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Hulle sê dubbelsyfers voorspel goeie geluk, en hier is ons nou in die 22ste jaar van die 2000’s.

 
Dis ’n nuwe, anderse wêreld, tog het baie wat inspirerend is gebly – soos SARIE se gewilde

Voorbladgesigwedstryd wat jaarliks aan duisende lesers die unieke kans gee om ’n glansvoorblad te
wen. In 2020 is Voorbladgesig uitgebrei om ook SARIE Nuwe Gesig in te sluit, ’n soortgelyke wedstryd

vir jonger lesers tussen 16 en 18. Só suksesvol was Nuwe Gesig dat dit dié jaar weer saam met
Voorbladgesig aangebied word. 
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HOE SKRYF EK IN?
VOORBLADGESIG.SARIE.COM

Om in te skryf moet jy in 2022 16, 17 of 18 jaar oud word. Indien jy reeds graad 12 voltooi het, kan 
jy nie meer vir Nuwe Gesig inskryf nie.

LW: Administrasiegeld van R100 per inskrywing is betaalbaar.
 

INSKRYWINGS SLUIT VRYDAG 13 MEI 2022 OM 23:59
 
 

MICHÉLLE VAN BREDA
SARIE REDAKTEUR

Wat maak van iemand ’n SARIE Voorbladgesig? Volgens Michélle is daar nie een spesifieke 
voorkoms nie, maar dis beslis ’n gesig, ’n uitdrukking, ’n glimlag wat jou weer en wéér laat kyk.

 
 “Dinge soos ’n mooi glimlag en mooi hare help, maar dis veel meer as dit – ons soek iemand met 

’n positiewe, lewenslustige en inspirerende uitkyk op die lewe. Daardie eienskappe wat nou 
meer as ooit waardevol is, wat jou werklik mooi maak en ’n wen-voorblad verseker. Iemand wat 

vir SARIE ’n ambassadeur kan wees.”
 
 

NICOLE NATHAN
SARIE NUWE GESIG-WENNER 2021
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Hoekom het Nicole destyds ingeskryf? “My hart loop oor 
van geluk en ek is baie geëerd. As ek ’n inspirasie vir een 
ander meisie kan wees, sal dit vir my die wêreld beteken,” 
sê sy.

Maar daar was ook ’n ander rede hoekom sy ingeskryf het: 
“Dit was vir my eie selfbeeld – mens is soms te krities op 
jouself.”

Haar mantra is dat elke dag voluit gelewe moet word en 
haar lewensdroom is om elke geleentheid wat sy gebied 
word, aan te gryp. “En die heel belangrikste – om gelukkig 
te wees en ’n positiewe uitkyk op die lewe te hê.
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SARIE se heel eerste SARIE Nuwe Gesig, Jonadrie van 
Aardt, toe ’n matriekleerder aan die Hoërskool Jan van 
Riebeeck in Kaapstad, sê sy het nie noodwendig goed 
genoeg gevoel om in te skryf nie, maar dat dít juis die 
beste deel van die wedstryd was. 

“Jy kan jou eie boodskap oordra en wys jy is meer as 
genoeg!” 

Jonadrie studeer tans by die Isa Carstens Akademie op 
Stellenbosch, ’n borg van die wedstryd. 

JONADRIE VAN AARDT
SARIE NUWE GESIG-WENNER 2020

WAT GEBEUR VOLGENDE?
Deel jou inskrywing op Instagram, TikTok en Facebook met #SARIEnuwegesig. Ons wil sien hoe jy 

op sosiale media woeker. Die beoordelaars sal dit in aanmerking neem wanneer die Top-30 
gekies word.

 
Vanjaar se Top-30 sal op 9 Augustus op SARIE.com aangekondig word. Elke dag sal een wegval 

totdat net die Top-5 oor is. 
 

Die Top-5 en wenner word op SARIE.com aangewys.
 

Die wenner moet einde September beskikbaar wees vir ‘n fotosessie in Kaapstad.
 

’n Beperkte oplaag van SARIE se November/Desember-uitgawe sal in handsak-grootte versprei 
word. Die wenner van SARIE Nuwe Gesig sal op dié voorblad verskyn – dis die gróót prys!
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