
Lien se lankstaanskoene

Verteller

Wisselwerking tussen
derdepersoonsverteller
(buiteverteller) en personale
verteller (gebeure en ander
karakters word deur Lien
beskryf/vertel.)

Alhoewel die verhaal deur
Lien se belewing vertel
word, is Lien nie self die
verteller nie.

Bedelary

Reaksie van mense

Mense maak nie
oogkontak nie. Sommige
draai hul vensters op.

Soms loer hulle
onderlangs vir haar.

Sommige mense gee
geld.

Pretorianers is haastig en
doelgerigte mense

"Sproet" gee gereeld vir
haar geld.

Trek by sentrum se
kleedkamer uit voordat sy
huis toe ry.

Kry raad van Roos

Lien se bord lyk nie of sy
swaarkry nie.

Lien moet gemaklike
skoene kry.

Kry raad van Tibbey

Kyk die mense in die oë
maar moenie aggressief
wees nie.

Sê altyd die Here seën u.

Wil nie vir Wouter vertel wat sy doen nie.
Asof sy 'n dubbele lewe lei.("Dis asof sy 'n
ander mens word as sy smiddae tien oor
twee van die bus afklim"

'n Bottel Energade help haar deur die
middag se staansessie en sy neem 'n
appel om te eet.

Wanneer sy bedel is sy
Lieen Djôste.  Die naam
klink vir haar soos 'n
afgevaardigde van Tibet.

Nadat Lien se ma die
tweede keer opgeneem
word besluit Lien om deur
skooltyd ook te bedel.

Sy skryf 'n nota aan die
klasleier dat sy soms vir
fisio behandeling gaan en
daarom skool gaan mis.

Lien se bedeldae kom tot
'n end toe ds. Gerhard
haar sien bedel.

Aktuele kwessies

Alkoholverslawing

Gesinsverwaarlosing

Daar's nie geld vir kos in
die huis nie.

Lien moet hard werk om
ekstra geld te kry.

Braam se broek se soom
is al vir 'n week uit. Lien
maak dit later maar vir
hom reg.

Werksverlies Ma verloor haar werk by
Binnelandse Sake.

Lien vermoed dat Ma by
die werk ook gedrink het
of dronk daar opgedaag
het.

Vroueregte

Miemie se ma het 'n
meestersgraad in
toegepaste wiskunde
maar haar pa wil nie hê
Ma moet werk nie.

Ma sit verveeld by die
huis en TV kyk.

Lien haat dit as Donovan
haar "Engel" noem.

Miemie wil regter studeer
want sy wil meer uit die
lewe hê as "snotneusies".

Miemie kry 'n tatoeëermerk ('n
besempie). Dit bemagtig haar as
vrou volgens Miemie.

Bedelary Lien bedel saam met
Roos en Tibbey.

Hulle gee aan Lien raad
hoe om effektief te bedel.
[sien notas by
straatmilieu]

Lien kry insig hoe gewone
mense se lewe
deurmekaar kan raak. Nie
soos hulle dit wou hê nie.)

Ongelukkige
gesinsverhoudinge

Lien

Pa is in die tronk vir
bedrog

Ma begin drink om haar
werklikheid te ontvlug.

Lien is kwaad vir haar
ouers.

Lien voel vernederd toe
haar ma een middag
dronk by die skool
opdaag.

Wouter Ouers is geskei.

Pa woon in Bloemfontein.

Ma en Wouter maak
"nuwe begin" in Pretoria.

Miemie

Miemie se ma (met wiskunde graad)
mag nie werk nie. Ma kan moontlik
nie haar eie drome uitleef nie.

Pa werk heeldag; kom
huis toe en drink 'n
drankie.

Het nie goeie verhouding
met ouers nie.

Sally (meisie by
die skool)

Haar pa rook sterker goed
as sigarette.

Opoffering

Wouter vir Lien

Bestel koek in die
koffiewinkel alhoewel hy
nie van soetgoed hou nie.

Loop met sy swaar
krieketsak saam met Lien
huis toe.

Lien vir Tibbey

Vra Hein om vir Tibbey 'n
karretjie te bou.

Johnny dra geld by tot die
karretjie.

Maak seker Tibbey het nog 'n
blyplek en motorwagwerk by
die rolbalklub.

Hein vir Lien

Bou vir Tibbey 'n karretjie
(op Lien se versoek) en
help hom om ingerig te
kom in sy kamer.

Dirkie vir Lien

Ry Lien hospitaal toe om
vir Tibbey te kuier.

Sentrale tema:
Oorwinning

Lien

Praat met Ma oor haar
emosies. Vergewe Ma.

Vergewe Pa vir sy foute

Hele gesin gaan saam
vakansie hou.

Christien Jooste

Na tweede rehabilitasie
kan sy haar lewe hervat.

Speel klavier by die
funksie na die opvoering.

Tibbey

Aanvaar sy verlamming
en begin weer op sy
straathoek bedel.

Sentrale
Tema:Ontvlugting

Lien

Luister na Norah Jones

Lirieke van liedjies lewer
kommentaar op Lien se
situasie.

Dink aan plekke oorsee

Japan

Die mense hou hulle
emosies onder beheer.

PraagPragtige landskap

Skotland

Mooi landskap. Stilte en
vrede. Interessante
mense.

RuslandStille, skoon, vars natuur

EngelandSy kan makliker deur 'n
agent werk kry.

Die reisagent noem dat sy
ook geld in haar
bankrekening moet hê
anders kan sy nie London
toe gaan nie.

Vermom haarself
wanneer sy bedel op
straat.

Wanneer sy bedel is sy
Lieen Djôste (soos Tibbey
haar noem)

Plakkaat: Werkloos. Twee
afhanklikes. Enige
donasie welkom. Die Here
seën u.

Kry 'n pruik en bril in die
rekwisietekamer. Trek
een van haar ma se ou
rokke aan.

Weird Maria

Leef haar in hierdie
karakter in. Geniet die
karakter.

Braam

Kyk ou gesinsvideos van
gelukkiger dae.

Dit is ook hoe die leser
leer dat Lien se pa
(prokureur) vir bedrog 4jr
tronkstraf gekry het.

kyk geduring TV

Wanneer Ma haar wyn
inskink draai hy die TV
sommer harder.

Nadat Ma die tweede keer
weer begin drink het, het
Braam al meer by Deon
en ander maats oorgebly.

Christien (Ma)
Luister klassieke musiek

Drink heeltyd wyn

Kleure

Lien beskryf haar ma as
geel ("soos
verwaarloosde daisies")
en rooi ("'n groot rooi
son") wanneer sy te veel
wyn gedrink het.

Lien verkyk haar aan die
potblou see en blou lug
op die plakkaat van die
Griekse eiland by die
reisagentskap.

kleure wat vrede en
rustigheid simboliseer.

Ironie (iets is anders as
wat jy verwag het)

Ironie in die woorde "wat is 'n
huis sonder 'n moeder" ('n
Moedersdagbeker om vir Ma te
sê hoe spesiaal sy is en dat die
huis nie dieselfde sal wees
sonder haar nie.)

Dit word grappenderwys
gebruik; tog is dit presies
hoe Lien haar situasie
ervaar.Dit dryf Lien tot bedelary.

Die kinders voel
afgeskeep. Daar is nie
kos in die huis nie.

Ma kla oor kospryse maar
sy het geld vir wyn.
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