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Mila g’n poppie nie

DIE NUWELING-AKTRISE MILA GUY IS DALK ’N GENERASIE Y-VROU, MAAR DIS HARDE WERK SE 

VRUGTE WAT SY NOU PLUK – OP DIE GROOT ÉN DIE KLEIN SKERM ... 

H
aar generasie, sê die aktrise Mila Guy, is 
vreemd. Nie sleg, soos baie mense hulle 
uitmaak nie – die “ek, ek, ek-generasie”, lui een 

artikel in Time – maar beslis baie anders as vorige 
generasies.

As 25-jarige is sy deel van generasie Y, oftewel die 
millennials, maar sy voel haar nie heeltemal daar tuis nie. 
“Ek is ’n millennial, ja,” verklaar sy, “maar ek is darem 
nie deel van die groep wat van kleins af met sosiale 
media grootgeword het nie.”

En sy reken sosiale media het ’n baie groter invloed op 
jongmense se lewensuitkyk, werketiek en selfbeeld as 
wat ouer mense dalk besef. “Dáár word jou ego 
aanhoudend gevoer sonder dat jy dit verdien – jy deel 
iemand anders se foto, nie eens jou eie nie, en dit word 
ge-like. Jou hele lewe is aanlyn en al hoe minder deel van 
realiteit. Jou selfbeeld word gevorm om die getal 
volgelinge wat jy in sosiale media het.”

’n Frons kreukel haar voorkop. “Ek sien hoe jonger 
mense net wil hê, maar nie die moeite wil doen nie. En 
ek dink dis omdat alles in sosiale media so onmiddellik 
is. Jy hoef nie veel moeite te doen om dáár te kry wat jy 
wil hê nie.”

Die stilte vóór die rolle
Sy het gou geleer sukses verg harde werk. “Ek het ook 
maar ná my studies verwag ek sal vinniger suksesvol 
wees. Jy werk so hard terwyl jy studeer en dan dink jy 
jy’t mos nou ’n graad – die werk gaan instroom! Ek het 
’n klein rol in Binnelanders gekry terwyl ek nog studeer 
het, maar daarna sou ek vir oudisie ná oudisie gaan, my 
alles gee, en dan dae lank my foon stip dophou; sonder 
dat dit lui. 

“Dan begin jy wonder wat is fout met jou. Is jy dalk 

nie goed genoeg nie? Nie mooi genoeg nie? Is ander 
mense beter as jy? Dit maak jou mal en jy begin ander 
mense verwens. Dis ’n aaklige plek om te wees en ek 
moes myself daar uitruk.”

Sy het agter die skerms begin werk, in rolverdeling en 
kostuums, om geld te verdien. “Dit het my gehelp om 
realisties te bly,” sê sy. “Ek het gesien ’n mens kan nie net 
iets verwag nie – jy moet hard werk daarvoor en selfs 
dán is daar geluk betrokke. Rolverdeling het my gewys 
selfs die beste akteur kry nie die werk as sy of haar 
energie nie by die projek pas nie. Jy kan net jouself wees, 
hard werk, soveel moontlik doen om raakgesien te word, 
en dan vertrou wat sal gebeur, sal gebeur. Nou geniet ek 
net oudisies. Dis vyf minute om te doen waarvoor jy lief 
is, en die res is nie in jou hande nie.”

En deesdae stroom die rolle in. Mila is te sien as Malanie 
Schmidt in die kykNET-sitkom Hotel en het boonop groot 
rolle in twee nuwe flieks – die komedie Liewe Kersfeesvader, 
wat in November uitgereik is, en die drama Wonderlus, 
wat in April begin draai. Sy het duidelik hope talent, maar 
dis haar borrelende persoonlikheid wat dit maklik maak 
om van haar te hou. “Ek is maar net só!” vertel sy al 
laggende. “Dalk onderdruk ek net my emosies. Darem is 
toneelspel dan ’n uitlaatklep.”

Maar sy droom groot en voeg by: “Ek wil beslis voor 
die kameras wees, of dit nou in flieks of TV is, maar sal 
dalk ook eendag regie wil probeer doen. Teater is nie my 
eerste liefde nie, maar ek sal dit ook graag wil doen om 
myself uit te daag. Dis baie moeilik om elke aand 
dieselfde ding te doen en die oomblik vars te hou – ek 
het baie respek vir mense wat goed is daarmee, want dis 
nie maklik nie. 

“En dan sal ek graag in Amerika of Australië wil gaan 
werk waar daar baie meer geleenthede is. In Suid-Afrika, 
en veral Afrikaans, is ’n spesifieke soort fliek, met 
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spesifieke karakters, suksesvol en dis wat meestal gemaak 
word. Oorsee is daar ’n baie groter verskeidenheid rolle.”

Terug van die vreemde
Suid-Afrika sal altyd haar huis wees, verseker Mila ’n 
mens. Sy het juis in haar tweede jaar op universiteit 
teruggekom van Nieu-Seeland nadat haar gesin soontoe 
verhuis het toe sy 14 was. “Jy gaan in die buiteland altyd 
’n buitelander wees. Ja, jy pas aan en maak vriende, maar 
jou geskiedenis verskil en dus jou uitkyk, jou sin vir 
humor. Jy gaan nooit 100% soos hulle wees nie.

“As ek nou regtig eerlik moet wees, ek het ’n outjie 
daai kant gesien wat baie manipulerend was – hy sou 
byvoorbeeld sê ek mag sekere mense nie sien nie. En ek 
het nie geweet hoe om hom te los nie! Toe ons daardie 
Desember in Suid-Afrika vakansie kom hou, het my 
ouma half grappenderwys voorgestel ek moet hier kom 
studeer en dit het my bygebly. Toe ek teruggaan, was die 
besluit eintlik reeds geneem. Ek het vir hom gesê ek 
gaan terug Suid-Afrika toe en ek sal dit nooit van hom 
verwag om saam te kom nie; familie is te belangrik vir 
Nieu-Seelanders.

“Maar ek sou dit ook nie gedoen het nét oor hom nie. 
Ek wou weer in my land wees, en die fliekbedryf is baie 
groter hier as in Nieu-Seeland. My ouers was baie 
ondersteunend en het my gehelp om dit prakties te 
deurdink; seker te maak ek doen dit vir die regte redes.” 

Haar suster, Maró, het in 2015 ook teruggekom en 
hier kom studeer. En haar ouers, Johan en Belinda, sal 
moontlik ook eendag terugkom, sê Mila. “Óf dit óf 
hulle sal Australië toe verhuis. Nie een van ons was mal 
oor die weer in Nieu-Seeland nie. Dit klink dalk simpel, 
maar ’n mens besef nie hoe groot invloed die weer op 
jou kan hê nie. Dáár reën dit aanhoudend en dit kan jou 
nogal depressief maak – veral as jy gewoond is aan 
Nelspruit se son en hitte, soos ons was.”

En byna elke Suid-Afrikaner wat sy daar ontmoet het, 
wou ook na hul tuisland terugkeer. “Jou land bly maar 
in jou hart,” sê sy. “Dis vir my so hartseer dat mense 
bang is om hier te wees.” 

Hulle het juis verhuis nadat Mila se oupa in ’n aanval 
by sy huis in Boksburg doodgeskiet is. 

“Maar ek glo ook as dit jou tyd is, is dit jou tyd. 
Mense trek oorsee en word daar ook vermoor. Jy moenie 
roekeloos wees en jou deur oop los of laat saans in die 
straat baljaar nie, maar jy kan ook nie elke dag bang 
wees nie.”

As dit nie daarvoor was nie, en vir die rasverdeling 
wat maar net nie wil end kry nie, glo sy Suid-Afrika sou 
die beste land ter wêreld wees. “Suid-Afrika is die 
mooiste plek, met die lekkerste weer, die lekkerste kos, 
die beste mense. Maar daar’s geweld en rassisme, en dis al 
wat maak dat mense vlug,” sê sy. 
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“JOU LAND BLY MAAR 
IN JOU HART. DIS VIR 
MY SO HARTSEER DAT 
MENSE BANG IS OM 
HIER TE WEES.”
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“Dis vir my vreeslik dat ons 
mekaar nóú nog nie net kan 
aanvaar nie. Iets soos Swart 
Maandag [toe daar teen 
plaasmoorde betoog is] het ’n 
baie goeie doel gehad, maar dan 
moes een ou dit gaan bederf 
deur die ou landsvlag te waai. 
Hoekom? Dit vat net een mens 
om al die ander af te trek. En ek 
dink die meeste Afrikaners raak 
nou moeg daarvoor en is 
gefrustreerd. Ja, ons geskiedenis 
is lelik, en ons is jammer, maar 
dis nie meer wie ons is nie. Nie 
almal nie.”

Sy glo enigeen moet ’n bietjie 
in die buiteland gaan woon – 
om mekaar en Suid-Afrika 
opnuut te kan waardeer. “Dis 
hoe jy besef wat jy hier het,” sê 
sy. “Selfs toe ons oorsee was, het ons gereeld teruggekom 
vir vakansie en dan by my ouma-hulle in Nelspruit gaan 
kuier of met vakansie Ballito toe gegaan. Ons het steeds 
ons kultuur daar behou. Ons het Afrikaans by die huis 
gepraat en my pa het selfs ’n biltongdroër gebou. 
Sommige dinge kan jy maar nie sonder klaarkom nie. 
Jou kultuur bly wie jy is.

Meer wêreldwys
“Maar as jy in ’n dorpie soos Nelspruit grootword, is dit 
so maklik om in ’n sekere boksie en denkwyse vasgevang 
te word. ’n Plek soos Auckland maak jou baie meer 
wêreldwys en gee jou die geleentheid om jou ware self te 
ontdek; om ’n bietjie wyer te begin dink.”

En ’n wyer verskeidenheid ondervindings, glo sy, 
maak ’n mens ontvankliker en verdraagsamer. En dis juis 
wat nodig is in ’n multikulturele land soos Suid-Afrika.

“Vir baie jongmense is die aanlyn lewe hul lewe; dié 
dat depressie so toeneem. As jy nie ’n iPhone het nie, wie 
en wat is jy? Niks nie, glo hulle. Jy moet bewys wie jy is 
op Instagram, en dis aanhoudende mededinging. Dis ook 
so maklik om geboelie te word en mekaar te boelie. 
Mense kan soms so lelik wees; sommer hul frustrasie op 
ander mense gaan uithaal.”

As iemand in die kollig weet sy baie goed hoe dit voel 
om die teiken van neerhalende kommentaar te wees. 
“Daar is nogal baie druk,” erken sy. “Ek het een keer in 
sosiale media gesê [die musiekgroep] Spoegwolf is 
‘bef*k’. Sjoe, die mense was kwaad! Ek is ’n Christen, 
maar ek is iemand wat soms vloek om myself uit te 
druk. Ek het maar verskoning gevra, want ek het sleg 
gevoel vir die ma wie se dogter dit gelees het, maar ek is 

steeds wie ek is. Dis al wie ek kan wees en ek gaan nie 
voorgee nie.”

Dis beslis nie net jongmense wat sosiale media as ’n 
uitlaatklep vir hul frustrasie gebruik nie, sê sy. 
“KykNET-tannies is veral wild. Jis, van die kykers kan 
lelike kommentaar lewer; dis iets vreesliks. Dinge soos 
‘Hotel is kommin’ of ‘Die kamerawerk is swak’. Ek dink 
juis Hotel het ’n skerper soort humor as die gemiddelde 
program en dis aspris in daardie mockumentary-styl 
geskiet. En Afrikaners het maar ’n sekere soort humor, 
en dis soms plat. Maar dis ons, dis Afrikaans, en ons 
geniet dit. Hoekom dit slegsê? Ek verstaan dit nie.”

Dié dat ’n beweging soos Liefde Wen haar hoop gee. 
Dis ’n beweging wat deur die sanger en akteur Bouwer 
Bosch begin is; ironies genoeg grootliks in die sosiale 
media. “Kyk, sosiale media self is nie die probleem nie,” sê 
Mila. “Dit gaan oor balans. Liefde Wen is verfrissend 
tussen die aanhoudende mededinging en geboeliery deur. 
Dis ook ’n klomp millennials, maar dis die teenpool van die 
selfsug wat jy andersins daar [in die sosiale media] sien. 

“Dis die soort mense wat mekaar die ruimte gee om 
hulself te wees, hul sê te sê, maar ook mekaar wil help, 
steun en werklik omgee. En dís wie Afrikaners eintlik is. 
Ons is mense wat mekaar graag wil help – Afrikaners sal 
altyd stop en iemand langs die pad help. Kom ons wees 
só, want dis wat ons so wonderlik maak.” 
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