
 

Aloe zebrina 

 

E: ? 

A:  Sebra-aalwyn, Bontaalwyn  

D:  Zebra-aloe 

H: tjindombo 
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Veral in die noordelike helfte van Namibië, langs die 

Okavango, in Etosha Nasionale Park tot sover as 

Keetmanshoop kom hierdie aalwyn voor, behalwe in 

die heel westelike gebiede. Dit is 'n winterblommer en 

vang veral nou die oog.(Hierdie jaar blom hulle ietwat 

later as ander jare.) ’n Mens sal die hele jaar deur 

enkeles kry wat blom, maar die hoofblomtyd is eintlik 

in winter. 

Dis 'n sterk en geharde plant met die neiging om vinnig 

te versprei. Hulle verkies halfskaduwee, groei onder 

bome, waar die "kolle" al groter en groter word. By 

ons is dit al 'n verpesting (sien foto), en ek dink hulle 

haal nogal baie water uit die grond as daar is. In die 

reentyd is hulle groen, in die droë tyd perserig-bruin 

met gedroogde blaarpunte. 

Gebruike: 

Die mense in die noordooste hou baie van die blomme. Dit word gekook, die vog uitgedruk en gedroog. Hierdie 

droë "koek" word gebêre, en as nodig word 'n stuk afgebreek en by vleis geregte, sop of sous gevoeg. 

Kinders hou daarvan om die nektaar uit die bloeisels te suig. Ek het die bloeisels rou geproe; hulle smaak eintlik na 

"niks met 'n bietjie varsheid en 'n effense suurheid", dus nie sleg nie. 

 

Medisinale gebruike: 

 

 

• Die Ovaherero drink 'n blaaraftreksel teen nier- en 

blaaskwale en om te kan waterlaat. 

• Blaarsap verlig pyn by brandwonde (het seker ook 

ontsmettende werking) 

• Blaarsap is ook goed teen ooginfeksies. 

• Blare fyn gekap en in brandewyn ingele word op 

aambeie gesit vir verligting. 

• Na geboorte gegee is, word 'n aftreksel van 

gedroogde en fyngemaalde stingels en blaarbasisse 

gedrink om die sisteem te reinig. 
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Die wortels word ook gebruik by die looi en kleur van velle, dit gee 'n mooi gelerige kleur. 

Aloe zebrina is 'n seen in die winter, want dit voorsien kos aan suikerbekkies en BYE in 'n tyd waar daar amper 

niks anders beskikbaar is nie. 

 

Gevolglik: GOED vir mens en dier, NIE GOED as hulle buite beheer raak in die boerdery. 
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Aloe littoralis 

 

E: Luanda tree aloe 

A: bergaalwyn, Mopanie-aalwyn, Windhoek-aalwyn  

D: Bergaloe, Windhoekaloe  

H: otjindombo 

 

Hierdie baie mooi aalwyn kom wyd verspreid in die hele land voor. Dit is vir die eerste keer beskryf deur 'n 

navorser, wat dit naby Luanda in Angola ontdek het, daarvandaan die Engelse naam. Dit kom in die hele suidelike 

Afrika voor, veral in Namibië noord van die Steenbokskeerkring, maar ook nog enkeles tot sover suid as 

Keetmanshoop. 

Ons weet almal dat dit in ons hoofstad se stadswapen 'n prominente rol speel. 

 

Veral in blomtyd vanaf Maart trek dit aandag by mens en diere soos voels en insekte, wat agter die nektaar aan is. 

 

 

   
Aloe littoralis   

Foto : Marius du Plessis   (Dankie!) 

 

 

Medisinale waarde en gebruike: 

• Blaarsap is teen oogsiektes gebruik (direk op/in oog toegedien) 

• 'n Aftreksel (Abkochung) van die blare is teen geslagssiektes gedrink. 

• Blare is gedroog en fyn gemaal en as wondpoeier gebruik. 

• Daar is beweer, dat die aftreksel van blare oor 'n langer tydperk daagliks ingeneem MALARIA afweer. 

(Kan dit dalk die bitterstof wees? Quinin/Chinin is ook BAIE bitter) 

• Fyn gekapte blare in water gekook tot dik, deurgesif/deur sif gedruk en gebottel is vroeer as lakseermiddel 

vir mens en dier gebruik. Ook die poeier van gedroogde blare is 'n goeie lakseermiddel. 

• Om hoenderluise af te weer word vandag nog aalwynpoeier in die hoenders se drinkwater gestrooi. 

 

Nie net mooi nie, 'n aanwins in die veld en seker ook in die tuin; dit aard baie goed in tuine, is gehard en redelik 

rypbestand (tensy dit te veel water kry) 
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