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Die ABC vir positiewe kommunikasie 

Aanvaarding: Langenhoven stel dit so ” verdra die teenstander; al het hy nie die reg met sy verskil nie, hy het reg om te ver-
skil”. 
Belangstelling: in jou medemens – in all omstandighede. 

Courtesy: is always essential. 

Dankie: gaan hand aan hand met asseblief. 

Empatie: ek begryp en ek beleef saam met jou hoe jy voel. 

Friendship: The only way to have a friend is to be one. (Emerson). 

Gaaf: Dit is gaaf om belangrik te wees maar belangriker om gaaf te wees. 

‘n Hartlike groet baan die weg na ‘n ontspanne klimaat. 

Inskiklikheid: sal altyd waardering uitlok. 

“Ek is Jammer” dit is soos koue water op ‘n smeulende vuur. 

Konsiderasie is vrugbare grond vir gesonde kommunikasie. 

Luister en stel belang in wat ‘n ander sê. 

Meelewing met jou vriend in verdrukking. 

Neul kan nooit kommunikasie bevorder nie. 

Oorheers: Moet nooit die groep probeer oorheers nie – elkeen het die reg om ‘n bydrae te 
lewer. 
Praat asseblief met ons, ons is nuwe lede van SAWA! 

Quarrels cannot solve problems. 

‘n Regverdige mens dink voor hy antwoord (Spreuke 28) 

‘n Sagte antwoord laat woede bedaar. (Spreuke 15) 

Taktvol: Wees altyd taktvol. 

Clear and effective communication encourages mutual Understanding. 

Verdraagsaamheid is meer werd as korale. 

Waardeer mekaar se welwillendheid. 

The Xantippe in a group can only cause trouble. 

Wees altyd Ywerig om jou naaste behulpsaam te wees. 

My bydra by SAWA sal nooit op Zero staan nie!         

‘n Padlangse Oordenking -  Jimi le Roux  

So vermeerder Ek die roem van die huis waar Ek geëer word. Jes 60:7 

Die Here belowe groot voorspoed vir die volk as die Israeliete terugkeer na hulle land.  Elke Jood sal daarin kan deel.  Die Here 
sê spesifiek dit is ter wille van Sy eer.  Ja, sy guns en voorsiening gaan oor Hom, maar ons maak dit dikwels oor ons.  Ons leef in 
‘n vreeslike individualistiese en materialistiese wêreld en nou glo ons die Here is daar om spesifiek vir my geld, goed, gesond-
heid, “geluk” en so meer te waarborg. Is dit nie hoekom ek ‘n God in my lewe het nie?  Nee, die Bybel redeneer nie so nie. Trou-
ens, dit draai die Bybel op sy kop.  In die Bybel is God God en Hy het ‘n plan om die stukkende wêreld reg te maak.  Ek en jy is 
daar om Hom gehoorsaam daarmee te help. Ja, dis hoekom Hy volgelinge het!  My geestelike lewe gaan oor Hom, nie oor my 
nie.  As ons egter die koninkryk van God eerste soek, sal die Here vir ons AL HIERDIE DINGE toevoeg, volgens sy Woord. 
Ons sal voorspoed beleef, dis vir seker, maar dit sal alles tot sy eer wees – nie ons s’n nie. 

Here, help my om eers u koninkryk te soek, en sy geregtigheid – voeg U dan alles wat ek nodig het toe, volgens u belofte!  
Amen. Bron: www.jimileroux.com 
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D 
ie Voorsitter sê … 

 
Dagsê alle Goudriwwers.  Hierdie keer se 
geselsie gaan oor die veel gebateerde 
EB bestuurderslisensie. Ek het gaan 
besoek aflê by die Randfontein Ver-
keersafdeling en dié saak in my 
hoedanigheid as woonwa klubvoorsitter, 

met die hoof toetsbeampte tot in detail uit gepluis.   
 
Randfontein toets wel die EB lisensie omdat Randfontein 'n A-klas 
toetsstasie is, wat die A-klas nou ook al beteken.  Bêre gerus hierdie 
nuusbriefie om dalk hierdie inligting later met familie en vriende te 
deel. Die "ouer garde", wat in die vorige bedeling hulle bestuurders-
lisensies gekry het, s'n is  outomaties omgeskakel met die inwerking-
stelling van die nuwe lisensiekaartjie.  
 
Die omskakeligs in volgorde van grootte voertuig is:   
Die ou Kode 8 is nou 'n EB.   
Die ou Kode 10 is nou 'n C1.   
Die ou Kode 11 is nou 'n EC1.   
Die ou Kode 14 is nou 'n EC.   
Die hoër lisensie sluit die laer lisensies in, maw met 'n EC ry jy eni-
giets, behalwe die A en A1 groepe wat tweewiel of driewiel self 
aangedrewe voertuie is.  
 
As jy agterkom dat jou lisensie dalk nie reg omgeskakel was nie, moet 
jy die ou lisensie saam vat en by jou lisensiekantoor dit gaan reg-
stel. Die onderstaande opsomming is vir bestuurders wat onder die 
nuwe stelsel hulle bestuurderslisensies bekom het.  
 
Algemeen:>   As daar nie 'n E deel is die van bestuurderskode nie, kan 
jy net 'n Venter-waentjie of ekwivalent daarvan sleep met 'n maksi-
mum BVM van 750kg.  Vanaf 'n BVM van 751kg en meer, moet daar 'n 
E, deel van die bestuurderskode wees en moet die gesleepte voertuig 
toegerus wees met inloopremme, servo-remme, ens soos deur die 
verkeersordonansie vereis word.  Vanaf 751kg BVM en meer kan die 
gesleepte voertuig 'n 2-wiel enkel-as sleepwa wees met enkel of 
dubbel wiele, dubbel-as 4-wiel sleepwa, leunwa, woonwa, ens, ens. 
 
Dus kan 'n B, C1 en C niks sleep met 'n BVM van 751kg en meer nie, 
slegs die ekwivalent van 'n Venter-waentjie.  Die B kode is 'n ligte 
motorvoertuig, die C1 is vastebak voetuig 16000kg BVM en ligter en C 
is 'n vastebak voertuig 16000kg en groter en kombinasies tot by 
35000kg BVM.  As jy dus in hierdie gevalle iets wil sleep met 'n BVM 
van meer as 750kg is 'n nuwe lisensie nodig met 'n E aan: EB, EC1 en 
EC. 
 
Daar is nie woonwaens of groot bagasie sleepwaens, sonder ten 
minste inloop-remme nie.  Dus is die BVM van enige woonwa 751kg en 
meer. 
 

Prosedure: 
>   Om die E deel by jou B lisensie op te gradeer na EB, is 'n nuwe leer-
linglisensie weer nodig. 
>   Jy moet weer 'n praktiese toets mét 'n woonwa aangehak doen en 
word geëvalueer volgens die onderstaande kriteria.  
Die praktiese toes behels die volgende: 
>   Jy arriveer met die woonwa aan die sleepvoertuig gehak.  Parkeer 
so dat jou kombinasie nie 'n obstruksie vorm nie.  Hulle kyk daarvoor! 
>   Die toetsbeampte sal kyk of die gewigverhoudings reg is vir die 
sleepvoertuig en die gesleepte voertuig.  Die BVM van die gesleepte 
voertuig mag nie die TARRA van die sleepvoertuig oorskry nie - so nie 
moet die remstelsels volgens spesifikasie wees.  
.>   Jy moet die woonwa dan self afhak en sorg dat dit nie weg hard-
loop nie!  Sit iets voor een agter albei die woonwa se wiele!  Die dol-
liewiel en handrem moet stewig vas wees.  Hulle kyk daarvoor! 
>   Jy moet met die afgehaakte sleepvoertuig alleen, 'n parallel par-
kering maak, na links en na regs tussen die paaltjies. 
>   Jy moet weer die woonwa self aanhak.  Jy mag 'n paar keer uitklim 
en kyk of dit in lyn is.  Die inspekteur gaan kyk of jy seker maak dat die 
dolliewiel stewig op getrek en vas is, ook of die veiligheids ketting in 
plek is en die ligte se koppelstuk stewig in posisie is. 
>   Jy moet nou jou kombinasie inspekteer slegs aan die buitekant of 
alles in orde is volgens die K53 vereistes.  Hulle stel nie belang in wat 
binne die woonwa aangaan nie. 
>   Jy moet mooi wegtrek en ratte wissel met al die nodige observa-
sies.  Jou kant spieëls moet jou verby die woonwa kan laat sien. 
>   In die dorp (verkeer) moet jy mooi na lings kan draai en ook na 
regs.  Ook bane verwissel van links na regs en ook weer van regs na 
links. 
>   Jy moet jou kombinasie redelik vinnig en veilig tot stilstand kan 
bring. 
>   Jy moet jou kombinasie so vir +/- 22 meter redelik reguit ageruit 
kan ry - dit hoef nie 'n aan-een beweging te wees nie. 
>   Jy moet met die kombinasie 'n gangparkering op die toetsterrein 
tussen die paaltjies kan doen, slégs na regs. 
>   Jy moet teen 'n steilte kan stop en weer wegtrek sonder dat die 
kombinasie terug rol.  
 
Daar's hy!   
 
Sterkte en veilig sleep.  
 
Groete tot volgende keer. 
 
Johan 
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Pieta Visser en Rina Barnard was vir 'n paar jaar 
saam en hy het gereeld saam gekamp.   
 
Hy was een van ons senior burgers met sy eie lid-
nommer.   
Op 26 November 2014, 29 dae voor sy 78ste ver-
jaarsdag is hy oorlede, 'n Paar dae na 'n ernstige 
beroerte.   
 
Op 1 Desember 2014 is Pieta begrawe.   
Hy het sy Goudrifpet feitlik elke dag gedra en was 
baie lief vir SAWA-Goudrif.  Met sy ter aarde 
bestelling is sy Goudrifpet op sy kis geplaas en is 
saam met hom begrawe. 

In Memoriam 

When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. ~ Author unknown 

Neem enige leë plastiek-
koeldrankbotteltjie met 
’n skroefdoppie en sny            
die boonste deel van die           
botteltjie, net onder die           
harde gedeelte waarop 

die doppie vasskroef, netjies af. Maak 
seker daar is geen skerp punte op die 
afgesnyde deel van die botteltjie nie. 

Vat ’n plastieksakkie 
en sit die kos wat jy 
wil vars hou daarin. 
Trek die boonste, oop 
deel van die sak deur die “nek”van die 
botteltjie wat jy afgesny het. Vou die 
plastieksakkie terug oor die nek en 
draai die doppie styf toe. Die doppie 
seël die plastieksakkie. 

Handige Wenke In die binneland raak dit bitterlik koud 
in die winter, en die koue byt veral 
laataand wanneer ’n mens om die 
vuurtjie kuier. Om ’n bietjie ekstra 
hitte van onder te kry maak ’n paar 
tinfoeliebakkies (pasteibakkies werk 
ook) vol kole en skuif dit onder jou 
stoel in. Pasop vir te veel kole, anders 
sit jy as ’t ware op ’n hot seat; jy kan 
eerder elke nou en dan ’n paar nuwe 
kole byvoeg. ’n Mens kan die bakkies 
oor en oor gebruik. 

Dit lyk of almal 
probleme ervaar met 
potjies en houers wat in 
die yskas rondskuif ter-
wyl jy ry. Ek knip bloot 
’n paar wasgoedpennetjies in ’n ry 
aan die punt van die yskasrakkies 
sodat dit ’n muurtjie vorm en die 
houers nêrens heen kan skuif nie. 

As jy die 
vuuraanstekers 
by die huis 
vergeet het, 
kan jy die hout 
aan die brand 

steek met ’n eierboksie en ’n bietjie 
kookolie. Maak ’n ou twee liter-melkkan vol wa-

ter en sit jou koplig daarom vas, met die 
lig wat na binne wys. Op dié wyse kry 
jy stemmingslig sonder dat die straal 
jou verblind. 

Gooi salie in jou vuur – die walms sal  
die musiekete weghou. En dit ruik  
beter as meeste muskietweermiddels… 

Niemand hou daarvan 
om ’n koekie Lux 
saam te vat om te gaan 
kamp nie. Jy gaan dit 
noodwendig nie opge-
bruik nie, of jy gaan 
dit verloor. Sny vir jou 

vooraf skaafsels seep, sommer met ’n 
aartappelskiller. Een skaafsel is rof-
weg genoeg vir een bad of stort. 
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Puntestelsel ~ Jaarlikse Meriete Toekennings: Gebied Goue Weste 

ADDISIONELE KRITERIA 

(Om die jaarlikse toekennings te vergemaklik word die 
volgende kriteria gebruik wat strek van AJV tot AJV.  
Beginnende met huidige AJV en sluit met die saamtrek 
voor die daaropvolgende AJV.  Die toekenning(s) word 
op die daaropvolgende AJV gemaak – man en vrou 
gesamentlik.) 

1.    Na elke 10 punte kom 'n lid in aanmerking vir 
 'n Streek Meriete -toekenning.  (Bv 10,20,30) 
2.    Na 25 punte kom 'n lid in aanmerking vir 'n 
 eenmalige Streek Ere-toekenning, nadat 
 minstens 2 jaar verloop het na 'n voorafgaande 
 Streek Meriete toekenning. 
3.    Na 50 punte en na minstens 3 jaar verloop het 
 na die ontvangs van die Streek Ere 
 toekenning, kom 'n lid in aanmerking vir 'n 
 eenmalige Streek Ere HG -toekenning. 
4.    Die toekenning(s) genoem in nr 1 word hanteer en  goedgekeur deur die Streek bestuur.  Nrs 2 en 3 moet op Gebied vlak hanteer 
 en goedgekeur word soos aanbeveel deur die Streek bestuur. 
5.    StreekVerdienste-toekennings (sertifikate/medaljons) kan oorweeg word aan 'n lid vir buitengewone toewyding aan die Streek. 
6.    Na 75 punte en nadat die Streek Ere HG toegeken is, kom 'n lid in aanmerking vir 'n Gebied Meriete –toekenning.  
7.    'n Gebied Meriete-toekenning kan oorweeg word vir 'n lid vir buitengewone toewyding aan die Gebied. 
8.    Na 100 punte kom 'n lid in aanmerking vir ‘n eenmalige Gebied Ere-toekenning, nadat 2 jaar verloop het sedert 'n voorafgaande 
 Gebied Meriete toekenning aan 'n lid toegeken is.   
9. Na 125 punte en minstens 3 jaar verloop het sedert die Gebied Ere toekenning, kom 'n lid in aanmerking vir ‘n eenmalige  
 Gebied Ere HG-toekenning. 
10.  Addisionele Gebied Toekennings (per persoon) aanbeveel en goedgekeur op Gebied vlak: 
       10.1.  Vir elke 2 jaar aaneenlopende diens, of wanneer 'n lid uittree uit die Gebiedbestuur, verwerf die lid 'n Gebied Meriete  
 toekenning. 
       10.2.  Na 5 jaar aaneenlopende diens, verwerf die lid 'n Gebied Ere toekenning.  Dié toekenning is eenmalig. 

10.3.  Na 'n verdere 3 jaar aaneenlopende diens, kom die lid in aanmerking vir 'n Gebied Ere HG toekenning.  Dié toekenning is 
 eenmalig. 
       10.4.  Hierna volg Nasionale toekennings soos bepaal in die SAWA se Grondwet en Riglyne. 
11.  Nrs 6-10 word op Gebied vlak aanbeveel en goedgekeur. 
12.  Na 150 punte, en nadat bogenoemde toekennings reeds aan 'n lid toegeken is, kan die Gebiedbestuur ‘n aanbeveling na die NUB 

maak vir ‘n Nasionale Meriete -toekenning.
13.  Na 175 punte, en nadat ‘n lid reeds 'n Nasionale Meriete toekenning verwerf het, kan die Gebiedbestuur ‘n aanbeveling na die 
 NUB maak vir ‘n eenmalige Nasionale Ere -toekenning. 
14.  Na 200 punte, en minstens 3 jaar verloop het na die ontvangs van die Nasionale Ere toekenning, kan die  Gebiedbestuur ‘n 
 aanbeveling na die NUB maak vir ‘n eenmalige Nasionale Ere HG -toekenning. 
15.  Nasionale Verdienste-toekennings kan oorweeg word deur Nasionale Dagbestuur vir buitengewone 
 toewyding aan SAWA. 
 
Meriete toekennings kan aaneenlopend jaarliks toegeken word aan verdienstelike gevalle in alle afdelings:  
Streek, Gebied en Nasionaal. 

  

Punte 

  

Kriteria 
Punt(e) 

verdien. 

  Oorgebring van die vorige jaar(e).   
2 100%  Kampbywoning vir dié jaar.   

1 80%  of  90%  Kampbywoning vir dié jaar deur die 
streek bepaal. 

  

1 Vir dié jaar op die Streekbestuur gedien.   
1 100% Bywoning van alle Streek Bestuurvergaderings.   
1 Dien op Gebiedbestuur  vir dié jaar.   
1 Vir elke nuwe lid gewerf dié jaar.   
1 Bywoning van Presidente Saamtrek dié jaar.   
1 Bywoning van Gebied Saamtrek dié jaar.   

1 Bruikbare Streek Nuusbrief, Sawanant of Facebook 
bydrae(s). 

  

1 Kampkommandant per keer.   
1 Diens op Nasionale Dagbestuurvir dié jaar.   

TOTAAL VIR DIE JAAR   
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Lip-Lekker Resepte 

Resep: 
 
Sny 5kg sirloin/rump in repe van 5cm elk (saam met die natuur-
like grein van die vleis). 
 
Meng 500g sout, 1 koppie bruin suiker, 1 koppie koriander saad en  
1 eetlepel swart peper saam om ‘n smeer mengsel te vorm. 
Smeer die vleis-stukke met die spesery mengsel, en gooi van die 
mengsel as ‘n onderste laag in ‘n bak. 
Pak die vleis in ‘n enkel laag op die bodem van die bak bo op die 
mengsel. Sprinkel bruin asyn oor die eerste laag vleis. Gooi weer 
speserye, en pak weer ‘n enkel laag vleis. Sprinkel weer asyn - 
herhaal proses met alle lae vleis. 
Maak die bak toe en laat marineer vir 12 - 24 uur (18 uur is ideaal 
vir 5cm dikte vleis). 
Hang daarna vleis op in ’n droog, koel vertrek met ventilasie.  
Geniet jou biltong!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neil de la Hunt 

Skiet vir Biltong … 
 
Probeer gerus jou eie biltong maak, dit sit die cherry op die koek na die hele jag en slag ervaring. Dis belangrik 
om te weet dat daar “verlies” gaan wees in kilogramme wanneer jy biltong maak. Dit is normaal, en word 
deur die droogproses veroorsaak.  Soos die vleis droog raak, verdwyn vloeistof en vogtighed uit die vleis 
wat dit outomaties ligter maak. 
 
Rou biltong word nat biltong, en is gereed om te eet na 24 - 36 uur vanaf ophang tyd - en dan 40 - 50% van 
sy rou gewig verloor.  Hoe droër jy dit verkies, hoe meer is die verlies teenoor die oorspronklike rou gewig. 
 
Hier volg ‘n resep om jou eie biltong by die huis te maak. Hang die biltong langer of korter op, na aanleiding 
van jou eie smaak en voorkeur: 

Hier’s ’n paar slim planne en 
resepte vir die kampkombuis, soos 
hoe om jou enjin in te span vir lek-
ker roosterkoeke. 

 

Bosdeeg vir potbrood en roosterkoek 
 
Jy het nodig vir 4 mense: 
2 koppies koekmeel 
1 pakkie droë kitsgis 
2 hande vol fyngebreekte  
semelontbytvlokkies (bv All Bran Flakes) 
1-2 teelepels sout 
1 eetlepel suiker 
louwarm water 
2 eetlepels olyfolie 
  
 
 
OPSIONEEL: 
4 eetlepels 
sondroogtamaties, 
fyngekap 
handvol 
basiliekruid, 
fyngekap 
   
SÓ MAAK JY: 
Gooi al die droë bestanddele bymekaar in 
’n plastiekmengbak. Laat jou “assistent” die 
water bietjies-bietjies bygooi terwyl jy dit by 
die beslag inroer. Draai die skottel in die 
rondte terwyl jy meng – dis nie nodig om te 
knie nie. Voeg water by tot ’n deeg vorm (in 
dié stadium sal dit aan jou hand wil vassit). 

Gooi die olie, sondroogtamaties en kruie 
by en meng tot die deeg nie meer aan jou 
hand vassit nie. Plaas die mengbak nou in ’n 
winkelplastieksak, knoop dit toe en draai dit 
toe in ’n kombersie of windbaadjie en laat 
dit sowat 30 tot 45 minute in die son rys. 

Vir roosterkoek: Breek die deeg in 
groterige stukke, sowat ’n bakhand vol, en 
plaas in ’n plat, roesvrye staalpannetjie. As 
die voertuig se enjin nog warm is ná die dag 
se ry, sit dit sommer êrens onder die enjin-
kap neer om weer mooi te rys. Anders kan jy 
dit langs die vuur sit met ’n kool of twee 
onder die pannetjie. Bak die roosterkoek op 
’n toe rooster en draai dit gereeld om. (Dit is 
hier waar die semelvlokkies nuttig is, want 
dit gee die deeg ’n bietjie lyf sodat dit nie 
deur die rooster se gaatjies sak nie!) Die 
koeke is gaar wanneer hulle hol klink as jy 
daarop klop.  

Vir brood: 
Plaas die deeg in ’n gesmeerde ysterbrood-
pot as dit klaar gerys het, draai dit weer toe 
in die kombersie en sit dit weer in die son 
om nog ’n keer te rys. As die son al gesak 
het, sit dit êrens langs die vuur (maar nie te 
naby nie). Krap ’n bietjie kole onder die pot 
in en pak ’n klompie kole op die deksel. Bak 
dit sowat 40 tot 50 minute. Pasop vir te veel 
vuur – dit sal aanbrand. 

Bron: Voor jy skiet 

Bron: www.weg.co.za 
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… Nog Lip-Lekker Resepte  

Lamsnek 
 
Vra jou slagter om ’n lamsnek in die lengte in die middel deur te sny en weer te 
verpak. Geur dit met speserye van jou keuse (’n bietjie Aromat doen nooit skade 
nie).  
  
Jy benodig:  
 
1 lamsnek 
2 eetlepels olyfolie 
1 teelepel gemaalde koljander 
1 teelepel komynsade 
Sout en peper na smaak 
’n Handvol baba-uitjies, buitenste skil verwyder 
1 suurlemoen se sap 
Dik foelie 
  
SÓ MAAK JY: 
Smeer die vleis met olyfolie en vryf die speserye, sout en peper in die vleis in. Draai die twee helftes afsonderlik toe 
in 3 lae foelie met ’n paar baba-uitjies en die helfte van die suurlemoen se sap daaroor. 
Braai die nek oor matige kole. As jy dit op ’n rooster oor kole gaarmaak, sal dit minstens 2 tot 2½ uur duur. Braai dit 
oor kole wat nie te warm is nie en draai dit gereeld om. Die vleis is taamlik vetterig en sal maklik brand. Hoe sta-
diger jy dit braai, hoe beter. 
 
Haal die vleis ’n kwartier voor etenstyd uit die foelie en verbruin dit oor die kole. Sit voor met aartappels of soetpa-
pats, wat jy ook in foelie op die vuur kan bak. 
 WENK: As jy ’n Cobb bos toe saamry, kan jy die nek daarin gaarmaak. Dit sal ná 6 uur gaar wees en jy hoef dit net een keer om te draai. Jy kan ook 
die foeliepakkies in ’n platboomswartpot pak om stadig gaar te word. 

Meraai se poeding 
Makliker as dié poeding kry jy nie. 
 
Jy het nodig: 
koekies van jou keuse, soos sjoko-
ladesplinterkoekies of Romany Creams 
gekoopte vla 
   
SÓ MAAK JY 
Gooi die koekies in ’n plat, roesvrye 
staalpannetjie en gooi die vla oor. 
Laat week dit vir sowat 1-1½ uur tot sag. 
As die vleis klaar gebraai is, sit die 
staalpan op 
die kole om ’n 
bietjie warm 
te word. As jy 
in dié stadium 
van die toer 
nog roomys in 
die 
kampvrieskas 
het, sal dit 
welkom wees. 

Murgpampoentjies en sampioene 
As jy al langtand raak vir aartappels en uie en iets groen wil eet, is 
hierdie resep ’n wenner. 
 
Jy het nodig vir 4 mense:  
4 soetrissies 
250 g-pakkie murgpampoentjies, in ringe 
gekap 
250 g-pakkie sampioene, in kwarte gesny 
1 suurlemoen se sap 
sout, na smaak 
4 eetlepels blatjang 
’n skeut olyfolie 
gerasperde kaas, na smaak 
dik foelie 
  
SÓ MAAK JY: 
Sny die stingelkant van die soetrissie af soos ’n dekseltjie en gebruik ’n 
skerp messie om die vlies en pitte binne te verwyder. Smeer dan die 
buitekant met olyfolie.  Meng die murgpampoen en sampioene in ’n 
bak met die suurlemoensap, sout, blatjang en nog ’n skeut olyfolie. 
Verdeel dit nou tussen die soetrissies. 
Skeur ’n groot stuk foelie af en plaas dit met die blink kant na bo op ’n 
werksoppervlak. Draai die soetrissies een vir een toe en sit dit eenkant 
op die rooster terwyl die vleis braai. Braai dit vir sowat 15-25 minute, 
maar pasop vir te veel hitte. Hou dop dat die rissies nie te sag raak nie. 
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Hallo kamppertjies! 
Dit is vir ons tog so lekker om julle deel van Goudrif te hê. Dankie vir elkeen wat 
altyd so fluks help. Selfs met ons Goudrif-Hippie-dans kon ons enige tyd op julle 
knoppies druk. En natuurlik is daar niks wat n kamp so lekker maak soos om te kyk 
hoe die kinders speel en baljaar nie.   
Dit word nou vinnig kouer, en ons kan voel aan ons toontjies en neusies dat die win-
ter nou amper op ons is. Daarom het ek gedink om vir julle ietsie te gee wat mens 
sommer so in die woonwa kan lê en doen wanneer mamma of ouma sê dis te koud vir 
swem.  Vir die kleiner maatjies is daar n lekker prentjie om in te kleur, en vir die 
groter maatjies is daar n woordsoek aktiwiteit.  Nogal in Engels, so julle ouens sal 
moet uithaal en wys!   
Natuurlik mag jy altwee ook doen as jy wil, en dit gaan ook 
vir ons meer bejaarde maatjies, soos die wat nou al werk en 
op hulle eie bly ook… 
Bring jou aktiwiteit na my toe as jy klaar is, daar mag dalk 
net n verrassinkie wees vir die bestes! 
Baie liefde, 
Tannie Elizet

Vir ons Jongspan ... 

 tent 
backpack 
flashlights 

 nature 
hike 
trail 

 
sunscreen 

log 
granola 

 

marshmallow 

trees 



 

 

SAWA - Suid Afrikaanse Woonwa Assosiasie                                                STREEK: Goudrif 

Kleur my in! 

My naam is: 
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Omaramba Mei 2014 Afri-Sun 4x4 Junie  2014 

Kampe 2014– 2015 

Manyane Aug 2014 Drie Berge Aug 2014 



 

 

Lovers Rock Okt 2014 Country Park Des 2014 

Kdorp Wildtuin Jan 2015 Aasvoëlkrans Feb 2015 
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Op ‘n ligter noot ... 

Vlooi, vlooi, wat soek jy in my kooi?  
Koos klim op die trein met sy hond 
en gaan sit naby 'n welgeklede 
dame. Toe die basterbrak verveeld 
begin raak, begin hy krap dat dit 'n 
naarheid is, en die dame sê vererg: 
"Vat jou hond weg, ek kan al voel 
hoe die vlooie op my ronddans!" 
 
"Haai Boesman, kom lê hier, die an-
tie het vlooie." 

Hoert julle hiere! 
'n Predikant van Bloemfontein kuier by sy seun in 
Johannesburg en loop een aand in Joubertpark toe 
twee dames van die nag hom nader.  
   
Hy skrik sy melk skoon weg en skree: "Hoert julle 
hiere!" 

'n Bul van 'n miesies  
'n Klompie jare gelede kom 'n Skotse 
politikus op Springbok en hy dra sy 
tradisionele drag.  
  'n Werker kom by hom verby en 
groet beleefd: "More, miesies."    
Die skot vlieg vererg om: "I'm not 
your bloody missus!"    
Net toe kom 'n vlaag wind op en lig 
die skotse rokkie tot by sy heupe.    
Die werker het die spulletjie so bekyk 
en al brommende weggestap:    
"Hauk, is daam 'n bul van 'n miesies 
daai!" 

Die gehoorapparaatjie 
Van Tonder kom agter dat hy bietjie doof word en besluit om 'n gehoorapparaat te 
koop. Hy's net bietjie doof, en verdomp suining, so hy wil nie baie geld uitgee nie. 
"Hoeveel kos die goed?" vra hy vir die klerk.  "Dit hang af meneer, ons het modelle van 
R20 tot R2000."  "Nou man, waarvoor wag jy, wys my die R20 model." 
Die klerkie vroetel in 'n laai, haal 'n apparaat uit en hang dit om Van Tonder se nek. 
"Meneer, jy druk nou net die knoppie in jou oor en laat hang die toutjie tot in jou hemp 
se sak."  "Ja ja, maar hoe werk die ding?" 
"Meneer, vir R20 werk hy nie eintlik nie, maar as die mense sien jy het dit aan, praat 
hulle sommer harder!" 

Bron: www.sawa.org.za 
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Presidente Saamtrek 

                      Paasnaweek - Klipdraai 

                  Net nog ‘n Presidente saamtrek …  
                                TOE NIE! 
Ek glo elkeen wat die saamtrek bygewoon het sal altyd terug 
dink aan hierdie naweek as jy die woorde “TOE NIE” hoor.  Ds. 
Clasen van NG Kerk Warmbad het vir ons ‘n besondere 
paasfees boodskap gebring wat regdeur die naweek by mekaar 
ingelas het. 
 
Sawa President, Nico Spaumer lewer sy openingsrede Vrydag 
more. Daarin vra hy dat besture van streke baie mooi moet be-
plan en  innoverend moet wees om dit vir lede moontlik te maak 
om meer Sawa aktiwiteite te kan bywoon.  
 
Die Goudrif dames het mooi saam gewerk om die poed-
ing tafel ‘n sukses te maak. Dankie ook aan die mans 
wat daar ondersteun het. Die kermis was baie groot pret 
vir al die sawanante en na die harde werk kon almal 
lekker ontspan en saam kuier in die groot tent saam met 
Musiekpret! 
 
Die naweek het ook nuwe vriende opgelewer, Derick, 
Desiré en Kaylin le Roux het as gaste saam met Streek 
Kemptonpark gaan kamp maar Kaylin en Lianka het 
maatjies geword en nie lank nie of Derick en Desiré kuier 
lekker by Goudrif. Dankie Lianka dat jy vir ons nuwe lede 
werf! 
 
 
 
 

 
 

Waar is dit lekker …  
     Hier is dit lekker! 
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Groovy Hippie Dans 

16 Mei 2015 

By die jaarlikse Goudrif opskop het ons behoorlik lekker gekuier en gedans! Al die fondse wat 
ingesamel is gaan na die Goudrif kas en is ten bate van ons lede. Elke dame is gevra om ‘n 
tafel vol gaste te maak en ook om jou tafel mooi te versier vir die aand. Die tafels was 
pragtig gewees en die gaste het so van 18:30 die saal begin binnestroom.  Die DJ het gesorg  
dat die dansvloer selde leeg was.  Die kindertjies wat daar was het hulself vreeslik geniet! 
Na al die lekker dans het hulle ook so stadig een vir een aan die slaap geraak. Ons is baie 
dankbaar dat daar geen loadshedding was nie, maar selfs daarvoor was ons voorbereid.  

 
Ons wil dankie sê vir elke persoon wat gehelp het om die aand spesiaal te 
maak. Dankie aan almal wat gaste genooi het en dankie aan ons besoekers 
van Streek Wesrand, wat self tot heel laaste gekuier het! (En gehelp het 
om die saal op te ruim … dankie julle ons sien uit na jul verjaarsdag dans 
waar ons hopenlik weer vir julle kan uithelp! ) 

Die ondervoorsitters  
                is groovy!! 
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Tydens die kongres (Sept 2014, Buffelspoort) was daar SAWA memorabilia op uitstalling.  Dit het my weer  
herinner aan die ryke geskiedenis van SAWA, dis waarlik ‘n instansie om op trots te wees.  Ek was ook baie 
trots en geeerd om daar te kon wees vir die naweek. 
 
Ek het SAWA nog altyd gesien as ‘n wonderlike familie instansie, nie net omdat sawanante naderhand soos familie voel 
nie maar omdat jy so met ‘n woonwa en jou familie baie hoofstukke skryf en dit deel vorm van jou menswees.  Ek was 
ook bly om te sien dat daar bietjie vernuwing in SAWA plaasvind, en dat meer jongmense by SAWA aansluit.  Dié jong-
mense is SAWA se toekoms! Lei hulle op, deel met hulle alles wat dit beteken om sawanant te wees. Betrek hulle by 
besluite en aktiwiteite tydens kampe.  Ek glo dit gee ‘n 
kind ook ‘n goeie fondasie, leer hulle wedersydse 
respek vir hulself en ander en leer hulle bo alles om 
die wonderlike natuur wat die Hemelse Vader vir ons 
geskep het te geniet en te koester.  
 
Ek het die laaste jaar baie geniet om Goudrif se 
redaktrise te wees. Fotografie is ‘n groot liefde en 
dit loop eintlik maar hand aan hand met so ‘n kamp 
nuusbriefie.  Dankie vir die geleentheid om hierdie 
Nuusbrief te kon maak, ek hoop ek kry nou heelwat 
nuwe nuus van ons lede 
sodat ek sommer binnekort 
nog een kan volmaak.  Kom 
Ruben en Karli, julle hou ook 
van fotos neem, stuur vir 
my dat ons kan spog met 
hulle! 
 
Tot volgende keer xxx 

Uit my “pen”… 

Marié de la Hunt 



 

 


