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Voor van links:  Ondervoorsitter: Piet Ferreira, Voorsitter: Neil De La Hunt, Seniorburgerverteenwoordiger: Oom Frans Ludick 

Middel van links:  Penningmeester: Olga Ferreira, Jeugkoördineerder: Miems Breedt, Plaatjies, Voorrade en Statistiek: Christine Luddick,   

     Sekretaris: Marié De La Hunt  

Agter van links:  Kampkoördineerder: Louis Breedt,  Redakteur: Deon van Zyl 

Ampsdraers  Adres  Kontakbesonderhede 

      

Streekvoorsitter  
Neil De La Hunt 

Nerine Cresent 35 

Greenhills 

Randfontein 

Posbus 4130 

Helikonpark 1771 

0721867447  

sawagoudrif@gmail.com 

Ondervoorsitter 
Piet Ferreira 

Van Der Stelstraat 6 
Culemborgpark 
Randfontein, 1759 

011 693 3466 (H,W & F) 
082 977 6649  
piet.gearbox@gmail.com 

Sekretaresse 
Marié  De La Hunt 

Nerine Cresent 35 

Greenhills 

Randfontein 

Posbus 4130 

Helikonpark 1771 

0726104331 

0116935333 (W) 

sawagoudrif@gmail.com 

Bestuursinligting 

mailto:piet.gearbox@gmail.com
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Goeie Dag Vriende 

Vandat ek as Voorsitter van Goudrif verkies is by die AJV in Augustus 2015 het daar heelwat 

gebeur in die streek. Ons het goeie en slegte tye gehad en daar was trane wat gerol het en 

glimlagte wat geblink het. Met hierdie rowwe see met sy golwe wat stamp en stoot het ons 

gekom tot by die einde van 2015, ‘n jaar met baie verrassings, hoogte punte en laagte punte 

maar met dit alles het ons die jaar in ‘n goeie gemoed afgesluit.  Nou sien ons uit na 2016, ‘n 

nuwe jaar met nuwe uitdagings. 

Ek is nie ‘n man met baie woorde nie, soos die meeste van julle seker al gesien het, maar wat ek 

wel kan sê is dat ek regtig trots is op die mede kampers in ons streek. Ons het ‘n mooi donasie 

aan Cradle of Hope bymekaar gemaak.  Dit was ons projek vir ons dankbaarheids naweek.  Daar 

was ook ‘n mooi bedrag aan die Gideons geskenk wat verseker ‘n verskil in iemand se lewe gaan 

maak wanneer hulle ‘n Bybeltjie ontvang. 

Ons het ‘n mooi en lekker kerskamp gehad waar die kinders en volwassenes besig gehou was 

met speletjies en geskenkies. Almal het hulle woonwa opgemaak en daar was pryse gewees vir 

die mooiste woonwa en kersboom. Die Sondag se Kerssangdiens was besonders mooi met ‘n 

boodskap wat tot die kinders kon verstaan. 

Ek sien uit na die nuwe jaar wat voorlê en dink ons gaan n gatskop jaar hê as die gees onder die 

kampers bly soos dit geeindig het in 2015. Dankie aan elkeen van julle wat gekamp het die 

afgelope jaar.  Goudrif het ook baie lekker saam met ander streke gekamp en nuwe vriende 

gemaak.  Ek hoop ons almal gaan weer so lekker saamkuier waar ons kan.  

Mag elke Goudrif gesin ‘n baie Voorspoedige Nuwe Jaar hê. As julle sleep, sleep asb veilig en 

dan pak ons die nuwe jaar aan met alles wat ons het!  Ek hoop ons sien hierdie jaar elke Goudrif 

gesin, vir dié wat huidiglik nie ‘n woonwa of tent het nie … kom kuier gerus net saam! 

Vriendlike Groete 

Neil de la Hunt van der Merwe 
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Oordenking 

Ek beskou myself as effe van ‘n opgaarder, daarvan  kan my foon en  tablet  getuig. Wan-

neer ek op Facebook rondkrap of iemand plaas iets op Whatsapp en dit klink mooi word 

dit “gesave”,so kom ek op die volgende  af deur iemand op Facebook geplaas en ek dink 

toe, sal dit nie wonderlik wees as ons almal na die volgende streef nie. 

“Omring jouself met mense wat lus het vir die lewe, 

mense wat jou hart raak,asook jou siel voed. 

Daar kan baie gesê word oor die gedagte maar dit maak sin,  posetiwe energie is baie  

belangrik en ook baie gesond.  Wat is dan nou slegter as om die heel dag in ‘n fout-

soekerige en negatiwe mens se geselskap deur tebring? Na ‘n paar minute is jy stokflou 

en dit voel of jy die hele dag hard gewerk het én die ergste van als is dit maak jou ook 

negatief.  

Ons het soveel om oor dankbaar en  posetief te wees  dat daar nie  mag plek wees vir  

negatiwiteit nie.  Die Kersseisoen is pas agter die rug  met die belofte dat die Heiland vir 

ons almal gebore is. Geloof  Hoop & Liefde moet ons wagwoorde wees hierdie jaar en  

ons moet  al die goor uit ons lewens verban! 

 

Al knel die Rand en die droogte wil-wil ons op die knieë dwing  het ons nog baie om voor 

dankbaar  te wees.  Dink maar aan die een keer ‘n maand se lekker kamp met jou SAWA 

gesin, daai lekker kuier om die vuur in God se skepping, daai stil word met boekevat 

onder  die sterre en die lekker laf wees en lag saam met  vriende, die wegkom van die 

gejaag van die werk. 

Kom ons prober almal om 2016 die jaar te maak waarin ons , ons omring met mense wat 

lus is vir die lewe. 

Billy Cox sê in een van sy motiferings gedagtes op Facebook:  

“Stay away from negative people.  

They have a problem for every  solution” 

 (BillyCox.com) 
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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. 
 

  

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   

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   

1 Kampkommandant per keer.   

1 Diens op Nasionale Dagbestuurvir dié jaar.   

TOTAAL VIR DIE JAAR   
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Baie dankie aan die 2014/ 2015 bestuur vir al julle harde 

werk en aan die uittredende lede mag julle lekker rus en al 

die kampe wat voorlê geniet. Ons kan net voortbou op dit 

wat julle deur die jare totstand gebring het, baie dankie! 

Francois en Naomi ons, Gebiedsvoorsitters 
paar, het soos ware Goudriwwers saam 
gekamp. Dankie dat ons groot vriende geword 
het en mag gebied Goue Weste  van krag tot 
krag gaan. 

Francois en Jannie 
deel ook ‘n paar 
gedagtes met die 
Goudriwwers. 

     Streek Meriete – medaljons 

Streek Ere – medaljon: 

Die prestasies het gerol by die prysuitdeling en 

was vir almal ‘n inspirasie om ook  Swanante van 

formaat te wees. 
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Jannie Meyer en sy gade 

Alet ,Gebied Goue Weste se 

Dagbestuursvoog en die 

Gebiedsvoorsitter Francois 

Groenewald en sy gade Naomi  het 

ook die AJV bygewoon en as 

verkiesingsbeamptes opgetree. 

  

Streek Meriete – medaljons:  

Johan & Bettie Fouchee;  Elizet 

Fouchee;  Robby & Lily Masser;  

       Johan & Elize van Wyk. 

       Streek Ere – medaljon:  Piet 

& Olga Ferreira. 

       Gebieds Meriete – medaljon: 

Johan Fouchee en Piet Ferreira, 

oorhandig deur Francois  

       Groenewald. 

       Sertifikate van verdienste:  

Neil DLH van der Merwe;  Miems 

Breedt;  Robby Masser;  Marilein  

       DLH v/d Merwe en Marie DLH 

van der Merwe. 

       Goudriwwer v/d jaar trofee: 

Piet Ferreira. 

             100% kampbywoning:  

Johan & Bettie Fouchee; Elizet 

Fouchee; Piet & Olga Ferreira; 

Robby & Lily Masser; Neil & 

Marié DLH vd Merwe. 

       80% kampbywoning:  Louis & 

Miems Breedt. 

 

Geluk julle ! 
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                                        Van Google geneem 

Die  2015-2016  bestuur se leuse is  “GENADE” sonder Hom wat  ons die 

insig en genade skenk sal al ons pogings niks beteken nie.  

Aan die Goudrif familie wil ons net  sê dankie vir die vertroue in ons gestel, 

onthou ons is mense en mense maak foute maar met julle hulp ,raad en 

ondersteuning weet ons  sal Goudrif die streek bly om mee rekening te 

hou. 

Groot drome word gedroom en  elke lid van die bestuur is oor gehaal vir 

die portefeulje waarvoor  hulle verantwoordelik is. 
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Wat ‘n lekker gevoel is  dit nie om die SAWANANT oop te maak 

en sommer al op bladsy drie pronk Goudrif met twee toeken-

nings! 

Marié de la Hunt behaal die derde plek in die afdeling beste 

nuusbriefvordering . Marié  stap ook met die toekenning beste 

webwerfbydrae weg. 

Baie geluk Marié ,‘n Goudriwwer so na ons hart! 

Sowaar met die omblaai slag nog toekennings. Baie geluk aan 

Johan en Bettie Fouchee met hulle Nasionale meriete toekenning 

en in die selfde asem baie geluk aan Francois en Naomi Groe-

newald, ons gebiedsvoorsitterspaar met hulle Nasionale meriete 

toekenning. 
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Goudrif  was be-s, 

en  almal het baie moeite ge- 

doen om volgens die tema aan 

te trek. Goudrif het uitgestaan. 

Dankie almal vir julle deelname. 

Saterdagaand het almal op geruk en die grootste S– dans in Gauteng gehou! 

Die tafel vir die grootste feesmaal 
ooit aan ons sondaars 
word voorberei. 

Kemp ontvang namens die Gideons ‘n R812.40 donasie van  

                         van Goudrif vir hulle goeie werk. 
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Kersbome en kersfees waens het 

mens  gelaat met ‘n gevoel van  

“liggies gaan kyk” in die  goeie ou 

dae. Die Goudriwwers het hulle 

verbeelding gebruik en die terein na 

‘n sprokiesland laat lyk. 

Kersvader het die jogspan se hele naweek 

gemaak met ‘n groot sak vol geskenke. 

Sondag 
‘n Dag van stil word en  God se 

grootste geskenk aan ons mens 

herdenk. Goudrif het met Woord 

en Lied die Kersverhaal herdenk  

en daarna aan gesit vir ‘n 

kersmaal net soos die goudrif 

dames dit kan doen. 
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Goudrif se trots  
DIE EEN WORD TAGTIG JAAR EN DIE ANDER AGT 

EN SEWENTIG EN STEEDS ONTVANG HULLE ‘N 
TOEKENNING VIR 100% KAMPBYWONING. 

OUPA ROBBY EN OUMA LILY MASSER ONS  
SALUEER JULLE! 

Hoeveel gesigte is hiér versteek ? 
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Handig 

nê? 

Wat Louis nie als met ‘n bierblik 

kan doen nie, tot Miems se tafel 

gelyk laat staan. 

Kyk nou net wat maak Jaco met 

ou “pool noodles”  en dit lyk som-

mer mooi ook. 
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VIR DIE KLEINSPAN 

Kyk net na die kos wat Mamma maak, kleur die prentjie in sodat 

dit net so lekker lyk as wat dit gaan smaak. 

Kom ons kyk hoe slim jy is. Hoeveel van die volgende is daar… 

Warmbrakke ?  _____ 

Kassies ?_____ 

Gasstowe? _______ 



16 

Geneem uit colorfy 

Wees handig 

met 

inkleurpotlode 
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Baie  dankie aan elke liewe lid wat dit moontlik gemaak 

het om hierdie  uitgawe die lig te laat  sien.  Die hele 

streek, gebied en die groter SAWA het ‘n deel hieraan, al 

was jy nie agter die kamera nie , was jou gesig beslis voor 

‘n lens , sonder al die mooi foto’s sou die Goue nuus soos 

‘n koerant gewees het. 

‘n Spesiale dankie aan Marié De La Hunt wat my met 

raad, foto’s by gestaan het. Dankie aan Johan van Wyk 

vir sy bydraes. 

Sonder Facebook, Whatsapp en Google sou my taak ook 

baie moelik  gewees het, daar ís maar net mense met ‘n 

gawe om ‘n ding mooi, diep, anders of snaaks te sê en 

daarvoor is ek baie dankbaar. 

Ek wil sommer van hierdie platvorm gebruik maak om vir 

Diana Fourie en Marianne Erasmus dankie te sê vir die 

groot werk, ek spook soms met  Goudrif se publukasies, 

ek kan my voorstel hoe dit moet gaan met die hele 

SAWA sin. 

‘n Nuwe jaar met nuwe uitdagings lê voor, mag die Gou-

drif familie steeds sterker word en elkeen se drome waar 

word. Hou die vingers op die knoppies en laat die foto’s 

inrol. 

 

Tot volgende keer 

Deon van Zyl 
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