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Die Elander 

 

Jaargang 2016  
Uitgawe 2  

 

BESTE NUUSBRIEF IN SAWA VIR 2015 

Die Vrystaat op sy mooiste—soos bySentinal Peak net buite Golden Gate 

Presidente—Maart 2016  Te Klipdraai—waar staan jy? 



Bladsy 2                                                                                                                                                                                                                   Uigawe 2 

 

 

 

INHOUD 

 

 

 

 

 Woord van die dag .......................................bl 3 

 Voorsitter se verslag.....................................bl 4  

 Verjaarsdae...................................................bl 5 

 Bestuur se kontak no.....................................bl 6 

 Jaarprogram..................................................bl 7 

 Kortverhaal....................................................bl 8-9 

 Fotogalery van afgelope saamtrekke ...........bl 10-14 

 Vir die Jeug....................................................bl 15 

 Vir die Jongspan............................................bl 16-17 

 Algemene wenke...........................................bl 18 

 Blomme Toer ................................................bl 19 –21 

 Sawa nuus ....................................................bl 22-23 

 Algemeen......................................................bl 24 

 Resep............................................................bl 25 

 Humor............................................................bl 26-27 

 Lief en Leed...................................................bl 28 

 Barmhartigheids Projek.................................bl 29 

 Volgens Bees................................................bl 30 

 Redaksioneel................................................bl 31 

 

 



  Bladsy 3 

 

                                      Brief van God aan Sy Kinders 
Toe ek op jou besluit het, was daar soveel vrede, kalmte en 
liefde in My hart. Ek het geweet hoe jy gaan lyk, hoe jou stem 
gaan klink en hoe jou glimlag ander mense se harte gaan 
verander-selfs toe jy nog net ‘n gedagte was.   
Ek het jou begin vorm in jou ma se skoot. Jou vingerafdrukke 
lyntjie vir lyntjie getrek en geweet hierdie patroon op jou 
vingers sal Ek nooit weer herhaal nie... Jy is nie ‘n fout nie, 
want Ek maak nie foute nie. Jy is geskape na My Beeld. Toe 
die tyd reg was het Ek jou volmaakte lyfie in jou moeder se 
arms neergelé, Ek het in jou oé gekyk, gestaar en geweet Ek 
het ‘n besonderse mens gemaak.  Nog nooit het Ek daarna my 
oé van jou afgehaal nie. Ek het jou gesien opgroei. 
In die dag bewonder Ek jou en in die aande sit Ek langs jou 
bed en kyk hoe jy aan die slaap raak. Soms het daar trane oor 
jou wange gerol oor gebroke verhoudings, verkeerde besluite 
en soms, sommer net omdat jy soos ‘n mislukking gevoel het. 
Ek het saam met jou gehuil, My Hande gehou en jou kosbare 
trane opgevang. Ek ken seer, Ek ken pyn. Daar was selfs ‘n tyd 
wat mense my nie verstaan het nie, My verneder het, My 
verwerp het en aan ‘n kruis vasgespyker het, daarom weet Ek 
hoe jy voel. Daar was dae wat jy deurmekaar gevoel het en 
gewonder het, wat waar en hoekom. Ek wil net vandag vir jou 
sé, nie een van die foute wat jy gemaak het, het My onkant 
gevang nie, Ek was nie verbaas nie. Ek weet alles. Ek verstaan 
als. Ek sien als. 
Ek kyk nie na jou met oé wat oordeel nie. Ek kyk na jou met 
oé van liefde. Ek luister na jou met My hart, omdat Ek ‘n God 
is wat uit liefde bestaan. Soms het mense al ‘n verkeerde 
prentjie van My geskilder. Ek wil jou nie straf nie. Ek ken jou 
beter as enige iemand anders. Ek is lief vir jou. 
             Ons Vader se kosbare liefde vir elkeen het geen perke 

Vanessa se Preek by Riverside Beach Club—Jan 16 
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E R E K O D E :  
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. 

Voorsitter se Verslag 

Hallo aan ieder en 'n elk, 

 

Voorspoedige 2016 word aan almal toegewens en ek  vertrou 
almal het die feestyd baie geniet. Aan die wat bevooreg was om 
met vakansie te gaan, vertrou ek julle het lekker gerus en is reg 
om die jaar met mening aan te pak. 

 Soos almal bewus is, het Elandsrand al 3 kampe agter die rug, 
Riverside Beach Club, Sionbergh en Klipdraai. (Presidente) 
Almal was baie lekker kampe gewees en die gees op al die 
kampe was besonders. Dit maak my opreg trots om te sê ek is 
'n Elandsrander. Die Presidente beloof om vol pret en plesier te 
wees, van Bingo (wat Elandsrand weer gaan aanbied) tot heli-
kopterritte en nog vele meer.  

Ek doen 'n beroep op almal om te kyk of ons nie 10 lede kan 
werf nie. Brian en Marlene Edberg het besluit om te emigreer!!!!! 
kan dit nie glo nie, ons gaan hulle baie mis. Willie en Letesha 
Hauptfleish het bedank en Daniel en Paula van Deventer het 'n 
oorplasing geneem na Suikerbosrand. Sover vir 2016 het ons 7 
nuwe lede gewerf!! so ons kort nog 6 nuwe lede om ons teiken 
van 10 te bereik. 

Lief - Die jeug het goed presteer met 2015 eksamens 

 Hendrik en Edith Bohnen het 'n kleinseun ryker geword 

Willa en Joranie Wolmerans het 'n tweeling ryker             
geword 

Leed – Kobie van der Zwan het 'n oprasie ondergaan (dit  gaan 
baie beter) 

Janine Smit se Pa is oorlede. 

Elandsrand gaan 2016 se Kongres aanbied!!!! Dit gaan 
plaasvind by Koppisol en ek doen 'n beroep op alle Elandsrand-
ers om hande te vat en dit die beste Kongres te maak wat 
SAWA nog ooit beleef het. Kom ons bied dit aan in die ware 
Elandsrand styl. 

  

 

Groete 

Vlooi 
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Verjaarsdag lys—April tot Julie 2016 

    

April20-May20 

03-04-16 12433 Scholtz W Mr (Werner) 

06-04-16 12813 Van Onsellen Rudolf 

12-04-16 12867 Clarke D Mr (Duan) 

12-04-16 4975 Myburgh E. Mr (Etienne 

14-04-16 12523 Nelson J. Miss (Jenna 

17-04-16 12626 Michelle M Mrs (Pretorius 

24-04-16 11438 Meyer A Mrs (Alet 

07-05-16 10606 Mc Crate P Mrs (Paula 

07-05-16 12110 Van Staden C. Miss (Clariska 

14-05-16 12852 Van Onsellen C Mrs (Corrie 

    

May21-June20 

27-05-16 5404 D Mrs (Dana van Staden 

27-05-16 12095 Van Zyl K. Mr (Kelvin 

28-05-16 12095 Van Zyl HL Mr (Wikus) 

30-05-16 12867 Clarke V Mrs (Vanessa 

30-05-16 12522 Strydom K. Miss (Kathleen 

01-06-16 11290 Engelbrecht J. Mr (Jean 

02-06-16 9296 Zwarts L Mrs (Lorraine 

11-06-16 12751 Coetzee W. C. Mr (Wynand Carel) 

12-06-16 8453 Wolmarans JW Mr (Willa) 

18-06-16 11555 Swart H Mr (Hennie) 

20-06-16 12626 Pretorius J. Mr (Jacques 

20-06-16 12626 Pretorius J. Mr (Jean 

    

Jun21-July22 

23-06-16 12800 Coetzee C. Mrs (Clarise 

24-06-16 11438 Meyer JC Mr (Jannie) 

27-06-16 2338 Diedericks H. L. Mr (Hendrik) 
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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 

Bestuur 2015/2016 

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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Kennisgewing van Kampe vir 2016 

 
 

 

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 Bosveld Oase Brits 

15 – 19 Junie Forever Resorts Warmbad (Gebieds)  Bela Bela 

15 – 17 Julie Bass Lake Pretoria 

5 – 9 Augustus Bloekompoort (AJV) Vereeniging 

23 – 25 September Klub Koppisol (Nasionaal)  Vereeniging 

28 – 30 Oktober Klub Kopisol (Kongres – K Kommandante)  Vereeniging 

25 – 27 November Klipdraai (Jeug) Meyerton 
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VAN  SPIETKOPS  ROOWIRS  EN  GATE 
“Liewe Ma 

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

Daai oom wat Jympie so virneek het.  Hyt mos Jympie se gelt trig gee.  Hyt ok mos gesê Jympie 

moet maar die kar ok hou.  Hy wildit nie meer hê nie.  Maar Jympie wil ok nie meer die kar hê 

nie.  Toe gee hy dit vir Seun.  Seun se boetie sal dit vir hom reg maak. 

Jympie het sammajoor Klipdrif se kar gikoop.  Die sammajoor het ‘n groot moutirbaaik gekoop 

want sy vrou het weg giloop en sy kinnirs is al groot.  Hy se hy is meeste op die grens dan staan 

sy kar net vir niks in die graatsj.  Ons sê wat as sy vrou trig kom<  Hy sê dan moet sy self ‘n plan 

maak.  Sy baaik het net plek vir twee mense.  Hy en sy meisie. 

Seun het ‘n armie laaisins om groot lorries te dryf.  En tenks en Raatils en als.  Die koppiraal se 

Seun is die beste drywir by ons.  Hy sê Seun kan tot ‘n koppiraal word ok vir drywirs as hy nie so 

stout is nie.   Maar hy mag nie eens ‘n siwwie kar ry nie, want hy het nog nie so ‘n laaisins gekry 

nie.  En dis nie lytenante wat mens ‘n siwwie laaisins gee nie.  Dis spietkops.  Ma weet mos. 

Toe ry ek en Seun saam met Jympie lat Seun met die spietkops kan praat.  In so ‘n groot kan-

toor waar mens lank moet wag.  Mens sê wag kaamir.  Die spietkop sê ja?  Seim se lyster my 

tjaaina.  Ek wag al ‘n  ier om te hoor van ‘n laaisins.  Hoesit met jille?  ‘n Man het nie heeldag tyt 

nie.  Die spietkop se boetie hier gee ons lisensies.  Mar as jy moejlikheit soek kan ons dit ok 

reel. 

Seun sê ag sorrie oom.  Ek wil net virneem wat my te doen staan om ‘n lisensie te bikom.  Die 

spietkop se Seun moet ‘n boek koop en allis leer.  Van wit streepe en geel streepe en nou 

paaking en stop straate en als.  Dan moet hy eers ‘n toets skryf om ‘n laaisins te kry.  Seun sê 

mar mineer ek wil nie leer om ‘n boek te bistier nie.  Ek wil ‘n moutir bistier.  Ek ry al tenks en 

als.  Die spietkop se ja jy ry tenks en Raatils om annir mense doot te maak.  Siwwie karre is nie 

dieselle nie.  Mens ry hille solat almal bly leef. 

Dis nie ‘n groot boek nie.  Maar dis baja prenkies.  Nou weet ek wat is al daai groen goet met die 

giskryf op.  Wat hille langs die pat inplant.  Dis yntlik baja slim.  As mens hille ken het mens nie 

‘n laasins noorag nie.  Want hulle sê als wat mens moet doen. 

Seun se dis tiveel.  Hy kan nie so baja goet onthou nie.  Hy se dis hoekom hy nie stannirt ses toe 

gigaan het nie.  Want die onnirwysirs is mal.  Hille dink mens is ‘n hol emmir.  Hille wil net in stop 

en in stop.   Hy se hy is nie so dom nie.  Toe hou hy op met skool toe gan. 

Hy sê die gowwirmint en hille spietkops is ok dieselle.  Hy sê het jille al gesien hoe dik as al die 

wette?,  Hy sê dis ‘n bangalou vol boeke wat mens nie mag doen nie.  Hy sê dis mos simpil.  Hoe 

gan mens al daai goet weet?  Mens kan elke dag virkeere dinge doen omlat dit te baja is vir 

mens om als yt te vint.  Hy sê die gowwirmint weet nie eens wat is reg en virkeert nie.  So dik is 

die wette.  Hy wil ‘n simpel laasins hê om tissin pint A en pint B te ry.  Nou moet hy mitriek skryf 

om dit te doen. 

 

Ek weet nie waar is pint A of pint B nie.  Miskien wil Seun melk ry as hy yt die armie yt is.  Mitriek 

is daai slim stannirt in die groot skool.  Ma weet mos. 

Mar Jympie het Seun mooi gileer.  Die koppiraal het ok gihelp lat Seun virstaan.  As hy nie weet 

nie dan kry Seun ekstra dienste.  Toe kry Seun ‘n laaisins om te leer hoe om te leer.  Mens se 

linnirs laasins.  Dan leer mens om agirtoe te riwirs en vorintoe met die gers en als.  Dis vir Seun 

maklik want dit werk nie met boeke nie. 
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Toe virtel Seun ons.  Toe hy vir sy laaisins gan.  Hy se ‘n annir spietkop klim in.   Hy sê hys kwajir 

as die eerste een.  En hy het van daai swart brille soos die pailits van erriplyns.  Wat lyk of mens 

twee gate het waar mens se oë moet wees.  Die spietkop sê Seun moet ry soos hy sê.  Toe ry hy. 

En hy ry niks reg nie want die spietkop maak hom bang.  Toe sê die spietkop nee wat ry trig.  Jy 

weet niks. 

Net toe die spietkop by die kantoor wil yt klim.  Toe kom twee mense met meisiekinnirs se kouse 

oor hille koppe.  Hille harkloop met ‘n sak vol gelt.  En ‘n tannie skree help. Help! Help! Help!  ‘n 

Annir spietkop skree sjarrap! Sjarrap! En hy skree stop hille!  Hille het al die gelt gesteel!  En die 

diewe skiet ampir Seun se spietkop raak.  Net so ‘n gat in sy venstir. 

Toes Seun kwaat.  Hy sê dis sy kar.  Hy warrie nie van die missiepallietyt se gelt nie.  Hille sal pi-

taal vir ‘n niewe venstir.  Die spietkop sê Seun moet asseblief stop.  Hy wil nie saam gaan nie.  

Seun sê nog ‘n dem.  Die spietkop sê ja maar hy het nie ‘n laaisins nie.  Seun sê dis oraait.  Hy 

het ‘n spietkop.  Die spietkop sê ja, maar asseblief dis roowirs.  En hille skiet.  Seun sê dis niks.  

Hy ken die Swape op die grens.  Hille skiet ok.  Met AK’s.  Nie riwolwirkies nie. 

Seun sê eers bytekant die dorp toe drik hy hille in ‘n mielielant in.  Hy sê toe klim hille yt.  En hille 

hou hille hanne in die lig.  Seun sê toe klim die spietkop ok yt. Seun sê hys wit soos skool pampi-

er.  En hy hou ok sy hanne in die lig. 

Al die spietkops en die poelieste kom ok.  Hille sê een wat kan ry soos Seun moet maklik ‘n 

laasins kry.  Toe gee hille hom een.  Hille gee nie vir hom kaakies as hy nie gelt in die meetir sit 

nie.  Hille sê net hy moenie weer nie.   En Seun was met sy kar se gat in die venstir  in al die 

koerante.  Ek sit so ‘n koerant prengkie in.  Lat Ma vir Pa en Sussie kan wys wie is Seun.  Hy is die 

ou langs die kar met sy vingir in sy gat in die venstir. 

Sê vir Sussie daai giskryf op die prengkie is Seun sinne.  Hy sê al die fymis mense moet ‘n 

otougraf op hille prengkies skryf. 

Groetnis 

Kleinjan” 

Uit Kleinjan se briewe aan Ma van Johan Van Pletzen 
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                                              River Beach Club  29 – 31 Januarie 

                 SAWA Elandsrand- River Beach Club saamtrek byeenkoms 29-31 Januarie! 

                    Kampkommendante: AJ, Vanessa Nel, Antonie & Tanya Schutte 

Vrydag 29 Januarie – Kampkommendante was van plan om al vroeg op te daag, maar Antonie Schutte het  
oppad soontoe opgeland met nie net net een nie, maar sommer twee pap wiele aan sy wa en het al die 
verrigtinge opgehou want hy geen gereedskap of harde spaarwiele in sy wa gehad het nie. Dit het sy mede 
kampkommandante  AJ Nel ook met ‘n rooi gesig by River beach Club laat aankom . 

Hierso is ‘n foto geneem Vrydag 29 Januarie, Antonie en AJ sukkel met die papwiele oppad kamp toe! 

 

Dit was ‘n groot saamtrek:  27 Staanplekke, 61 Volwassenes en 30 Kinders.  Altesaam 92 mense! 

Vrydag aand 19:00 het die  kampkomendante lede verwerlkom met heerlike pons en peusel happies, en daar 
was ook boeke gevat in die lapa en die Tema was ‘n Nuwe Jaar ‘n Nuwe Jy, deur God se Krag . 

Saterdag oggend 09:30 – was lede weer genooi om boeke te vat en Tema was ‘n Nuwe Jaar, ‘n Nuwe Jy deur 
God se Liefde. 

Saterdag middag 13:00- was lede genooi  om “Minute to Win it” te speel, en die span gees was great!! Lede 
moes met enige snaakse kleding stuk daar opdaag, hulle was daar in spanne ingedeel, en moes span name 
kies asook span krete. 

Spanne name was gekies was en die deelnemers was: “Purple Rain” (ook die wenspan), “Ma se kinders”(2de 
plek),  “The Blues”, “Chakka”s en “Awesome”.. laatste 3 spanne was kort op mekaar se hakke!! Dit was groot 
pret!!! 

Saterdag aand: was daar pap en sous bedien, en almal het heerlik saam gebraai. 

Sondag oggend 09:30: Sondag skool 

Sondag oggend 10:00: Kerkdiens en het altwee Temas saam bespreek, ‘n Nuwe Jaar, ‘n Nuwe Jy deur God 
se Krag, ‘n Nuwe Jaar, ‘n Nuwe Jy  deur God se Liefde, ‘n Nuwe Jaar, ‘n Nuwe Jy deur Jesus Christus! 

Ek glo almal sal saam met ons stem dat dit was ‘n onvergeetlike naweek en lede het baie lekker saam gelag 
en gekuier!  
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Foto Galery—River Side Beach Club—Jan 16 
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Elandsrand kamp by Sionbergh Februarie 2016 

 

Eendag lank lank gelede was daar........... Nee wag dit is die verkeerde storie. 

Eendag nie so lank gelede nie sommer net nou die dag was daar ’n klomp Elandsranders wat 
die trek aangedurf het na Sionbergh.  

En dit was Vrydagaand. Dit was lekker om soveel van ons vriende bymekaar te hê met die 
opening wat ons op die sementblad hou. Hier gaan vanaand gekuier word want almal bring 
hulle tafels en stoele bymekaar en wag in groot spanning en opgewondenheid om te sien wat 
die besonderse ete gaan wees. Wat dit nog meer besonders maak is dat ons ’n aantal nuwe 
gesinne welkom kon heet. Die opening is gedoen en almal staan nader om te begin opskep. 
Wie sou kon dink dat jy ’n hele ete uit ’n pakkie Doritos kon eet? Die reën knip egter al ons 
planne kort en moes ons inderhaas onder die afdakke inskuif en spat almal terug na hulle 
woonwaens waar hulle heerlik gaan eet. 

Dit wat aand en dit was môre en dit was Saterdag. ’n Bewolkte dag begroet ons maar die 
gees tussen ons lede is alles behalwe bewolk. Na die gebruiklike opening en ontbyt was dit 
tyd vir “battle of the sexes”. Was dit nou vir jou ’n  lekker lag om te sien hoe kompeteer die 
mans teen die dames. Ons trek weg en die mans kry sommer die eerste punt. Die mans oor-
heers die dames totaal en hulle wen sommer. Die son is nog skaars onder en die musiek 
fabriek word nader getrek en almal staan nader met hulle pakkasie. Weereens verbaas almal 
ons met hulle bykosse en kreun die tafel onder al die heerlike disse wat voorgesit word. Dit 
wys jou net weereens hoe kan jy staatmaak op ons lede se samewerking. Willie bederf almal 
met sy heerlike skaapstertjies wat hy braai vir ’n voorgereg en vir almal laat proe. Dankie, 
Willie jy is ’n staatmaker. Gelukkig hou die weer lekker en kon ons lekker saam kuier. 

Dit was aand en dit was môre en dit was Sondag die laaste dag. Dit was lekker om saam met 
ander streke op een oord te kamp en daarom kon ons ’n gesamentlike erediens hou waar 
daar dan ook ’n hele saal vol mense was. Na die erediens het ons onder die enigste groot 
boom op Sionbergh die afsluiting gehou. Daar is weer ’n klompie bywonings plaatjies 
uitgegee en natuurlik het die boetemeesteresse ’n fees gehad en is daar sommer ’n hele paar 
rand ingesamel vir ons kas. 

Dit is altyd ’n voorreg om ’n kampkommandant te wees en wil ons graag dankie sê vir elkeen 
se samewerking die naweek. 

 

Alet Meyer 
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Foto Galery—Sionbergh—Feb. 16 
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Presidente—Maart 2016—Foto Galery 
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Jeug Verslag 

Ongelukkig was hulle verslaggie nog nie beskikbaar teen druktyd nie. Dalk ‘n volgende 
keer. 

Hallo Elandsranders, 
 
Wat 'n Presidente was dit nie!! Soos gewoonlik was Elandsrand WEER die top 
streek met die meeste woonwaens vir die naweek 
 
Ons het weer spoggerig gelyk in ons t-hemde en het mooi uitgestaan in ons blou en 
oranje  t-hemde waar ons ookal rondbeweeg het. Ek was weereens die trotste 
streekvoorsitter gewees … met reg!! 
 
Nico Spaumer, ons President, het soos gewoonlik die Presidente geopen waarna 
daar lekker kermis gehou is die Saterdag. Daar was oorgenoeg om te eet en te drink 
en ook baie stalletjies waar Sawanante hulle ekstra geldjies kon spandeer. Die heli-
kopter ritte was weereens 'n groot sukses met die bingo wat ons weer aangebied het 
nie ver agter nie. 
  
Die pryse waarvoor die mense kon speel was meer prakties van aard en was 
duidelik 'n sukses soos in die kaartjie verkope  gesien kon word. Die hoogtepunt was 
'n fiets wat deur Marthus de Beer gewen is, 'n Elandsrander moet ek ook bysê, wie 
se dogter haar verjaarsdag gevier het Sondag, 'n lekker bonus vir haar aangesien 
hulle alreeds vir haar geskenke gekoop het. Ek wil vir almal wat gehelp het BAIE 
dankie sê. Sonder julle hulp en ondersteuning sou dit nie moontlik gewees het nie. 
Sondag is Elandsrand se jeug weer bederf met paaseiers. Baie dankie aan Derrick 
en Elzabie vir die aankoop en aan AL die lede vir die fondse wat in ons rekening is, 
anders sou dit nie moontlik gewees het nie. Aan Willie Robbertze en AJ Nel wil ek 
ook baie dankie sê vir julle kontant donasie vir die aankoop van die fiets, Elandsrand 
waardeer dit BAIE. 
 
Maandag was dit oppak en huistoe. Kan nie wag vir Presidente 2017 nie. 
Soos ek verlede jaar gesê het “WATCH THIS SPACE” 
 

Groete 
Vlooi 

Kamp Verslag—Presidente Saamtrek 
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Pret inkleur prente vir die Jongspan 
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Pret inkleur prente vir die Jongspan 
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WENKE  

 
Natuurlike onkruiddoder om onkruid op gruis uit te roi – sprinkel sout oor. 

 

Onkruid op bakstene en tussen-in:  gooi witasyn op, dit maak onkruid dood. 

 

Gebruik ‘n neutekraker om proppe los te draai. 

 

Om Jik-reuk uit jou hande te kry, vryf sout aan jou hande en spoel dit onder die kraan af. 

 

Om wondergom op mure te verwyder.  Gabruik blou spiritus.   

 

Om gelamineerde vloere blink te hou, gooi asyn in die water waarmee jy dit was. 

 

Sit nartjieskille in kaste.  Dit sal vismotte weghou en sommer kaste lekker laat ruik. 

 

Maak pot se deksel binne nat, strooi rooipeper of peper oor en sit op pot.  Die vliee sal verdwyn.  

Doen ook wanneer jy kool kook.  

 

Vir muskiete, vul ‘n klein sproeibotteltjie met Dettol en spuit op jou bene en arms – die reuk hou die 

muskiete weg. 

 

Raad vir kokkerotte.  Gebruik Green Leaf,... te kry by Sjinese winkels of hawkers op straat. 

 

Bron - Onbekend 



  Bladsy 19 

 

 

SENIOR BURGERS VERSLAG—BLOMME TOER 

 

Dit is vroegoggend en koud by Bloekompoort, maar die deursnee Sawanant laat hom nie deur sulke onbenullighede 

afskrik nie. Om 7-uur, Sondag 9 Augustus, “tree” die konvooilede aan om op die blommetoer te vertrek. Verskeie Sawa

-familie van ander streke kom sien die konvooi af en goeie wense is aan die orde van die oggend. “Stuur foto’s!”, 

“Wens ons kan saamgaan.”, “Is daar nie ŉ ou plekkie vir my nie?”..... Die Hoër Hand word om seën en genade gevra. 

ŉ Paar trane word weggevee. Tweerigtingradio’s word getoets en daar word foto’s van die vyf waens in die konvooi 

geneem. Die Brankens, Böhnens, Combrinks, van Heerdens en van Deventers skop af met die eerste skof. 

 

Klerksdorp is die volgende punt waar nog twee konvooi-lede aansluit: die Schönefelds 

en de Beers. ŉ Vinnige ontbyt word genuttig. Die de Beers kry teëspoed en skryf 

een van die bande van hulle ryhuis af. By Mama’s (Vryburg) sit ons aan vir 

middagete wat vooraf gereël is. Die diens is puik, so ook die geregte en die 

atmosfeer gesellig. Hulle het ons letterlik ingewag. 

 

Ons arriveer by Shomatobe Lodge, net buite Kuruman, waar die Burgers en 

Mosterts ons inwag. Ons gaan hier oornag. Hierdie oord word nie hoog 

aangeskryf nie. Daar word vinnig met kennisse en verbintenisse reëlings getref om 

die volgende oggend vir Thys en Stienie ŉ band vanaf 

Johannesburg gereed te hê en dit was ook so. Hennie Burger se 

mense verstaan die kuns om iemand in nood vinnig en effektief 

by te staan. 

 

Ons tref Kathu se Wimpy vir ontbyt. Bettie Branken voel nie wel 

nie, maar kry darem by ŉ apteek die nodige medikasie. ŉ 

Vreemdeling kom na ons toe en lig ons in oor die vrugte-en-neute-

winkel in Upington en dan net ŉ bietjie verder is die 

brandewynkelder, maar die aantreklikhede word misgery. Die 

volgende afslaanplek is Augrabies waar die ape baie lastig en 

arrogant is. Party vir die eerste keer en ander vir die soveelste, 

keer besigtig dit wat die natuur hier bied met groot waardering en 

agting. Die valle is egter klein weens die min reën. 

 

By Springbok sien ons die eerste tekens van blomme, maar 

minder as wat ons verwag het. Die inwoners sê die reën is laat. Die inligtingsentrum gee ŉ paar aanbevelings met 

kaarte. Ons kamp by Namastat, suid van die dorp. ŉ Hotel word naas die woonwapark gebou. Die geraas van die 

konstruksiewerk is ŉ bietjie steurend en die ablusieblok kort dalk meer aandag.  Party kry koers na Port Nolloth, ander 

na Goegap en party sommer net die veld in op ŉ boer se plaas. Hennie Combrink kom agter dat een van die bande op 

sy woonwa slegs afgeloop is en dink daaraan om die toer te groet. Sy band word in die woonwapark deur die bande 

plek omgeruil en ons bly voltallig. Ons doen navraag om die veelbesproke restaurant te kry waar skaapnekke bedien 

word. Die restaurant bestaan egter nie meer nie, maar die eienaar van ŉ restaurant sien kans vir so ŉ uitdaging en 

die volgende aand smul ons aan sy poging. Hy dink selfs daaraan om dit dalk maar as ŉ keuse op sy spyskaart te 

plaas toe ons hom komplimenteer. Pieter Branken stoei met sy woonwa se gastoevoer na die yskas en Elize van 

Heerden kla dat die mikrogolfoond in hulle nuwe wa los is. Beide se probleme word uitgesorteer en daar besluit Johan 

se motor dat hy ŉ nuwe battery wil hê. Na ŉ lang soektog kry Johan darem een wat die enjin gelukkig kan hou. Die 

Kaap is weer Hollands. Die warm toerbaadjies kom handig te pas om die koue aande darem meer aangenaam te 

maak. 

 

Ons durf die Van Rynspas aan, maar tef dit ongelukkig met swaar vragmotors. By Nieuwoudtville slaan ons kamp op by 

Groenrivier, ŉ klein, intieme woonwapark, met ŉ eienaarres wat werklik omgee. Daar is ŉ bietjie kragprobleme, maar 

die plaas kry op hierdie stadium nie voldoende krag nie – ŉ probleem wat hulle hopelik sal kan oplos. 

Die kerk se basaar (gevulde pannekoeke) en slaghuis word goed ondersteun. Ons kry koers na Matjiesfontein, want 

die Nieuwoudtvillers reken dit is waar die blomme nou mooi is. Op pad kry ons ook gletserspore te sien. Ons besluit 

ook om verder na Papkuilsfontein te ry en hier sien ons nou werklik blomme in plate, veral die geel katsterte. Die 

waterval kan ons ook op spesiale vergunning besoek.  

Die volgende dag kry ons koers na Loeriesfontein. Party maak ŉ draai by die windpomp museum en ander kry koers 

die veld in. Die Nieuwoudtvalle word ook besoek.  

Die toer sluit af met ŉ lekker kuier in die boma van die oord en ŉ re-unie datum word summier bespreek, met 

waarskynlik die volgende toer as ŉ besprekingspunt......! 
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By Kamieskroon sien ons meer blomme. Ons slaan kamp op by Verbe met ŉ pragtige uitsig na die 

Kamiesberge. Die oord is tans in die mark. Dit egter in ŉ goeie toestand en die ablusiegeriewe verklap 

dat ŉ vroue hand oor die afwerking gehou word. Die water is egter so brak dat selfs melk dit self in die 

koffie bymekaarmaak. Ons besoek die suidelike deel van die Namakwa Natuurreservaat en ry die 

Skilpad-roete. Hier sien ons Namakwa se blomme glorie: plate madeliefies wat vol in blom is en soos ŉ 

oranje kombers oor die veld gedrapeer is. Verder suid, by Wallekraal, is dit weereens ŉ aanskoulike 

gesig: ŉ wit kerkie met ŉ spierwit kombers aan sy voete. Die kameras se geheues word nou vinnig 

voller. Edith Böhnen verloor haar selfoon en almal help soek. Sy moet egter die foon as gesteel 

aanmeld, maar kry die selfoon in haar kampstoel. Die son het egter nog nie opgekom nie, want nou 

moet die situasie weer herstel word. Johan van Heerden se nuwe wa maak vreemde geluide by sy 

nuwerwetse koppelstuk. Dit klink nogal erg, maar die vervaardiger verseker hom dat dit nie so ernstig 

is nie. Dit is veronderstel om nie gesmeer te word nie. 

 

Ons vertrek na Strandfontein om te gaan “rus” na die al opwinding en wedervaringe. Ons is ook vooraf 

meegedeel dat hier nie blomme te sien sal wees nie. Al gehoor van weervoorspellings se akkuraatheid? 

ŉ Boer sien die konvooi raak terwyl ons deur Vredendal beweeg en bied aan om blomme op sy plaas te 

besigtig. Van die privaat ablusiekamers se waterpype lek en gasbottels is leeg – die tipiese tekens van 

ŉ moontlike agteruitgang van munisipale oorde, maar andersins, geen klagtes nie. Die eerste aand 

sorg die dames dat ons jafels kry en verder maak die potjiekos van Johan Mostert en Dániel van 

Deventer, tydens ŉ gesamentlike  kuier tussen die de Beers en Schönefelds se knus tent opset, die 

koel weer minder opvallend. Bettie Branken reël ook ŉ boere-ete. Dit is hier waar die toerlede mekaar 

“vind”. 

ŉ Paar kampeerders het verkies om teenaan die see te staan en met die mis, vog en wind kon dit nie 

aangenaam gewees het nie. Ons staan egter hoog in die perdehoef en mis ŉ groot deel van dié 

ongewensde natuurelemente. ŉ Perlemoenplaas is tans in wording op Doornbaai se vervalle hawe. 

Twee boere het ook egter hier met ŉ eksperiment begin: om druiwe teenaan die see te plant en wyn te 

maak in van die hawe se geboue. Hulle het heelparty kenners op hierdie gebied verkeerd bewys.  

 

Die “rustyd” is verby en ons vertrek na Bulshoekdam, naby Clanwilliam. Ons het nou al 1 500 km 

getoer en dit is ons twaalfde dag. Net buite Strandfontein op pad na Lutzville, kom Koos Schönefeld se 

stem oor die radio: ŉ lelike ongeluk het plaasgevind. Hy het in Johan en Berdine Mostert vasgery. ŉ 

Verbyganger bied aan om Johan se omgeslane boswa weer op sy wiele te trek. Thys de Beer sal die 

boswa verder sleep omdat die trekstang op Johan se bakkie afgebreek het. ŉ Gapende gat aan die 

regter voorkant van Koos en Leonora se woonwa staar jou in die gesig, die dak lyk ook effe skeef. ŉ 

Verbyganger het die polisie op Doringbaai in kennis gestel en dié was binne minute op die toneel. 

Behalwe vir die onmiddellike skok, veral vir die betrokkenes het die ongeluk het ŉ aansienlike demper 

op die gemoed van die toergroep geplaas. Nog ŉ verbyganger stop en bied aan dat ons by haar 

restaurant op Doringbaai tee moet kom drink. Die polisie word bedank vir hulle spoedige reaksie en 

vertrek met die woorde: “Meneer, dis nie aldag dat hier op Doringbaai so iets gebeur nie!”. Op 

Vredendal word beide Johan en Koos se waens tydelik gedokter om darem verder te kan sleep. Ons 

groet Koos en Leonora met swaar harte. Hulle keer terug huis toe. Johan en Berdine besluit om vir eers 

nog verder saam te toer.  Hulle boswa het oënskynlik nie soveel skade nie en slegs twee eiers het 

gebreek, maar onderliggend het die wa se struktuur en bekleding tog erge skade. 

 

Onaangename reuk hang in die lug en versuur sommer die eetlus, maar laasgenoemde is van korte 

duur. Ons probeer om vars vis te kry, maar loop orals ŉ bloutjie. Selfs die T-hemde vertel dieselfde 

storie. Die roete deur die Sederberge is uitdagend, veral die deel vanaf die Sederberg Kelder na 

Wuppertal. Groot dele is ŉ viertrek voertuig ook maar net-net voldoende. Hart pille mag dalk vir party 

mense nodig wees. Ander veldblomme is hier te sien en die natuurskoon is asemrowend. 
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By Klawer stop ons vir middagete en ŉ besoek aan die wynkelder. Die pad na Bulshoekdam, 

vanaf Clanwilliam is nie geteer nie en ŉ sinkplaat se moses. Ons besoek die omgewing: 

Rooibostee- en skoenfabriek, die Sederberge (en wynkelder in die berge), Wuppertal, Leipoldt 

se graf, maar ons is ongelukkig ŉ week té vroeg vir die blommeskou in die kerk in Clanwilliam. 

Een dag word opsygesit om Lambertsbaai te besoek. Ons het ŉ bespreking by Isabella’s om 

almal saam middagete te nuttig. ŉ Onaangename reuk hang in die lug en versuur sommer die 

eetlus, maar laasgenoemde is van korte duur. Ons probeer om vars vis te kry, maar loop orals ŉ 

bloutjie. Selfs die T-hemde vertel dieselfde storie. Die roete deur die Sederberge is uitdagend, 

veral die deel vanaf die Sederberg Kelder na Wuppertal. Groot dele is ŉ viertrek voertuig ook 

maar net-net voldoende. Hart pille mag dalk vir party mense nodig wees. Ander veldblomme is 

hier te sien en die natuurskoon is asemrowend. 

 

Die sinkplaat pad word weer aangedurf met Nieuwoudtville as bestemming. Johan en Berdine 

Mostert verlaat ons om ŉ draai in die suid Kaap te maak, voordat hulle huiswaarts keer. 

Ons soek die stalletjie wat pannekoek aan die voet van die Van Rynspas verkoop (Bagdad 

kafee), maar kry ‘n aangename verassing, want ons vind dit as ŉ EETPLEK met ŉ interessante 

dekor. Die kos uit die boonste rakke. Ons daag net betyds op vir die Sondagmiddagete en kry 

op die koop toe die ete teen ŉ afslag prys weens die grootte van ons groep - ons het die eienaar 

vir ŉ oomblik onkant betrap met ons groep se grootte. Pannekoek sal eers later weer gebak 

word.  

Ons durf die Van Rynspas aan, maar tef dit ongelukkig met swaar vragmotors. By 

Nieuwoudtville slaan ons kamp op by Groenrivier, ŉ klein, intieme woonwapark, met ŉ 

eienaarres wat werklik omgee. Daar is ŉ bietjie kragprobleme, maar die plaas kry op hierdie 

stadium nie voldoende krag nie – ŉ probleem wat hulle hopelik sal kan oplos. 

Die kerk se basaar (gevulde pannekoeke) en slaghuis word goed ondersteun. Ons kry koers na 

Matjiesfontein, want die Nieuwoudtvillers reken dit is waar die blomme nou mooi is. Op pad kry 

ons ook gletserspore te sien. Ons besluit ook om verder na Papkuilsfontein te ry en hier sien 

ons nou werklik blomme in plate, veral die geel katsterte. Die waterval kan ons ook op spesiale 

vergunning besoek.  

Die volgende dag kry ons koers na Loeriesfontein. Party maak ŉ draai by die windpomp 

museum en ander kry koers die veld in. Die Nieuwoudtvalle word ook besoek.  

Die toer sluit af met ŉ lekker kuier in die boma van die oord en ŉ re-unie datum word summier 

bespreek, met waarskynlik die volgende toer as ŉ besprekingspunt......! 

Toer leier—Daniel Van Deventer 
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Boodskap en skrywe vanaf die Nasionale Voorsitter. 

 

Dagsê Sawanante. 

Ek vertrou dat dit goed gaan in die streke en dat almal die nuwe jaar met nuwe ywer aanpak. Ek rig graag 

die skrywe na aanleiding van die pas afgelope oop NUB. Soos gewoonlik is daar weereens breedvoerig oor 

’n hele aantal onderwerpe gesprek gevoer. Hier volg ’n paar punte wat onder bespreking was. 

Lief en leed 

Die vergadering moes kennis neem dat daar ongelukkig baie van ons lede op die stadium ernstig siek is 

en selfs lede wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Uit die NUB lede het die President Nico Spaumer 

’n baie ernstige operasie ondergaan maar herstel goed. Die Nasionale Penningmeester Vossie Vosloo, is 

ook ernstig siek met hartkwale en sterk tans tuis aan. Ons dra al die lede op in ons gebede. 

Gebied nuus 

Uit die gebiede klink dit of dit oor die algemeen goed gaan. Uit Kaap Middellande het ons verneem dat 

streek Seemeeu ontbind het. Meeste van die lede het wel oorgeplaas na die twee streke in die omgewing. 

Ons wens hul voorspoed toe by hul nuwe tuistes. Gebied Goeie Hoop hou ’n Nasionale saamtrek die na-

week van 11 tot 13 Maart te Oostewal. Die Senior burgers van die binneland, onder leiding van Nico 

Spaumer, het besluit om ’n toer te onderneem na die Weskus vir die geleentheid. Hulle sal dan weer daar 

vanaf verder toer om by die Presidente aan te sluit op 22 Maart. Gebied Kaap Middellande hou op hulle 

beurt weer ’n Gebied/Nasionale saamtrek op 29 April tot 2 Mei te Keurbooms. Nog saamtrekke wat 

plaasvind tot en met die volgende NUB wat byval vind is die 100+ saamtrekke wat deur  Gebiede Kaap 

Middellande, 26 tot 28 Februarie te Van Stadens en Jakaranda, 8 tot 10 April te Kaia Manzi aangebied 

word.  Gebied Goue Weste bied ook ’n Gebied saamtrek 26 tot 28 Februarie aan by Aasvoëlkrans.  

Presidente 2016 

Die Presidente vind weer by Klipdraai plaas en al die binnelandse streke kan dit bywoon. Dit is ook die 

grootste Nasionale Saamtrek op die SAWA kalender. Dit is ook die een geleentheid in die jaar waar die 

Nasionale kas kan fondse in. Dit is egter nie die hoofrede vir die Presidente nie. Om wel saam met ongev-

eer 280 woonwaens vir 4 dae of langer te kuier, is iets om te beleef en baie besonders.  Daarbý word die 

Paasfees ook op ’n sinvolle manier gevier soos dit by ons hoort. Die kermis Saterdag is gewoonlik ’n heer-

like samesyn met baie pret en plesier. Ek hoop ons sien al die gereelde lede by die Presidente en as jy nog 

nie een bygewoon het nie, maak ’n punt om die een by te woon en kom sê vir my dit is jou eerste dan vier 

ons dit saam. Die besprekingsvorm is reeds versend. Indien U nie een ontvang het nie kontak asseblief 

die kantoor. 

 

Sleep opleiding 

Soos alreeds bekend gemaak is word daar nog twee sleep opleiding sessies gereël deur Wegsleep in 

samewerking met SAWA. Daar is reeds twee geleenthede gehou te Buffelspoort en Goudini. Die volgende 

opleiding word in Randburg op  20 en 21 Februarie en in Boksburg op 12 en 13 Maart gehou. Die 

opleiding konsentreer juis op die opleiding vir die EB lisensies. Enige persoon wat belangstel kan dit 

bywoon en vir verdere besonderhede skakel Fanie Marx op 083 280 6633. 

Lede ontleding 

Die NUB het tydens die vergadering redelik tyd bestee aan die ontleding van die ledetal. Niel Goslett het 

vir ons ’n baie goed deurwerkte stuk voorgehou waarin hy streke binne SAWA ontleed het. Die aan-

vaarding is dat dit in die geheel in SAWA so is. Die kommerwekkende statistiek is dat SAWA die laaste 

paar jaar teen gemiddeld 74 lede per jaar verminder. Voeg dáárby dat ongeveer 25% van SAWA lede nie 

een kamp in ’n jaar bywoon nie. Sou ons lede wat net een of twee kampe per jaar doen as onaktief 

beskryf is die onaktiewe lede persentasie 50%. Elke jaar neem die onaktiewe groep met ongeveer 2.5% 

toe. Indien daar geen verandering in die faktore wat ledewerwing en lede bedankings beïnvloed nie, sal 

die negatiewe tendens volgehou word. Dit sal beteken dat SAWA teen 2022 minder as 1000 lede kan hê.  
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Die  effek van die vermeerdering van onaktiewe lede kan ook toeneem na ongeveer 30% teen dieselfde tydperk. 

Onaktiewe lede wek ook groot kommer en die saak word verder ondersoek. Die vergadering het sy kommer 

uitgespreek oor die bevindinge. Graag doen ek ’n beroep op alle lede om die stand van ons ledetal ernstig op te 

neem. Het ons as SAWA nie net te gemaklik geraak nie? Die enigste manier hoe die tendens gestop kan word, is 

met die samewerking en toewyding van elke lid deur lede te werf en lede te behou.  

Besigheids netwerk 

Ons word baie gevra; "Wat doen SAWA vir my?" Die NUB het na ’n voorstel wat van verskeie lede afgekom het dit 

goedgedink om ’n databasis saam te stel waarin ons lede wat dienste kan lewer van watter aard ook al  aan ons 

lede kan bekend te stel. Die idee is juis dat indien jy van enige persoon se dienste moet gebruik maak jy ’n 

Sawanant kan nader en selfs jou dienste aanbied vir jou mede lede. Binne SAWA weet ons van spyseniers, bloe-

miste, bakkers, makelaars, rekenkundiges, loodgieters, elektrisiëns, bouers en vele meer. Die enigste vereiste is 

dat dit ’n Sawanant se besigheid moet wees of dat ’n Sawanant voordeel trek uit sulke onderhandelinge soos 

bv. kommissie. Kom ons ondersteun ons mede lede. Inligting sal volg. 

 

Webblad 

Die nuwe Webblad is aan die vergadering bekend gestel. Daar is baie nuwe aspekte van die blad wat dit baie 

meer modern en gebruikers vriendelik maak. Die blad kan ook nou maklik op ’n foon tablet en rekenaar gelees 

word. Die navigasie op die blad is ook makliker. Diana Fourie is besig om die laaste oorskakeling te doen en die 

blad sal eersdaags op die web wees. Ons sien uit daarna en wens haar sterkte toe met die werk. 

Kongres 2016 

Met die al hoe hoër kostes van die Kongres het die NUB besluit om die Kongres te skuif na Koppisol. Dit bied 

weer vir ons ’n paar nuwe uitdagings maar dit behoort baie meer bekostigbaar te wees sonder om afbreek te 

doen aan die geleentheid. Ons Kampkommandante vir die Kongres is streek Elandsrand. Ons wens hulle sterkte 

toe. 

Komitees 

Al die komitees is besig met hul verskillende werksaamhede en hier is ’n paar brokkies uit die komitees. ’n Ver-

soek het gekom vanaf die Woonwaparke komitee dat daar gelet moet word of daar SAWA aanprysings borde is 

by al die oorde wat dit toekom. Die oorde wat dit nie regverdig moet onder die NUB se aandag gebring word. 

Daar word nog steeds gepoog om die beoogde ooreenkoms met Wegsleep vas te maak. Inligting sal volg. Die 

volgende Sawanant verskyn einde April. Enige nuus is welkom. Skakel gerus met Mariaan Erasmus. Die 

grondwet komitee is besig om na ’n paar aspekte te kyk en beoog om by die Mei NUB voorstelle in te dien. 

Oop gesprek 

Die tema die jaar het gehandel oor die aanbied van ’n AJV. Nico Spaumer het vir ons al die moets en moenies 

van ’n AJV meegedeel. Een van die mees omstrede punte van ’n AJV is die kworum by ’n AJV en word in baie ge-

valle verkeerd gelees uit die Grondwet. Die kennisgewing en dokumentasie wat daarmee saamgaan is ook uit-

ers belangrik. Voorsitters word gemaan dat die regte prosedures soos uiteengesit in die Grondwet en Admin-

istratiewe reëls gehandhaaf word tydens die aanbied van ’n AJV. Indien jy nie seker is nie skakel gerus enige 

NUB lid.  

Ter afsluiting 

Meer breedvoerige terugvoer sal vanaf die gebiedsvoorsitters aan streke gegee word. SAWA is en bly ’n unieke 

organisasie. Die lewe plaas geweldige druk op elkeen van ons en soms weet ons nie meer watter kant toe nie. 

Dit is in die tye dat ons opkyk na bo en sê dankie dat ons wel aan so ’n organisasie kan behoort waar ons kan 

wegkom van al die bekommernisse van die samelewing, al is dit dalk net vir ’n naweek. Kom ons leef ook die 

dankbaarheid uit saam met ons mede lede, kom ons vat hande en maak SAWA soos ons dit wil sien. 

Groete 

Jannie Meyer 

Nasionale Voorsitter 



Bladsy 24                                                                                                                                                                                                                   Uigawe 2 

 

  

Algemeen—Raai Wie?...............Die eerste persoon. Wat by die Kamp vir 

my kan sê wie dit is.......... wen ‘’n prysie... 
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Maalvleis Paela

Hierdie kortpad-paella is binne ’n paar minute gaar. 

Genoeg vir 4 mense

Bereiding: 5 min.

Gaarmaak: 20 min.

15 ml (1 e) olyfolie

2 knoffelhuisies, in skywe gesny

1 ui, gekap

500 g maalvleis

250 ml (1 k) rys, gaar

500 ml (2 k) hoenderaftreksel

400 g blik gekapte tamaties

’n hand vol koljander, gekap

1. Verhit die olie in ’n groot braaipan oor hoë hitte. Voeg die knoffel, ui en maalvleis by en braai 5 min. of tot verbruin.

2. Voeg die rys, aftreksel en tamatie by, bedek en verminder hitte tot laag. Kook nog 15 min. of tot die aftreksel geabsorbeer en die rys al dente is.

     Roer die koljander deur.

Te danke aan Huisgenoot - Wenresepte
Deur Hope Malau

Foto’s: Jacques Stander

RESEP VIR DIE MAAND– MAALVEIS PAELA 
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Humor:- 

Ontmoet ons “NUWE JEUG” sameroeper.................Jansie.....alias Derick............................ 

Grappie..............vra vir Paula waar kry sy die tande............dalk by Freddie..? 
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Lag Saam........... 

 

Daar bo in die Bosveld stap hasie eendag so deur die gras en kom op ‘n borrel 

mampoer af wat in die son gelê het.  Hy vat ‘n paar slukke, ma’ ie witblits skop hom 

so lat hy net daar uipaas.  Jakkals kom verby sien vir hasie en die bottel, dog toe 

hy sal ook so sluk vat voor hy vir hasie eet.  Maar die warm mampoer kap hom ook 

om.  So lê die twee nou daar toe hyena verby kom, hy kon sy geluk nie glo nie en 

drink ook aan die bottel, selle storie, val net daar neer, uitgepaas.  Leeu kom toe op 

die storie af, besluit hy eet nie aan jakkalse en hyena’s nie, en daarby is die haas te 

klein om eers oor te worrie.  Hy vat toe maar ‘n paar groot slukke en kort-voor-lank 

slaan hy ook neer.  Met die begin hasie roer, sit regop met ‘n hewige hoofpyn.  Hy 

skud sy kop, trek sy ore reg en kyk toe so om hom. Toe sien hy hoe lê leeu, jakkals 

en hyena uitgepaas om hom.  Hy mompel: ”Hel, smaak my mos ek raak aggressief 

as ek gesuip is!” 

 

Bron onbekend 
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 Februarie 

Lief: Goeie wense word oorgedra vir die nuwe skooljaar vir al die Elandsrand kinders. 
Kobie van der Zwan se gesondheid is besig om te verbeter. 

Leed: Alhoewel Kobie van der Zwan se gesondheid verbeter het sy nog ‘n langpad 
voorentoe tot herstel. 

 

 Maart 

Lief: Louis Myburg en Kobie van der Zwan se bloedtoetse het skoon teruggekom. 
Hendrik en Edith Böhnen se kleinkind, Wian, het goed aangesterk en is na amper twee 
weke huis toe. 

Lai en Rita vier hul 44ste huweliksherdenking by die afgelope Presidente. 

 

Leed: Janine Smit se Vader is oorlede.  Freddie en Paula McCrate se moeder is in 
“frailcare” en dit gaan nie goed nie. Henna Buitendag is oorlede na ‘n lang siekbed. 

 

 April 

Lief: Hendrik en Edith Böhnen het hulle 50
ste

 Huweliksherdenking gevier. Willa en 
Joranie Wolmarans het grootouers geword van ‘n tweeling. Anri  is al tuis saam met die 
tweeling. 

Leed:  Kobus en Teresa Strydom se troeteldiere is vergiftig, twee honde is oorlede en 
die derde hond is by die dierehospitaal. 

 

 

Lief en Leed 
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Elandsrand se Barmhartigheids Projek 2016 
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Sal ek toe laasweek in die donker nag terug jaag 

beeskraal to na ‘n aandjie uit.  En so met die konsen-
trasie op die pad voor my, sien ek weer een van 
daardie padtekens wat jou inlig van teenswoordige 
slaggate “potholes” soos die engelsman sal se. Sal 
bees toe net daar begin nadink oor hierdie unieke 
verskynsel...  

Hoekom ag  ons bekwame stadsrade, dan die 
nodigheid van ‘n  padteken om ons motoriste t.o.v 
slaggatete te vermaan. 

 Is dit om ons die niksvemoedende motoris vroegtydig  
bewus te maak van moontlike lewensgevaar  wat wag  
sou jy dalk die betrokke  “Danger Potholes” kennis-
gewing nie betyds gewaar nie. Ek weet nie. 

Nou kyk bees is nou  nie so slim dat jy sou dink ek is geseend met bonatuurlike insig en pag nie. 
Maar dan weer,  is bees ook glad nie verdomp stupid nie.  

Dink nou mooi  daaroor. Vir die flukse en bekwame vakmanne wat dié tekens  moet installeer, om 
te weet waar die oprigting moet plaasvind ,moet daar sonder twyfel vir hulle n indikasie gegee word 
van waar die werk benodig is.  Dan volg dit dus logies dat  daar n “pothole opspoorder” in diens 
van die raad moet wees. Hierdie ampsdraer moet sekerlik heeldag en aldag  rondry om hierdie  
simptome van swak onderhoudsbestuur op te spoor en te identifiseer, is dit nie?  Die punt is, ie-
mand moes aanvanklik gesien het “ O hier is n “pothole”, om sodoende vir ‘n werkspannetjie  te 
kon verduidelik waar om die lewensbelangrike waarskuwings teken op te rig in die eerste plek.  

En net daar  begin bees se probleem met hierdie prosedure  van padbeveiliging. Sien,  nou spring 
n hoofman oor honderd met sy installasie span in hulle ‘n splinternuut geborgde Hyundai H100 
Canter bakkie. Natuurlik  tot die tand toe bewapen en  toegerus met alles wat n gat in die grond 
kan maak. Insluitende die  voorgeskrewe  werkskeppende tydelik aangestelde, rooi vlagwaaier. Die 
moet natuurlik toesien na die algemene veligheid van hierdie ingewikkelde projek en  afgevaar-
digde paal plant span.   

Soos ek gese het nou jaag die makers doelgerig en teen hoe spoed  na die gerapporteerde 
“pothole” ruitverwysing toe. Daar gekom, spandeer hulle ten minste agt werksmanure fluks tussen 
tee en middagete deur om vir ons die waarskuwing teen onafwendbare dood en moordslag te mon-
teer. Alles om seker te maak u die motoris  die slaggat misry en dus verder vir saat en nageslag 
behoue  bly. 

Nou wonder ek maar net...? Hoe lank moet die padteken dan sy redding diensplig uitvoer, 
pligsgetrou  deur reen sliet en winterkoue op  ‘n donker en verlate pad. Hoe lank moet hierdie teken 
beveilig, voor daar eendag ‘n ander  Hundyi  opdaag met ‘n ewe flukse  slaggatherstelspannetjie.  

Bees wonder of dit nie dalk makliker sou wees om tydens  die  eerse ekspedisie “pothole-slagvelde 
toe maar die ou gaatjie sommer eensklaps op te fix nie.  Al ooit so daaroor gewonder? Wat is die 
doel van n waarskuwing teen  moontlike ontkomming, in n noodlottige ongeluk.  Of  om  kennis te 
dra van teenswoordige doemende padtoestande. Hoekom n padteken in die eerste plek. Die 
amptenaar is mos nou daar, hy sien daar is slaggate. Hy het n salaris trekkende werkspan byder-
hand...? Maak die  verdomde ding reg terwyl jy daar is!  

 Bees verstaan dit eenvoudig nie.    

 

Groete, tot die volgende kamp 

 

Bees 
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SAWA S E  M I S S I E  
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.  

Redaksioneel & bedankings 

Die yswater gevoel oor my lyf is darm nou weg saam met my 1ste 
uitgawe wat in Januarie 16 die lig gesien het. 

Ek voel darem nou al bietjie meer op my gemak, maar sukkel nog met 
baie dinge maar dit gaan al beter. 

Soos ek voorheen gesê het, ek kan die nuusbrief nie alleen laat maak 

werk nie, en vra weereens vir julle hulp vir stukkies nuus brokkies, gebeurtenisse, 
artikels, wenke en so voorts.   

Weereens ook n groot woord van dank vir Michelle wat op haar pos is en fotos aanstuur. 
Baie dankie. Dankie ook aan Bees vir sy Beeskraal  bydrae. Groot woord van dank ook 
vir Elzabie wat uithelp met van die drukwerk van die Elander ens. Dankie ook aan      
Mylandia vir die mooi werk met die Via Vinkies projek en jou bydrae in die verband. 

 

As ek kan laat deurskemer, julle as Elandsrand Lede sal moet op die uitkyk wees vir ‘n 
nuwe Redateur om oor te neem by die komende AJV. Maar meer hieroor later. 

 

Met die komende Kongres in Oktober te Kopisol, waar Elandsrand as gashere en 
Kampkommandante gaan optree, wens ek julle alle sukses en voorspoed toe vir al die 
werksgroepe soos uiteengesit was. Kontak gerus enige van daardie werksgroep 
sameroepers vir hulp, hulle het almal van ons nodig.  

 

Mense dit is ‘n groot taak wat voorlê en vrae almal van julle se hulp asb. 

 


