
1.  Het jy al van skooldae af geweet dat jy ’n joernalis gaan word?
Op skool het ek altyd goed presteer in tale, maar die swart en wit blokkie-berigte in koerante het vir my erg vervelig gelyk en dus
het ek nooit joernalistiek ernstig oorweeg nie. Ek wou eerder iets meer kreatief soos grafiese ontwerp of animasie doen. Dis eers
toe ek ’n internskap by die Weslander gekry het, dat ek besef het joernalistiek is eintlik ’n verskriklike interessante en kreatiewe
beroep. Elke dag is ’n nuwe ervaring, ’n nuwe uitdaging om ’n unieke storie te vertel.
 
2.  Wat het jou geïnspireer om ’n joernalis te word?
My grootste passie is reis, maar dit kos uiteraard geld. Ek wou soveel as moontlik reis, nie net eenkeer ’n jaar nie. Ek het besef
joernalistiek is ’n manier om ’n inkomste van my passie te maak.
 
3.  Jy neem ongelooflike mooi foto’s. Was jy op ’n kursus of het jy jouself geleer?
Ek het alles self geleer deur oneindige foute te maak! En wanneer ek nie geweet het wat om te doen nie, was die internet en
ander fotograwe se advies goud werd.

4.  Wat is die mooiste plek wat jy al besoek het?
Dis ’n moeilike vraag, want elke plek en sy mense het hul eie bekoring. Naby Suid-Afrika is die landskappe van Namibië en
Angola ongelooflik, en oorsee is Mongolië ’n plek wat vir ewig naby aan my hart sal lê.

5.  Hoe veilig is dit om deur Suid-Afrika te reis?
Ons land het vir seker uitdagings met misdaad, maar dis veiliger as wat die meeste mense besef. Ons hoor baie negatiewe stories
op die nuus, maar oor die algemeen is mense baie vriendelik en verwelkomend teenoor reisigers.
 
6.  Joernalistiek en fotografie is ’n kompeterende veld. Wat sou jy sê het jou gehelp om uit te staan in hierdie veld?
Eerstens moet ’n mens nederig bly en altyd jou werk probeer verbeter. Ek was gelukkig om talentvolle mense as mentors te hê.
Redakteurs en mede-joernaliste wat as inspirasie gedien het en konstruktiewe kritiek op my werk gelewer het, was ’n groot
dryfkrag vir selfverbetering.
 
7.  Jou werk kom voor as een van opwinding, reis en ontdekking, maar kan jy vir ons meer vertel van jou beroep en moontlike
      uitdagings wat voorkom, agter die skerms? 
Die grootste uitdaging is, nes enige ander beroep, om genoeg geld te maak om van te oorleef. Aan die begin het dit beteken ek
moes met ’n piepklein salaris regkom, of selfs werk verniet doen. Dis nou nog ’n uitdaging, veral in die laaste tyd. En ’n mens
vergeet dat die ‘reis’ deel van reisjoernalistiek nie altyd lekker is nie. Jy spandeer verskriklik baie tyd op die pad weg van die huis
en jou familie af. 
 
8. Wat is die voor- en nadele van joernalistiek?
Die voordele is voor die hand liggend: Jy reis baie, jy ontmoet wonderlike mense, sien plekke en dinge wat jy nooit in jou wildste
drome kon verbeel nie en om kreatief te wees is ’n vereiste. Die nadele is dat jy nie ‘gewone’ werksure het nie, naweke en
vakansiedae is net nog ’n dag voor ’n sperdatum. Jy is min by die huis of langs jou pelle se braaivure. En die kans is min dat jy ooit
gaan ryk word van joernalistiek.
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9. Watse lewensles, wat jy by VHS geleer het, het jou gehelp in jou lewenspad
tot nou?
As jy vasberaad genoeg is, kan jy enige iets vermag, selfs al lyk die eindproduk
bitter ver weg. Bly op die pad na jou drome, een stappie op ’n slag.

10. Wat is een ding wat jy vir jou hoërskool-self sou sê as jy die kans kry ?
Ek sou vir myself sê om nie te wag tot eers in my 20’s om ’n kamera op te tel en
te begin foto’s neem nie! My paadjie sou heelwat korter gewees het as ek vroeër
begin leer (en foute maak!) het.

11. As iemand met eerstehandse-ondervinding in joernalistiek, wat dink jy is
belangrike eienskappe wat iemand moet hê as hulle belangstel om ’n
tydskrifjoernalis te word?
Nuuskierigheid. Daar is oral interessante en unieke stories om te vertel as jy
mooi luister en waarneem.

12. Wat is jou hoogste prestasie in jou beroep tot dusver?
Ek het al hier en daar ’n prys of ’n nominasie gekry vir my skryfwerk en foto’s,
maar ’n voorblad op een van die Weg!-tydskrifte is altyd ’n groot eer.

13. Wat was jou grootste struikelblok op/in jou beroepspad so ver?
Die mediawêreld is in ’n oorgangsfase van papier na verskeie vorms van digitaal.
Dit is ’n aanhoudende uitdaging vir ’n tradisioneel-opgeleide joernalis om met
die tegnologie by te bly en te leer hoe om stories op nuwe platforms te vertel.

14. Hoe beïnvloed omstandighede soos die huidige pandemie jou beroepsveld?
Die pandemie het ’n enorme impak op die media gehad, beide goed en sleg. Die
slegte kant is dieselfde as oral anders, daar is minder werk beskikbaar en dus
minder geld. Maar aan die goeie kant het ons almal meer tyd tuis spandeer en
dus meer tyd op aanlyn-platforms soos sosiale media. Dit het my geleer om
nuwe loopbaanrigtings te verken. Mense sal altyd belangstel in goeie stories, dit
maak nie saak of dit in ’n koerant of op ’n selfoonskerm verskyn nie.
 
15. Hoe besluit jy waaroor jy volgende gaan skryf?
Ek soek vir stories wat nog nie vertel is nie, of om ou stories en plekke te
herontdek en op ’n nuwe manier aan te bied. En ek sal altyd verskriklik
nuuskierig wees om nuwe plekke te besoek!
 
16. Watse ondervinding moet jy hê om goed te vaar in hierdie beroepsveld?
Jy sal beslis goed moet kan skryf en weet hoe ’n kamera werk, maar deesdae is
bykomende vaardighede soos video-redigering en kennis van sosiale media
platforms ook belangrik. En as jy wil reis na verlate plekke moet jy ’n tent kan
opslaan en ’n kampvuur aanmekaar slaan.
 
17.  Hoe lyk jou toekomsplanne?
Ek is ook ’n gekwalifiseerde toergids wat mense op fotografiese toere lei na
sommige van die ongelooflike plekke wat ek al as joernalis besoek het. Dit sal
my vir die volgende paar jaar besig hou, maar eendag wil ek nog ’n ordentlike
reisjoernaal skryf.
 
18. Wat sal jy vir voornemende “Burgies” sê wat in jou voetspore wil volg? Wat
moet hulle doen?
Leer soveel as wat jy kan van die meesters daarbuite. Jy kan nie ’n goeie skrywer
wees as jy nie lees nie, en dieselfde geld vir fotografie. Skep ’n webblad, blog of
Instagram-profiel waar jy ’n portfolio kan opbou en opdateer soos jy verbeter.
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