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Y NOEM hom “die dodelike 
verleier”, haar ekskêrel wat sy 
glo haar willens en wetens 
met MIV besmet het. En nou 
– 10 jaar, twee beroertes, te-
ring-meningitis, ’n seldsame 
klierkanker en ’n boek later – 
sleep Cindy Pivacic hom hof 

toe om R2,1 miljoen skadevergoeding van 
hom te eis.

“Hy is Wayne Mardon,” sê die 56-jarige 
donkerkop senuagtig toe sy die 42-jarige 
loodgieter van Durban se naam hardop sê. 
Cindy, ’n voormalige verkoopbestuurder en 
deesdae ’n vigsaktivis, gesels opgewek in ’n 
kafeteria in Kaapstad oor alles wat sy moes 
deurmaak nadat sy en Wayne mekaar in 
2004 in Durban ontmoet het.

Sy en twee ander MIV-positiewe vroue het 
in 2012 op die aktualiteitsprogram Carte 
Blanche onthul hulle het die dodelike virus 
by dieselfde man (Wayne se skuilnaam was 
toe “Brad”) gekry. Sy en Jane Mitchell* het 
hul ervarings gedeel, maar ’n derde vrou 
het naamloos gebly.

“Drie maande nadat die program uitge-
saai is, het ek uitgevind Wayne het al in 

2002, twee jaar voor ons begin uitgaan het, 
geweet hy is MIV-positief,” vertel Cindy en 
vroetel met ’n ring aan haar regterhand. Toe 
sy besef hy het onbeskermde seks met haar 
gehad terwyl hy geweet het hy is MIV-posi-
tief, het Cindy besluit sy gaan hom dagvaar.

Sy eis R1 miljoen van hom vir haar verlies 
aan inkomste weens vigsverwante siektes, 
R600 000 vir algemene pyn en lyding en  
R500 000 vir mediese uitgawes; altesaam 
R2,1 miljoen. Sy is nie wraaksugtig nie, sê 
Cindy, maar met haar eis wil sy Wayne daar-
van afskrik om “nog vroue te besmet”.

O
P 46 was Cindy reeds twee keer 
geskei en die ma van twee vol-
wasse kinders uit haar eerste 
huwelik toe sy Wayne – 14 jaar 
jonger as sy – 10 jaar gelede 
deur gemeenskaplike vriende 

in Pinetown ontmoet. 
“Ek was nie regtig lus vir ’n verhouding nie, 

maar hy was so sjarmant en ek het ingestem 
om met hom uit te gaan,” vertel sy. 

“Ek dink nie ek was verlief op hom nie, 
maar sy geselskap was altyd pret. Ek hou ook 
meer van jonger mense omdat mense van 

dodelike 
verleier, ek 
wil jou stop
Cindy en twee ander vroue het  
glo die MI-virus by haar ekskêrel 
gekry. Nou dagvaar sy hom vir 
R2,1 miljoen skadevergoeding
Deur ALMARI WESSELS    

HOOFFOTO: Cindy 
Pivacic het aan 
vigsverwante siek-
tes gely nadat haar 
ekskêrel Wayne 
Mardon (ONDER) 
haar glo met MIV 
besmet het.
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