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Geluk Wikus/Tanya met julle grootse prestasie om te kon 

wegstap met die NUUSBRIEF VAN DIE JAAR TOEKENNING by 

die afgelope Kongres 2015 (Ons is ongelooflik trots op julle) 

 

Barnyard  - Rinovia 

Ons Voorsitter neem die toekenning in ontvangs namens Wikus 

by die afgelope Kongres 

50 Carat Gold 

SAWA webwerf : www.sawa.org.za 
Elandsrand facebook: https://www.facebook.com/groups/424687670923259/ 
Voorsitter epos : gswanepoel210@yahoo.com 

Jaargang 1 

Somer 2016 
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DIE VREUGDE VAN  OMGEE 

 

MOENIE BANG WEES NIE 

 

 

Moenie bang wees nie. Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek ver-

sterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. Ek is die Here jou 

God. Ek vat jou hand. Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie, Ek help jou. 

(Jes 41:10, 13). 

 

God maak nie sy kinders bang nie. Moenie vir Hom bang wees nie. Ervaar Hom eerder 

as die God wat jou help om jou vrese te oorkom. Daar is soveel dinge wat ons bang 

maak. Omstandighede buite ons beheer. En daar is niemand wat kan (wil) help nie. Dit 

is dan wanneer die Here se omgeewoorde in Jesaja 41 soos fonteinwater in ‘n 

woestyndroogte is.     Moenie bang wees nie…. 

God bied jou sy hand aan. Luister net na die gerustellende woorde: Hy is by jou: Hy ver-

sterk jou: Hy hou jou vas: Hy red jou: Hy vat jou hand! Kan God homself nóg duideliker 

as jou Omgeegod bekendstel? Word net vir ‘n oomblik stil en ervaar sy nabyheid. Hou in 

gedagte dat Hy die Almatige God is en dat Hy nou vir jou aan die hand het, en jou met 

sy beskermende liefde omvou. Dank Hom daarvoor. En moenie bang wees nie! 

 

 

 

(Bron onbekend – woord van dank aan Kobie Van Der Zwan vir hierdie stukkie 

vreugde…..) 

WOORD VAN DIE DAG 
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Voorsittersverslag 
 

Hallo almal, 

 

Dit is vir my weereens 'n groot voorreg om my verslag aan julle voor te lê vir die jaar 2014-2015. 

 

Wat 'n jaar was dit nie. Ons het begin met ons boot wat stormwaters ingevaar het maar, met 'n ongelooflike bestuurspan was ons 
boot in 'n japtrap weer terug in kalm waters, waar hy hoort en gebly het.  

 

Elandsrand is in 'n baie goeie posisie as gevolg van 'n positiewe bestuurspan en great lede. Ander streke is baie jaloers op ons, met 
reg! Van hulle wil saam met ons kom kamp om te sien wat doen ons  wat anders is. Ons doen niks snaaks nie, ons sorg net dat ons 
lede gelukkig is en die kampe geniet, veral die vrouens moet gelukkig wees, want “a happy wife is a happy life” 

Met die jeug gaan dit voor die wind. Ons het tans meer jeug as wat ander streke lede het!! 

 

Deur die jaar het ons lede verloor, a.g.v. – dood, bedankings en oorplasings, maar dan het ons ook heelparty nuwe lede bygekry. 
Almal is baie positief en kan nie genoeg praat van Elandsrand en hoe lekker dit is om te kamp nie.  

In Oosrandia is ons die streek met die beste bywoning persentasie!! Van die ander streke sukkel om 10 waens by 'n saamtrek te 
kry. 

 

Met ons gees skort daar ook niks nie. Dink net aan die Presidente!! Gepraat van die Presidente, 
ons het stunning gelyk in ons blou t-hemde. Ek was die trotsste Voorsitter by die saamtrek. Die 
Bingo wat ons aangebied het was 'n groot sukses, daarom gaan ons weer die Bingo aanbied in 
2016. Ons musiekkennis is baie goed en ons weet hoe om ander streke jaloers te maak. 

 

 

Die Barnyard funksie was 'n groot sukses met nog een vir die jaar wat voorlê - 11 Oktober in 
Rivonia. Ek wil julle vra dat ons weer 'n sukses daarvan maak, want soos julle weet, kom al die 
geld wat ons maak weer terug na julle toe in die vorm van – duur kampe wat geborg word, die 
AJV die Jeug ens. 

 

My bestuurspan “ 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel.” Ek kan vir julle sê dat daar 
nie 'n swak skakel is nie!! Dániel en Wikus verlaat ons ongelukkig. Ons gaan hulle mis, maar ek 
glo en vertrou met die nuwe bestuur sal dit net so goed gaan. Ons ketting is ge-olie!!!  

 

Daar is SAWA lede wat uit Elandsrand kom wat diep spore in SAWA getrap het en ander wat 
nog diep spore gaan trap. Elandsrand is een van die top streke in SAWA. Iets waarop ek voor-
waar trots is. Ek is en bly 'n Elandsrander, julle is my PASSIE!!!! 

 

Verlede jaar het ek hier gestaan na 'n baie traumatiese ervaring, julle het dit vir my, Sandra en 
my kinders moontlik gemaak om relatief maklik daardeur te kom, iets waarvoor ek julle altyd 
dankbaar sal wees. 

 

Ek is baie opgewonde oor die jaar wat voorlê. 

Kom ons maak ons leuse - “VAN KRAG TOT KRAG” 

 

Groete 

Vlooi 

Erekode: 

1. Ek sal strewe om die 

Christelike grondslag van 

SAWA te bewaar en uit te 

lewe; 

2. Ek sal SAWA dien sover 

ek kan en alles in my 

vermoë doen om ons 

assosiasie uit te brei; 

3. Ek sal ons geliefde land 

se natuurskoon en sy 

fauna en flora beskerm en 

bewaar; 

4. Ek sal poog om alle 

openbare geriewe en 

fasiliteite tot my beskikking 

so te benut dat ander 

gaste dit sonder ongerief 

kan gebruik; 

5. Ek sal poog om in alle 

opsigte hoflik te wees, 

beleefd op te tree en 

bedagsaam te handel 

teenoor alle 

padgebruikers; 

6. Ek sal daarop let om nie 

deur my gedrag die eer 

van SAWA te skend nie, 

maar sal poog om die 

agting van almal met wie 

ek in aanraking kom, af te 

dwing. 
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Verjaarsdae 

Sou jou naam en/of datum van verjaarsdagmaand nie korrek wees nie; of jou naam glad 

nie onder jou verjaarsdagmaand is nie, laat asb vir Nico Zwarts weet. 

Januarie 

03/01/2015 Swart C Mrs (Charmaine 

06/01/2015 Coetzee J. Mrs (Jana 

13/01/2015 Smit A. Mr (Armand 

19/01/2015 Nelson DP Mr (Derrick) 

20/01/2015 Strydom JA Mr (Kobus) 

22/01/2015 De Bruin P Mr (Pieter) 

Februarie 

04/02/2015 Coetzee M. Mrs (Melinda 

06/02/2015 Coetzee EJ Mr (Eugene) 

11/02/2015 Nelson E. Mrs (Elzabie 

15/02/2015 Alberts H. Mr (Heinrich 

20/02/2015 Disbergen S Mr (Stef) 

20/02/2015 Zwarts HN Mr (Hendrik Nicolaas (Nico)) 

21/02/2015 Alberts U Mrs (Ursula 

24/02/2015 Oosthuizen A. Miss (Amori 

Maart 

02/03/2015 Oosthuizen J Mr (Jannie) 

03/03/2015 Pretorius AP Mr (Adriaan) 

06/03/2015 Mc Crate JF Mr (Freddie) 

07/03/2015 Van Staden J. Mrs (Johanita 

08/03/2015 Nelson C. Miss (Chene 

09/03/2015 De Bruin L. Miss (Leverne 

11/03/2015 Schutte T Miss (Tania (Lamoen) 

12/03/2015 Van Niekerk EI Mr (Eugene) 

17/03/2015 Wolmarans J Mrs (Joranie 

19/03/2015 Alberts E. Miss (Erica 

20/03/2015 Coetzee S Mr (Sam) 

20/03/2015 Schutte N. Miss (Numike 

22/03/2015 Swanepoel L Mr (Swannie (Liebrecht)) 

24/03/2015 Van Deventer D. Mr (Drikus 

27/03/2015 Strydom S Mr (Stef) 

30/03/2015 Strydom E. Mrs (Esmarie 
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Bestuur 2015/2016 

  

Voorsitter 

Van Swanepoel Posadres Tel No   

Voorletters GP 
6 Huilboomstraat 
Dalpark, Uitbreiding 5, 
Brakpan, 1541 

Huis   

Noemnaam Vlooi Werk   

Lid No 11716 Sel 083 227 7962 

E-pos gswanepoel210@yahoo.com Faks   

 

Onder Voorsitter 

Van Smit Posadres Tel No   

Voorletters N J 
18 Kokerboomstr. 
Brackendowns, 1448 

Huis 011-868-2253 

Noemnaam Cobus Werk  

Lid No 11253 Sel 083-638-0465 

E-pos Cobuss69@yahoo.com Faks 011-615-3326  

 

Sekretaresse 

Van Nelson Posadres Tel No   

Voorletters EAY 

Privaatsak X 14, 
Weltevredenpark, 1715 

Huis Geen 

Noemnaam Elzabie Werk 011 761 9124 

Lid No 12523 Sel 082 338 8054 

E-pos Elzabie.Nelson@sanbs.org.za Faks 086 682 8519 

 

Penningmeester 

Van Scholtz Posadres Tel No  082 667 7327 

Voorletters W 

 

Huis 083 313 2393 

Noemnaam Werner Werk 011 817 1402 

Lid No 12433 Sel 083 270 6656 

E-pos scholtzwerner@gmail.com Faks 011 817 1846 

 

Addisionele Lid – Jeug 

Van Nelson Posadres Tel No   

Voorletters DP 
Privaatsak X 14, 
Weltevredenpark, 1715 

Huis Geen 

Noemnaam Derrick Werk 011 761 9227 

Lid No 12523 Sel 082 877 8187 

E-pos Derrick.Nelson@sanbs.org.za Faks 086 682 8519 

 

Addisionele Lid – Skakelbeampte/Bate Houer 

Van Pretorius Posadres Tel No   

Voorletters A 
56 Koorsboom Str, Mayber-

rypark, 1448 

Huis Geen 

Noemnaam Adriaan Werk 011 418 7071 

Lid No 12626 Sel 083 479 1627 

E-pos apretorius@imperialnissan.co.za Faks 011 418 7085 

Senior Burger Verteenwoordiger 

Van van Deventer Posadres Tel No   

Voorletters DJ Posbus 91 

Paardekraal 

1752 

Huis 011 954 2575 

Noemnaam Dániel Werk 016 824 4011 

Lid No 12061 Sel 083 408 2758 

E-pos daniel.vandeventer@beckers-group.com Faks 086 594 0058 

mailto:gswanepoel210@yahoo.com
mailto:Cobuss69@yahoo.com
mailto:Elzabie.Nelson@sanbs.org.za
mailto:Cobuss69@yahoo.com
mailto:Derrick.Nelson@sanbs.org.za
mailto:apretorius@imperialnissan.co.za
mailto:daniel.vandeventer@beckers-group.com
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29 - 31 Januarie  Riverside Beach Club  Vaal River 

26 - 28 Februarie Sionbergh  Heidelberg 

24 – 28 Maart Klipdraai (Presidente)  Meyerton 

29 April – 2 Mei Soetdoring  Vereeniging 

27 – 29 Mei (Buffelspoort) ??? Magaliesburg 

15 – 19 Junie Forever Resorts Warmbad (Gebieds) 

 Bela Bela 

15 – 17 Julie Bass Lake Pretoria 

5 – 9 Augustus Bloekompoort (AJV) Vereeniging 

Kennisgewing van kampe vir 2016 
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Hartklop 

 Geskryf deur Rosa Duvenhage 

 Ons leef in dade, nie in jare nie;  In gedagtes, nie asem nie; In gevoelens nie in syfers op die wyser nie; ons moet tyd in 

hartkloppe tel – Philip James Bailey 

 Die fyn reëndruppels maak sagte klits geluide teen die ruit.  Ek staan en kyk hoe die reën uit alle rigtings neersif.  Dis grys 

en mistig buite en ek kan skaars die grenslyn van ons erf sien.  Die kalender sê dis die eerste week van September, 

maar die kinders trek steeds in die oggend voor die gasverwarmer aan en wanneer dit donker word maak ons vuur in 

die kaggel.   

 Ek trek met moeite my waterskoene en reën baadjie aan, stoot die deur oop en stap in die dwarrelende reën in die 

rigting van die stoor, om by voorbaat hout te kry vir die aand se kaggelvuur.  Die sagte modder gee mee onder my 

voete en die fyn reën piets liggies teen my baadjie.  

 Gly-gly beweeg ek stoor toe met die reën in my gesig en dis eers toe ek teen die amandel boompie verby skaats met 

’n vrag hout in my arms dat ek die handjie vol perfekte bloeisels aan die kaal takkie sien.  Daar is verder geen teken 

van lewe aan die boom nie, nie ’n groen blaartjie of ’n nuwe botsel nie.  Net perfekte spierwit amandelbloeisels . . . 

 In die begin het God dag en nag gemaak sodat dit as teken kan dien om die seisoene, dae en jare aan te dui. 

(Gen1:14)  Soms wonder ek of God geweet het wat ons met tyd gaan doen . . . 

 Tyd is geskep binne vaste reëls:  Ons kry elkeen die daaglikse voorraad van 24 uur. Niemand kan dit van jou wegneem 

nie, dit kan nie verhandel word nie en geen ander mens ontvang meer of minder as jy nie.  Tyd is joune om te verspil 

soos jy wil. Daar is geen manier hoe jy kan leen by die toekoms nie en met jou daaglikse voorraad moet jy vir jouself ’n 

lewe spin, gesondheid, plesier, geld, tevredenheid, selfrespek en die evolusie van jou onsterflike siel. 

 Ten spyte van hierdie tyd-reëls wat ons almal ken en elke dag mee saamleef, probeer ons nuwe reëls fabriseer.  Ons 

kla oor te min tyd maar wanbestuur dit tot ons beskikking.  Ons verkoop ons siele, maak staat op die illusie van “iewers 

in die toekoms” en ons spin vir onsself ’n wêreld waar ons siel en geestes dimensie aan die agterspeen suig.  Ons doen 

dalk in een dag twee dae se werk en dra drie mense se verantwoordelikheid, maar wat baat dit jou menswees?  Het 

dit ewigheidswaarde? 

 Daar is ’n  storie van ’n  man wat baie suksesvol was in besigheid en die mense in die gemeenskap het opgekyk na 

hom, maar hierdie man het geen vervulling ervaar nie.  Hy het harder begin werk en meer besittings bymekaarge-

maak.  Hy het mense na sy huis genooi, nuwe vriende gemaak en die wêreld vol gereis maar steeds het hy nutteloos 

en alleen gevoel.  Een aand het hy gedroom hy kuier by God.  Hy was so opgewonde!  Hy het duisende vrae gehad 

wat hy vir God wou vra, maar God het nie vir hom ’n kans gegee nie. Hulle het in stilte deur ’n veld geloop en onder ’n 

boom gaan sit.  Hy wou met God praat maar hy het geweet hy moet stil wees.  Hy was nie gewoond aan so stilsit 

nie.  Al wat hy kon hoor was sy eie hartklop en later het hy aan die slaap geraak. Dag in en uit het hy en God dieselfde 

ding gedoen totdat hy uitgerus was en die omgewing onder die boom begin bekyk het.  Hy het vir die eerste keer in 

jare die son op sy vel en die wind in sy hare gevoel.  Hy het die voëltjies in die boom dopgehou en kinderlik opge-

wonde geraak oor ’n eekhoring wat elke dag makker raak  
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Die seisoen het begin draai en daar was eers net botsels, toe bloeisels en later vrugte aan die boom.  Op ’n dag het 

God die stilte verbreek en gevra of daar iets is wat die man vir hom wil vra.  Hy het vir lank stilgesit en vir God geant-

woord dat hy al sy antwoorde in die stilsit tye onder die boom gekry het.  Die volgende oggend toe die man wakker 

word, het hy ’n besluit geneem om sy leefstyl verander.  Hy het tyd gemaak om onder ’n boom te gaan sit soos in sy 

droom saam met God en stukkie vir stukkie het hy weer mens geword.  Hy het sy eie hart hoor klop, die son op sy vel en 

die wind in sy hare gevoel en geweet dis in stil wees saam met God waar sy vervulling lê. 

 Al verstaan ons dit nie altyd nie, is ons as mense gebonde aan tyd. Ons wonder hoekom dit nog koud en nat is in Sep-

tember, hoekom ’n vriendin nog kinderloos is op 40 en of God ooit daardie groot deurbraak gaan gee waarvoor mens 

al so lank bid.  Dan sommerso in die verbygaan op die natste, koudste mislikste dag van die jaar sit daar spierwit aman-

delbloeisels aan ’n kaal takkie en mens besef niks is vir God ’n verassing nie.   

 Al voel ons nog nie die lente nie en dink ons die seisoene is deurmekaar is Hy in beheer; Ons God vir wie een dag soos 

’n duisend jaar en ’n duisend jaar soos een dag is. 

 Al is ons onsuksesvolle rekenmeesters van die 24 uur wat ons elke dag ontvang, is dit nooit te laat vir ’n “Dankie Jesus” 

nie!  Dis nooit te laat om prioriteite weer te bekyk of die rigting waarin ons loop te verander nie.  Die reëls sê, tyd is joune 

om te verspil soos jy wil – kies wys!  Lê langbeen op die mat, staan oop-arm in die son, voel die reën teen jou vel, die 

wind in jou hare – meet jou tyd in hartkloppe! 

Here 

Vandag stop ek in my spore en ek erken net weer – U is my God wat in beheer is van elke aspek van my lewe!  Dankie, 

dat U altyd betyds is! 
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Afgelope paar saamtrekke by die AJV in Aug 15, Gebiedsaamtrek by Koppiesol in Sept 15, Klein 

Paradys in Okt 15 en Jeugkamp by Klipdraai in Nov 15. 
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Jongspan 
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JONGMENSE 
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Jeug Kamp Klipdraai—Nov 15 
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Barnyard—50 Carat Gold 
Wat ‘n wonderlike opvoering en weereens ‘n groot sukses vir Elandsrand se mini 

fondsinsamelings projek. Ons neem dan ook afskeid van Bryan en Marlene Edberg wat die 

land verlaat, as haar laaste bydrae tot die streek. Mag dit net met hulle goed gaan. 
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SAWA Nuus 

Dagsê Sawanante. 

Dit is moeilik om te glo dat nog ’n jaar besig is om uit te hardloop. Kersfees is om die draai en dit is gewoonlik ’n tyd vir fam-

ilie en vriende. 

Voor ons heeltemal afskakel wil ek graag net ’n bietjie terugvoering gee van die pas afgelope NUB. Tydens die naweek van 6 

tot 8 November het van die lede van die NUB saam gekamp te Bloekompoort. Die saam kamp het aan ons die geleentheid 

gegee om die Vrydagaand ook ’n bietjie informeel oor SAWA te kon gesels. Vrae is aan die groep, wat ook die NUB eggeno-

te insluit, gestel en dit is dan bespreek. Daar is byvoorbeeld gevra wanneer is ’n streek ’n groot streek en wanneer ’n klein 

streek. Kyk ons net na die getal lede, kyk ons na die persentasie kamp bywoning of die betrokkenheid van streke. Ons het 

agtergekom dat die meeste streke in die binneland bywoning syfers van ongeveer 30 % het terwyl die kus streke aansienlik 

hoër is en selfs in baie gevalle hoër as 40%. Daar is ook gevra wat voel die groep ervaar die lid in die streek as negatief en 

positief binne SAWA. Soos ons maar as Suid-Afrikaners is kon ons nogal makliker ’n string negatiewe punte ophaal soos; 

Besture wat domineer/alles doen, die onverdraagsaamheid/onvergewensgesindheid en die eie ek/my wil is alles. Aan die 

positiewe is daar genoem dat die SAWA samesyn, ons Christelike beginsels en positiewe/meelewende besture die 

kamplewe meer positief beïnvloed.  Dit is egter die siening wat vanaf NUB lede kom en ons ervaar dalk SAWA anders as die 

lid in die streek. Ons wil graag hoor wat ervaar die lede as negatief en positief. Bespreek dit gerus en stuur dit vir die ge-

biede. Dit sal vir ons op die NUB ’n paar gedagtes gee om aan te dink. Ons wil egter die gesamentlike gedagtes van die 

streek hê en nie individuele siening nie. 

Vanuit die gebiede is genoem dat hoewel beide die Noordelike Nasionale saamtrek en die Kongres ’n groot sukses was, was 

daar aspekte wat die lede negatief ervaar het. Die sake is deur verskeie Gebiede geopper. Tydens die opening van die kon-

gres vergadering het die spreker stellings gemaak wat baie Sawanante ongemaklik laat voel het. Ons het ook na die Kongres 

verneem van lede wat ongelukkig en ongemaklik was met van die stellings. Die NUB het besluit dat dit die mening was van 

’n individu en dat SAWA ons distansieer van die uitlatings. Hoewel ons almal Christene is, het ons tog beginsel verskille en 

behoort ons in verdraagsaamheid teenoor mekaar te leef. 

’n Gedagte wat ook uit die Gebiede gekom het is of die tyd nie reg is vir SAWA om of betrokke, of self ’n bestuur skool te 

begin met die oog op die EB lisensies nie. Die situasie is besig om te ontstaan waar baie min jonger mense EB lisensies het. 

Dit gaan beslis ook ’n invloed hê op ons ledetal. Verdere ondersoek moet ook gedoen word aangaande die 4x4 naweke en 

hoe dit aangebied gaan word.   

Die finansies van SAWA is weer voorgelê en noukeurig deurgewerk en bespreek. Die kostes van die Kongres is egter ’n 

bekommernis. Ons verpligtinge teenoor SARS is ook in plek. 

Die ledeontleding is noukeurig deurgewerk. Dit is opmerklik dat daar wel vanaf Julie 2015 tot einde Oktober 15 aansluitings 

was. Die slegte nuus is egter dat daar in dieselfde tyd 48 bedankings en nie-hernuwings was. Ek dink dit is duidelik dat le-

dewerwing en ledebehoud moet die prioriteit van elke streek en Sawanant wees. Streek Seemeeu het besluit om teen 

einde November te ontbind en die lede wat nog wil aanbly as lede sal oorplaas na die ander streke in die gebied. Dit is jam-

mer dat dit so moes gebeur maar ons wens hulle sterkte toe by hul nuwe SAWA tuistes. 

Vanuit die komitees die volgende. Die Woonwaparke komitee gaan weer ’n databasis daarstel met al die oorde in die land 

waar Sawanante kamp. Dit sal gebruik kan word deur enige lid wat of ’n toer beplan of selfs wil gaan vakansie hou en sal op 

die web beskikbaar gestel word. Inligting in die verband kan na Vossie gestuur word. 

Die Grondwetkomitee is besig om ’n aantal punte in die Grondwet te ondersoek. Daar word eerstens gekyk na die vier 

punte wat die jaar nie op die Kongres gedien het nie. Dit is reeds aangepas om die komende jaar te dien. ’n Baie 

omvattende grondwet wat ondersoek word, is om die Kongres net elke tweede jaar aan te bied. Dit het vêrreikende gevolge 

wat deeglik ondersoek moet word. Die gedagte is dan ook dat dit moontlik kan deurwerk tot op Gebied en Streek vlak. Al 

die inligting in die verband is reeds na die gebiede gestuur en ons verneem graag wat die lede se gevoel in die verband is.  

 



Die Elander — Somer 2015/16 — Bl 19 

 

Bespreek dit asseblief in die streke, gee terugvoer na die Gebiede sodat dit by die Nub bespreek kan word. Ander sake wat 

ook aandag geniet is die kworum by steek AJV en die wettige aspek van stemming as daar met elektroniese media vergader 

word. Die jaarprogramme komitee is besig om die 2016 jaarprogram te finaliseer en dit sal binnekort elektronies versprei 

word. Alle veranderinge moet gedurende die jaar na die Kantoor gestuur word sodat die program op datum gehou kan 

word.Die nuwe SAWA webblad is in wording maar is ’n geweldige taak. Die ou webblad werk nog maar is nie meer so ge-

bruikers vriendelik nie. Die verspreiding van die Sawanant kan weer vir ons ’n uitdaging wees omdat die Posdiens weer 

staak. Ander opsies word oorweeg. Die Publikasie komitee sal ons op hoogte hou.  

’n Interessante gebruik wat al jare in SAWA gebruik was, is die term A en B lede. Die NUB voel dat die term onvanpas is en 

dalk die persepsie kan skep dat ’n lid meer of minder belangrik is.  Voortaan sal daar net gepraat word van ’n lid en as daar 

moet onderskeid gemaak word sal die term  man of vrou gebruik word. 

Streke het ook hul bekommernis uitgespreek oor die aantal nie aktiewe lede wat op die ledelyste verskyn. In baie van die 

gevalle het die streke nie eers meer kontak met die lede nie. Daar is ook ’n hele aantal  erelede wat nie van die ledelys mag 

afkom nie maar wat glad nie meer aktief by ’n streek inskakel nie. In sommige gevalle het dit nou ’n invloed op die 

bywoning persentasie van streke en in sekere gevalle selfs ’n invloed op ’n kworum by die AJV. ’n Werkgroep binne die NUB 

sal die saak verder ondersoek. Die gedagte is om nie die lede te verwaarloos nie en daar moet nie ’n tendens wees van lede 

net afhaal of "skoonmaak" nie. Inligting sal volg. 

Die Dagbestuur is weer ingedeel as voogde by die gebiede soos volg; 
Goeie Hoop - Brian van Niekerk 
Goue weste - Brian van Niekerk 
Jakaranda - André Swanepoel 
Kaap Middellande - André Knoetze 
Oosrandia - André Knoetze 
Oos-Transvaal - Jannie Meyer 
Vaaldriehoek - Vossie Vosloo 

Die NUB voel dat die volgende Oop NUB dalk weer meer in die noorde aangebied word, moontlik Joos Bekker oord in Pre-

toria. Dit sal die geleentheid vir die streke in die omgewing gee om ook die Oop NUB by te woon. Tydens die NUB sal daar 

weer ’n besprekings punt wees. Moontlik kan ons die hou van ’n AJV en die dokumentasie wat daarmee saamgaan be-

spreek. 

Die NUB het besluit dat vanweë verskeie faktore moet daar ondersoek ingestel word om die Kongres te verskuif vanaf 

Buffelspoort na ’n nuwe oord. Koppisol is genoem en is intussen bevestig vir die 2016 Kongres. Dit is baie meer sentraal, 

nader aan die lughawe en die oord is groot genoeg om ons te akkommodeer. Dalk verleen dit weer ’n nuwe stemming en 

gevoel aan die Kongres. 

Die Presidente vind die komende jaar weer plaas by Klipdraai. Gebied Jakaranda is ons gashere en hulle is reeds hard aan 

die werk. Streke in die omgewing word gevra om te besluit wat hulle wil aanbied tydens die naweek en dat stalletjies 

tydens die Oop NUB bespreek moet word. ’n Senior burger saamtrek sal  weer voor die Presidente plaasvind en aangesien 

dit binne die skool vakansie val is dit die ideale geleentheid vir gesinne om by hulle aan te sluit. 

Die is maar net ’n paar aangeleenthede wat bespreek is tydens die NUB en Gebied voorsitters sal meer breedvoerig teru-

gvoering gee. 

Graag wil ek dan van die geleentheid gebruik maak om vir elke Sawanant te bedank vir elke bydra, hoe groot of klein, wat 

elkeen gemaak het om SAWA so ’n unieke organisasie te maak. Dit is net met elke lid se ondersteuning wat ons SAWA 

groter en sterker kan maak. Ek wil namens my en Alet vir elke lid ’n geseënde Kersfees toewens en mag die Christusfees vir 

elkeen van ons ’n spesiale betekenis inhou. Indien julle op vakansie gaan wens ons julle ’n voorspoedige reis toe, rus lekker 

en kom veilig terug. 

Ons sien uit na 2016. 

Groete van wa tot wa. 

Jannie Meyer 
Nasionale Voorsitter  
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SENIOR BURGERS 

Raai Wie…...As jy dink jy weet wie dit is, kom vertel vir Nico en die 1ste persoon  wat 

reg is kry n  prysie………………………………….. 

Hou die spasie dop! 
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Kampresep 

 
Die pesto sorg vir ’n lekker bytsmakie. 
Bereiding: 15 minute 

Gaarmaaktyd: 5 minuteLewer 3 porsies 
TAMATIESLAAI 

400 g tamaties van verskillende kleure en groottes, in kwarte gesny 

20 ml (4 t) olyfolie 

30 ml (2 e) rooiwynasyn 

4 stingeluie, gekap 

sout en peper 

2-3 Israeliese komkommers, in linte gesny 

CALAMARI 
400-600 g skoongemaakte babacalamari- buise en -tentakels 

60 ml (1⁄4 k) botter 

sap van 1 suurlemoen 

100 g Thai-pesto (resep onder) sout en peper na smaak basilieblare vir bo-oor sprinkel 

1. Tamatieslaai Meng al die slaaibestanddele liggies en stapel dit op ’n bord. 

2. Calamari Spoel die calamari af en druk dit goed droog. 

3. Braai net voor opdiening ’n paar op ’n slag sowat 2 minute oor hoë hitte in die gesmelte botter of tot 

dit net-net wit verkleur. 

4. Meng die suurlemoensap en pesto deur. Geur met die sout en peper. 

Skep die calamari bo-op die slaai en sprinkel basilieblare bo-oor. 

THAI-PESTO 
100 g elk vars basilie- en koljanderblare 1 brandrissie 

10 g vars gemmer, geskil 

20 g knoffel, geskil 

50 g okkerneute of sonneblomsade 50 ml olyfolie 

sap van 1 suurlemoen 

1-2 ml (1⁄4-1⁄2 t) vissous 

Pesto Pols die basilie- en koljanderblare, brandrissie, gemmer, knoffel en neute of sade in ’n voedselver-

werker tot fyn. Giet die olyfolie, suurlemoensap en vissous deur die tuit. 
 

Bron – Die Huisgenoot 



                                                                                                                                        Die Elander — Somer 2015/16 — Bl 22 

 

Humor Hoekie:- 

VAN  MONDASEMHALING 

Liewe Ma 

Met my gaan dit goed, hoe gaan dit met Ma?  Ons mag nie se waar ons is nie, maar dit is nie meer waar ons was nie.  Ek weet wat die 

naam van die plek is, maar weet nie waar dit is nie.  Ma sien, ons het hiernatoe gevlieg met ‘n vliegtuig. 

Nou weet ek nie wat om te skryf nie want ons kommandant het net gese oor wat ons nie mag skryf nie en niks van wat ons mag skryf 

nie. 

Die ander ouens skryf sulke lang briewe.  Hulle se hulle skryf vir hulle meisies.  Ek kan nie want ek het nie so iets nie.  Net ‘n sussie en sy 

kan nie so mooi lees nie.  Ma weet mos. 

 

Eik het gedink Seun is my maatjie.  Toe ek hom vra of ek ok maar vir sy meisie kan skryf, het hy gese ek soek moeilikheid.  Nou is hy 

kwaad.  Gelukkig het hy nie aan my geslaan nie.  Wie sou dan vir sy meisie geskryf het? 

Ek dink ek het amper ok ‘n meisie gehad.  Ek weet nie wannir ‘n mens een het nie, annirs het ek difinitief geweet.  Dit het allis gebeur 

toe ons nog by die ou plek was voordat ons op die vliegtuig geklim het en na hierdie plek gevlieg het met die baie bosse. 

Ek en Seun en Gawie Karelse en Hurkpan Potgieter was in die dorp.  Die koppiraal het ons gestuur om tennis wat mens op ‘n tafel 

speel, te gaan haal.  Sollie Silberman wou nie help dra nie want hy het gese hy is ‘n drywer.  Toe dra ek die tafel, “Seun die net, Gawie 

die balle en Hurkpan die rakette. 

Buitekant die winkel het ek ‘n vroumens hoor skree.  Toe ek omdraai om te sien hoekom, stamp ‘n man die tafel met sy kop want ek 

het dit plat om my kop gedra.  Ek het geskrik want die man het geskree en bly le.  Toe ek die tafel neergooi om te kyk hoekom hy so le, 

val dit op ‘n ander man en toe skiet iemand en ‘n klomp geld waai die hele straat vol. 

Mense het agter die geld aangehardloop en die meisie wat so geskree het, het weer die geld by hulle gevat want dit was haar geld.  

Voor mens kon se windpomp, was die polieste daar met sulke skreekarre.  Kleinjan, jy gaan lank sit, het ek gedink want ek het te veel 

geskik om soos Seun weg te hardloop en die een man was nog al die tyd onder die tafel. 

Die polieste het gese ek het vining gedink en mooi en hulle soek al baie lank na die mans.  Ek wonder hoekom, want hulle was al die tyd 

daar.  

Maar Ma, die meisie met die geld, sy was bly!  Haar naam is Pam.  Sy werk vir haar pa en hy het gese ek moet Sondag by hulle kom eet.  

Ek het gese dat ons ook Sondag kos kry, gewoonlik iets lekkers, maar sy het gese sy sal met die kommandant praat. 

Die kommandant het gese Sollie Silberman moet my in sy R-kar na die mense toe vat solat ek daar kan eet, maar Sollie moes buite 

gewag het en kon nie saam eet nie.  Ek is bly want annirs het ek en die meisie nie kans gekry om alleen met haar Boetie se malies te 

speel nie. 

Sy het eers gese ek het sulke sterk arms en sy wonnir hoe voel dit.  Ek het gese soos annir arms maar net dikker met hare.  Sy wil gehad 

het ek moet haar wys hoe voel dit as sulke sterk arms mens vashou, maar ek wou in die dam swem. 

Toe wou sy my Rooikruis leer van as mens met ligte speel en ‘n sjok kry of as karre aan mekaar stamp soos in ‘n ongeluk.  Dan maak ‘n 

mens so mondasemhaling.  Dis amper lekkerder as boomklim. 

Ons het skaapboud geeet wat in ‘n oond gaar gemaak is.  Toe het die oom en tannie gaan slaap en dit was ook amper so lekker soos 

Kermis.  Want toe het ons weer van die mondasemhaling gespeel. 

Maar Ma, dit is mos nog nie te se dat Pam my meisie is nie.  Haar Pa het ook vir my ‘n klomp geld gegee.  Seker van die wat die man 

onder die tafel laat val het. 

Met die geld kan ons vir Pa nuwe tande laat maak noulat syne mos in die hammermeul geval het.  Miskien kan Ma ook kry en dan hoef 

julle nie almal ‘sussie s’n te leen nie. 

Groetnis, 

Kleinjan 
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..”Liewe Ma, 

Met my gaan dit goed.  Hoe gaan dit met Ma?   

Ons het gister in Johannesburg gaan goed haal met ‘n lorrie.  Ma moenie dink dat ek vir Ma jok nie want ek het dit self gesien. 

Dis ‘n groot plek, Johannesburg.  Aanmekaar vir myle is dit net plek.  Dis groot, maar daar is min plek want daar is baie mense 

wat moet plek he en karre en skole en lorries en winkels.  Alles moet plek he.  Dis hoekom dit so ‘n groot plek is en hoekom 

daar so min plek is.  Die stasie is in ‘n gat want daar is nie plek op die grond nie.  Dis ‘n groot stasie.  Dit is so groot dat mens 

tot op Matjiesfontein met treine uit daardie stasie kan ry.  Gelukkig is dit nie donker nie want dan het die treine mekaar  ge 

stamp.  Daar is lektriksetyt vir ligte en om mee trein te ry.  Nie steenkool soos by ons nie – hulle treine ry met lektriksetyt wat 

in drade op die dak is.  Die strate is vol karre wat ry en ry en ry.  Want daar is nie plek vir hulle om stil te staan nie.  As mens 

stilstaan, is daar ‘n meter wat vir die spietkops se om vir ‘n mens ‘n kaartjie te skryf.  Dan betaal mens geld vir die kaartjie. 

In winkels staan mens net stil op die trappies dan klim hulle self op boontoe.  Net as mens afkom moet mens baie vining hard-

loop en oppas dat mens nie die tannies wat wil opkom, stamp nie.  Die tannies in Johannesburg word baie kwaat en praat dan 

lelik.  Hulle praat Engels dan se hulle “loek wer joe gouing stupid ouf” en ok joe kam from de farm, joe bekvelder.”  

 

Die hokke is beter want hulle gan op en af.  Mens druk net knoppies.  Dit is lifts.  Nie soos wanneer Pa lift soek dorp toe nie, 

maar soos in Johannesburg in die winkels.  Hulle maak dan ‘n lang gat in die winkel  dan kan dit so op en af ry sonder om die 

mure stukkend te stamp.  Die mense praat ook nie lelik nie –hulle praat niks. 

In Johannesburg is daar strate wat in die lug is.  Hulle is opmekaar en nie langs mekaar nie.  Nie eens die geboue is so hoog 

soos die strate nie.  Mens noem dit ook nie strate nie, mens se ‘em”.  Daar is baie emme, so van em een en em twee en oos   

en wes en so aan. 

Ek sal nie vir Ma van die meisiekinders se nie en hoe hulle klere dra nie.  Die koppiraal se hulle soek net moeilikheid.  Dit het 

nie vir my gelyk of hulle dit gedoen het nie.  Hulle lyk gaaf vir my. 

Een het amper voor ‘n kar vasgeloop toe hou ek maar die kar vas dat dit nie vir haar moet stamp nie.  Sy het toe mooi gelag 

en gese ek is ‘n big boy.  Toe se ek ja, lankal al.  Ek wou haar toe van die malies vertel, maar die koppiraal was kwaat want hy 

het haar naam en nommer in ‘n boekie afgeskryf en gese hy gaan haar bel.  Miskien moes ek maar die kar gelos het.  

Daar is ook  baie busse.  Party is plat met enjins.  Ander is hoog met bo en onder oop plek om te sit.  Soos die dokter se huis.  

Die mense wat goed verkoop, skryf dan met verf op die busse dat mens moet koop.  Op een bus staan mens moet ‘n soort 

seep koop wat jou klere mooi wit maak. 

Ek dink van die ouens in die bungalou gaan in die moeilikheid kom want hulle was hulle klere met daardie seep.   Maar ons 

mag nie wit klere he nie want ons is nie in die vloot nie. 

Die vloot is skipsoldate van ‘n dam daar by Durban.  Ons mag nie wit klere dra nie want hier is te veel stof.  Op die skip is nie 

stof nie maar dis net baie natter as hier by ons.   

Ma moenie vir Pa se ek was in Johannesburg nie, want hy se dis Sodom en Gomorra en dan gaan mens warm plek toe.  Hy 

weet nie hoe koud dit hier is nie. 

Groetnis, 

Kleinjan…..... 

(Uit Kleinjan— briewe aan Ma ...deur Johan van Pletzen 

 

Word vervolg 



                                                                                                                                        Die Elander — Somer 2015/16 — Bl 24 

 

Lief & Leed & Herdenkings 

 Leed- 

 

Bryan en Marlene Edberg left our shores. 

 

Kobie van der Zwan  se gesondheid is nie te wel nie. 

 

 

 

 

 

 Lief:- 

 

Geluk aan al ons kinders, jeug en jongmense op Universiteit met julle 

pragtige uitslae. Mag dit julle nog meer aanspoor tot groter hoogtes in 

2016. 

 

Kevin Van Zyl wat uitblink in krieket en ontwikkel om eendag nog groot 

naam te maak. 

 

Willa en Joranie gaan Oupa en Ouma word van ‘n tweeling. Baie geluk  

julle en alle sterkte en voorspoed vir Anri hulle. 
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an die Presidente se warm toilet sitplekke,  Zuma se stort 

koppie, en baie ander goed, is dit die veel besproke  Rugby 

wedstryd teen Japan wat vir Bees seker die meeste ….tong in 

die neus is... 

Julle moet nou nie vir “Bees” aanvat of verkwalik oor dinge in 

hierdie skrywe nie.  Die inhoud wat jy nou gaan lees is uitsluitlik 

my persoonlike mening en  insig. Hierdie gedagtes is  maar net 

een van baie wat die Beeskraal vol lê. 

 

Natuurlik, my grootste pyn, is ‘n sakie wat ek voel die meeste mense vir persoonlike en sielkundige  

redes  probeer vergeet het. Ek is  jammer om dit weer op te haal, maar ek voel die aangeleentheid 

moet nog ‘n slag bespreek word voor hierdie jaar uitstap vir die volgende sirkus op die horison.  Die 

ding loop so…..  

…..Sien, op ’n  “idle” Saterdagmiddag iewers in Junie 15, stap daar ‘n klomp Japenese uit op n rugby 

veld erens in Engeland. Lekker, ek gryp my branna, skuif so effens vorentoe in my stoel, en sak laag vir 

die skrum. 

Nou kyk, bees respekteer die opponent se gevoellens en vermoëns, veral as dit by rugby kom, maar 

ek sal lieg as ek nou vir julle sê dat ek op enige vlak, wesenlik of emosioneel, geensins bekommerd 

was oor die uitslag van hierdie geskiedkundie kragmeting ter aanloop van die Bokke se wêreld beker 

drome nie. 

Oowee... wat n swart dag het nie ontvou nie. Wragtig darm, dit was nie lekker nie. Ek reken, in na-

betragting, wat my seker die kwaadste gemaak het, is dat die vloppe Bokke my as lojale onder-

steuner, die ding sit en via my 20/20 visie, deurmergel tot in die laaste sekonde in. Dit is op onder-

steuners vlak en vir die behoud van gesondheid net eenvoudig onaanvaarbaar. Mog ek nooit weer die 

straf beleef nie. Ek sal dit nie oor my strot kan krygje nie.  

Verder wil ek ook nie meer daaroor praat nie, net die terugdink daaraan maak my palms sweet en ek 

raak so effens naar en lighoofdig. Maar ek sal wel sê dat ek soek nou nog ‘n nuwe span om op Inter-

nasionale vlak offisieël to ondersteun. Die probleem is net…ek  kry nie ’n  Japanese trui te koop  nie, 

nie van hier tot by die Kahym Beestekrale nie. 

Toe besluit ek heellaas om maar die Beeskraal amptelik te herdoop. Daar hang nou n pikante bordjie  

by die hek wat lees…... “Welcome to the Kraal of the Rising Sun, Hoshieeeeeeeeeee! 

Groete, tot die volgende kamp 

Bees 

V 
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Redaksioneel & bedankings 

Ek beweeg tans in onbekende waters, en moet nog my voete vind. En soos ek by die afgelope 

AJV gese het, dit gaan nie maklik wees nie, en glo my daar is baie frustrasies, maar hier is my 

eerste Elandsrand Nuusbrief. Hoop julle gaan dit geniet,en ek hoop my eeste uitgawe gaan 

voldoen aan die standaarde wat deur my voorganger daar gestel was. 

Om so iets aan te pak kan mens nie alleen doen nie, en het mens almal van julle se hulp nodig 

met nuusbrokkies, artikels, resepte, wenke ens, en as ek mag vra, om jul bydrae in ‘n word of 

exel formaat te gee. Dis net makliker om dan te edit en te cut en paste. Maar as dit nie anders 

kan nie is enige formaat aanvaarbaar. 

Ongelukkig was die Kamkommandante se verslae oor die afgelope 4 saamtrekke nie 

beskikbaar teen druktyd nie.  

Net ‘n GROOT dank aan Michelle vir al haar fotos Alet en Kobie vir julle bydraes, en my   

dierbare vroutjie wat vir my die artikels tik om dit makliker te maak om dit in te trek in die 

nuusbrief. 

Woord van dank ook aan Bees, ons sien uit na nog stories wat in de beeskraal  rondlê. 

Ook aan Elzabie wat vir ons die drukwerk doen, duisende dankies. 

Ek sien uit om te werk aan die volgende uitgawe, en verbeterings wat aangebring kan word. 

Spykerkas groete 

Nico Zwarts 

SAWA se missie 

Om: 

• vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders ‘n tuiste te bied waar hulle binne ‘n Christelike konteks 

hulle beginsels en kultuur kan uitleef; 

• vir kampeerders die geleentheid te bied om saam met geesgenote so 

bekostigbaar as moontlik te kampeer; 

• die belange van SAWA-lede te bevorder deur onderhandeling en 

samewerking met ander instansies; 

• die balans tussen die belange van die mens en die natuur te handhaaf; 

• in alles die hand van die Skepper te sien en Hom daarvoor te huldig. 

Die Elander word uitgegee deur Elandsrandstreek van die SA Woonwa-Assosiasie. 

Plasings van berigte, artikels of enige ander bydrae of advertensies impliseer nie 

noodwendig dat dit die standpunt van SAWA is nie. Kommentaar en ander 

redaksionele artikels word deur die redakteur verantwoord.  


