
my ouderdom nogal vervelig kan wees.” 
Vyf maande daarna het hulle begin saam-

woon, maar kort voor lank het die virus ook 
sy intrek geneem.

“Ek het hom hospitaal toe geneem met ge-
perforeerde ingewande, en ek vermoed die 
dokters het hom toe aangeraai om hom (vir 
MIV) te laat toets,” vertel Cindy. 

“Ek dink dit was vir hom die perfekte ge-
leentheid om my te laat glo hy het tot in daar-
die stadium nie geweet hy het dit (die virus) 
nie,” voeg sy by.

Toe sy hoor Wayne is MIV-positief, was 
Cindy woedend, maar nie vir hom nie. Sy het 
al haar woede en skok op ’n verpleegsuster 
uitgehaal wat haar voor ’n saal vol mense ver-
tel het Wayne is MIV-positief. 

Sy is dadelik ook vir die virus getoets. Toe sy 
die uitslag kry, was sy nie werklik geskok of 
hartseer nie. “Ek dink op 46 kan ’n mens se-
kere goed makliker aanvaar,” verduidelik Cin-
dy. “Ek kon ook ’n week lank nadink voor ek 
die uitslag gekry het en ek het klaar geweet die 
kans is goed dat dit positief sal wees.”

Nadat Wayne ontslaan is omdat sy medie-
se fonds uitgeput was, het Cindy hom ver-
sorg. Drie jaar later het sy die verhouding be-
eindig, want ná twee beroertes, oortrek van 
die gordelroos en afgetakel deur longont-
steking, het sy besef sy kan nie na haarself en 
hom omsien nie.

Al is haar gordelroos saam met Wayne by 
die deur uit, het Cindy se gesondheid verder 
verswak en sy het volskaalse vigs gekry. Sy 
het weer longontsteking opgedoen, tering-
meningitis gekry en in Mei 2008 is ’n seld-
same klierkanker by haar ge diagnoseer. Ver-
al MIV-positiewe mense kry dié soort kanker. 

Soos met die ander terugslae wat haar al 
getref het, het dit haar nie ondergekry nie. Ná 
ses maande se chemoterapie het sy die kan-
ker geklop.

Cindy het eers kort voor haar kankerdiag-
nose antiretrovirale middels begin gebruik. 
“Ek het self besluit om dit nie aan die begin 
te gebruik nie, nie my dokter nie. Daar was ’n 
ontsettende gebrek aan inligting daaroor,” 
verduidelik sy. “Vandat ek kanker oorwin het 
en antiretrovirale middels gebruik, is ek heel 
waar skynlik gesonder as jy!” skerts sy.

Cindy het ál meer by vigsbewusmakings-
projekte betrokke geraak en as deel daarvan 
die webtuiste cindypivacic.co.za in 2011 be-
gin. Deur ’n steungroep wat sy in daardie 
jaar in Pinetown gestig het, het sy Jane ont-
moet wat later saam met haar in die Carte 
 Blanche-program sou verskyn. Terwyl die 
twee vroue gesels het oor waar ’n kennis van 
Jane MIV opgedoen het, het Cindy gevra of 
dit by ’n loodgieter was. 

Jane se antwoord het haar verstom: “Nee, 
maar ék het dit by ’n loodgieter gekry.” Toe 
vermoed hulle sy het dit by Wayne gekry. 

Cindy was woedend toe sy besef Wayne het, 
nadat hulle uitmekaar is, die verhouding met 
Jane aangeknoop en haar in die duister gelaat 
oor sy MIV-status. Cindy en Wayne het aan-co
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vanklik vriende gebly en sy het onthou ’n vrou 
het eenmaal na sy selfoon gebel terwyl hy by 
haar was. Cindy het haar opgespoor, maar  
te laat: Sy is ook reeds ná ’n verhouding met 
Wayne MIV-positief getoets. Sy sou later naam- 
loos in die Carte Blanche-program verskyn.

Vir Cindy was dit nie maklik om haar MIV-
status aan die wêreld bekend te maak nie. 
Haar ma, Lindsay Heydenrych (80), het al ses 
jaar tevore agterdogtig geraak toe Cindy ná 
’n beroerte in die hospitaal was. Lind say het 
toe ’n dokter hoor vra of Cindy antiretro virale 
middels gebruik. Sy het haar later prontuit 
daaroor uitgevra; Cindy het toe oop kaarte 
gespeel. Sedertdien is haar ma haar grootste 
onderskrager. 

Cindy se seun en dogter het met ’n ompad 
uitgevind hul ma is MIV-positief, maar toe sy 
later met hulle daaroor praat, het hulle dit 
goed hanteer. “My kinders weet ek is ’n sterk 
mens en vat die lewe soos dit kom.” 

Haar raad aan medevigslyers? “Die stres 
daarvan om dit geheim te hou kan jou siek 
maak. Maak liewer jou status bekend. Jou ge-
liefdes kan jou dan onderskraag.”

Het sy nooit donker tye beleef toe sy net 
wou huil, inmekaarsak en tou opgooi nie?

“Mense glo my nie as ek sê ek huil nooit,” 
antwoord sy. “Ek is gelukkig dat ek uit ’n fa-

milie kom waarin niemand aan depressie ly 
nie; ons was nog altyd positief. Ek is die enig-
ste dogter en het drie broers, my ma is baie 
sterk, en al was my oorlede pa stil, was hy ook 
’n sterk karakter. Nou weet jy waar ek my 
krag vandaan kry!”

As sy nou terugdink, besef sy sy het Wayne 
te maklik vertrou. “My familie vertrou mense 
baie maklik. Ek gaan nie vir jou lieg nie; daar-
om verwag ek ook nie jy gaan vir my lieg nie.”

Vir die afsienbare toekoms sal sy nee dan-
kie sê vir enige romanse. “Ek is gelukkig op 
my eie, en wanneer die geleentheid hom 
voordoen, sal ek probeer om dit te laat ver-
bygaan,” skerts Cindy en gee ’n kraailaggie.

Hierdie onstuitbare optimis wil nou op 
haar vigsbewusmakingsprojekte konsentreer 
en het selfs verlede jaar ’n boek, The Deadly 
Seducer, gepubliseer waarin sy openhartig 
skryf oor haar stryd teen die virus.

Cindy het juis twee maande gelede uit 
Pine town Kaapstad toe verhuis, want sy 
meen die korporatiewe omgewing hier is 
meer ontvanklik vir sulke projekte.

Haar wens vir Wayne is dat hy verantwoor-
delikheid sal aanvaar vir wat sy glo hy haar 
en ander aangedoen het.

“Wat gebeur het, het gebeur. Jy kan niks 
doen om dit te verander nie; jy kan net die 
situasie hanteer. Een van my gunsteling- 
sêgoed is: Hanteer dit eenvoudig!”
* Skuilnaam. S
S Toe Huisgenoot Wayne om kommentaar 
vra, het hy die telefoon doodgedruk nadat 
hy gesê het: “Ek gaan nie kommentaar le
wer nie; praat met my prokureur.” Maar hy 
het nie op versoeke gereageer om sy regs
verteenwoordiger se naam aan Huisgenoot 
te verstrek nie. As “Brad” het hy des tyds op 
Carte Blanche gesê: “Ek was meestal so 
dronk dat ek nie die helfte van die vroue 
geken het saam met wie ek geslaap het nie.” 

‘Wat gebeur het, het ge- 
beur. Jy kan niks doen om 
dit te verander nie . . .’

LINKS: Cindy noem Wayne (BO) die “dodelike 
verleier” en het ’n openhartige boek genaamd 
The Deadly Seducer oor haar stryd teen MIV 
geskryf. 

In Suid-Afrika is jy nie wetlik verplig om jou 
MIV-status bekend te maak nie, sê Paul 
Hoffman, ’n bekende advokaat van Kaapstad. 
Maar as iemand wat MIV-positief is nie hul 
seksmaat daaroor inlig nie en die maat doen 
wel die virus op, kan dié ’n siviele eis instel. 

In ’n soortgelyke saak as dié van Cindy 
Pi vacic het die hof in 2007 skadevergoeding 

van R840 000 aan ’n Pretorianer toegestaan 
nadat haar ekskêrel haar met die MI-virus  
besmet het, vertel Cindy se regsverteenwoor-
diger, Dave Thorrington-Smith. Die eiser het 
destyds gesê: “Hy het nalatig opgetree toe  
hy onbeskermde seks met my gehad het. Hy 
moes geweet het hy kan my besmet.’’
EKSTRA BRON: THEMERCuRy.CO.zA
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