gehoor 
dat ek selftwyfel te bowe moet kom, 
take met selfvertroue moet aanpak 
en meer selfgeldend moet wees. Die 
perd het my eerlikheid raakgesien en 
dat ek floreer waar ek diensbaar is, 
maar dit ook duidelik gemaak dat ek 
nie so hard hoef te probeer om ander 
te probeer please nie.”

Lees meer oor die leierskapkursusse op 

www.chloeinsa.co.za of skryf ’n e-pos aan 

yolanda@chloeinsa.co.za

Power in the Paddock, wat Yolanda self 

uitgee, is ook via dié webwerf en deur 

Amazon te kry Vk

ek my masker afhaal. Ek hoef nie sterk te 
gewees het nie. By haar kon ek huil wan-
neer ek wou.”  

Die reaksie van sommige lede van die 
poloklub op haar breingewas het haar erg 
ontstel. “Hulle het omgedraai en weggeloop, 
want hulle kon nie die gedagte aan hul eie 
sterflikheid en broosheid hanteer nie. Ek het 
verwerp gevoel. Dit het baie seergemaak.”

Erika was altyd ’n ligpunt. “Sy het my met 
energie vervul en my hoop en moed gegee.”  

In dié tyd het Yolanda baie oor haar loop-
baan gedink. “Ek het vasgekeer gevoel. Ek 
het nie meer gelag nie. Ek kon nie emosie 
toon nie. Ek het dood gevoel. Daar was iets 
groters vir my, het ek geweet. Maar wat? En 
hoe sou ek daar kom?”

Yolanda se spirituele lewensafrigter, 
Gaya, het haar bewus gemaak van die lig-
gaam se vermoë om homself te genees. Sy 
het verskeie boeke oor spirituele heelwor-
ding gelees en besef dat haar genesing nie 
net in mediese hulp lê nie, maar in medita-
sie, gebed, asemhaling en gesond eet. “Ek 
sou die gewas geen energie meer gee nie.” 

Die radioloog was bekommerd dat haar 
siekte dalk na haar ruggraat versprei het, 
maar die dag toe Yolanda X-strale moes 
kry, het die masjien gebreek. Dit was vir 
haar ’n teken dat daar niks met haar rug ver-
keerd was nie. Daar was ook nie! Voorko-
mende chemoterapie was wel nodig. Soms 
was sy te swak om vir Erika te gaan kuier. 

“Ek het my aan geloof, hoop en ’n 
positiewe houding oorgegee. Terwyl die 
chemoterapie-vloeistof druppel vir druppel 
in my are gepomp is, het ek gesê: ‘Welkom 
in my liggaam. Kom ons veg die geveg 
saam.’”

In die onkologie-saal het sy na die lyding 
om haar gekyk en oor die doel van die lewe 
gewonder. Waar is God wanneer jy hom so 
nodig het?

Niks kon haar voorberei op die verlies 
van haar hare nie, sê Yolanda. “Vir my was 
my hare ’n simbool van lewe, maar ook ’n 
masker waaragter ek kon skuil. Dit was 
verskriklik om te sien hoe my hare onder die 
stort wegspoel.” 

Met die chemoterapie uiteindelik afge-
handel, is sy en haar man Bali toe vir vakan-
sie. Haar eerste swem in die oseaan was 
helend, sê sy. “Dit was asof al die chemo 
uit my are gewas is.” In Bali het sy aandag 

aan “die klein dingetjies” gegee, soos die 
sonsopkoms, “want jy weet nie wat môre 
gaan bring nie. Ek het ook geleer om in die 
oomblik te leef.”

Terug by die huis het ’n breinskande-
ring gewag. “Daartydens het ek die heelal 
bedank vir my algehele gesondheid.” Sy 
wás heeltemal genees. Al teken van haar 
beproewing is ’n breinletsel “wat my vir ewig 
sal herinner om my passie te volg”.

Yolanda het nakend voor die spieël gaan 
staan. Haar hare was aan die teruggroei, 
grys en krullerig. Haar borste was dié van ’n 
ouer vrou. Daar was selluliet aan haar bene. 
“Maar ek het nie krities gekyk nie. Ek het my 
liggaam bedank, want om deur bestraling en 
chemoterapie te kon kom, het my laat besef 
hoe sterk ek werklik is.”

Sy is terug werk toe. Gaandeweg het sy 
egter besef dat sy nie meer vir die botsende 
ego’s in die raadsaal kans gesien het nie. 
“Die ware stryd speel nie daar af nie, maar 
in die chemosaal.” En sy het bly vra: Wat het 
van my drome geword? “Ek het vir myself 
gesê die lewe is te kort vir vrees en stres, en 
my probleem vir die heelal gegee.” 

Op ’n dag het sy vir Erika gaan sê dat 
sy haar Gucci-skoene in Singapoer gaan 
los en na Suid-Afrika gaan terugtrek om 
haar ware passie uit te leef. Sy sou haar 

eie maatskappy, CHLOE Consultants, stig 
en kursusse in leierskapontwikkeling met 
behulp van perde aanbied. 

Maar eers moes sy vir Erika gaan groet. 
Só beskryf Yolanda in Power in the Pad-
dock die afskeid deur die perd se woorde: 
“Ek kon sien dat sy gehuil het ... Ek het my 
kop saggies teen haar aangedruk en haar 
hande gelek om so my dankbaarheid vir 
al die liefde, omgee en vreugde wat sy in 
my lewe gebring het, te betoon. Ons het 
mekaar diep in die oë gekyk; sy het my op 
die wang gesoen. Toe het sy saggies omge-
draai en weggestap.”

Vandag is Yolanda al sewe jaar genees. 
Wanneer sy soggens opstaan, kyk sy nie 
dadelik of sy selfoonboodskappe het nie. Sy 
gaan sit eerder met ’n koppie koffie tussen 
die perde op hul kleinhoewe. Later speel sy 
dalk met haar honde en katte, of gaan voer 
die ganse, skilpad of visse. “Dis tog waaroor 
die lewe gaan”. 

“Die breingewas is die beste ding wat 
met my kon gebeur het,” sê Yolanda nou. 
“Want ek kan uiteindelik sê dat ek nie sal 
doodgaan met ’n kermende stem in my hart 
nie, ek leef my passie. My doel is om ’n brug 
tussen die perdestal en die raadsaal te bou 
en só ’n betekenisvolle bydrae te lewer. Ek 
kan regtig sê ek is sielsgelukkig.” 
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