Kampkrummels
Nuusblad van Streek Kiepersol van die SA Woonwa-Assosiasie

Reuse poging
met water vir
Beaufort-Wes
Twee Kiepersollede, Pierre
en Iloma de la Harpe, het
in Desember verlede jaar ƌ
reuse poging aangewend
om die droë Beaufort-Wes
van drinkwater te help
voorsien.
Hulle het gereageer op ƌ
beroep wat Amoré Bekker
in die RSG-program, Tjaila-tyd, gedoen het om vyfliter bottels water vir die
geteisterde dorp daarheen
te neem.
Sawa-lede, lede van die
gemeenskap en lidmate
van kerke, het positief gereageer en binne ƌ ommesientjie duisende liters water geskenk. Pierre, Iloma,
hulle seun Francois en Jan
Swart het met vier voertuie
en sleepwaens die lang pad
aangedurf.

Ons trek nuwe baadjie aan
“Die nuwe Kampkrummels voldoen tot in die
fynste besonderhede aan
elke aspek wat deur Sawa se “Kriteria vir Nuusbriewe” bepaal word. Dit
wil daarmee die trotse
tradisie van 27 jaar
voortsit en sy volwaardige plek inneem as een
van die beste kommunikasiemiddels.”
So het Hennie Ferreira,
Streek Kiepersol se voorsitter, gesê toe hy die
elektroniese weergawe
van Kampkrummels bekend gestel het.
“Ons lede het deur die
jare die voordeel gehad
om voor elke saamtrek ƌ
nuusbrief deur die pos te
ontvang met inligting oor
die volgende kamp.
Daarin is ook berigte,
rubrieke, foto’s en diepte

artikels oor sake wat Sawa raak. Dit is nie net
toegespits op die streek
self nie, maar poog ook
om Sawa in breër verband aan die lesers bekend te stel.
“Lesers wat nie oor geriewe beskik om die nuwe formaat elektronies te
ontvang nie, sal egter
steeds die voordeel hê
om dit in boekvorm te
kry.
“Dit is belangrik dat
daar op hierdie manier
ook kontak behou word
met lede wat weens om-

Hennie
Ferreira,
Kiepersol
se voorsitter

standighede nie meer so
gereeld by saamtrekke kan
uitkom nie. Kampkrummels is die boodskapper in
elke lid se huis wat die
band met die organisasie
lewendig hou.
“Ek glo die nuwe baadjie
sal goed pas”, sê Hennie.

Groot opkoms by Kerskamp
Gelukkige
kinders
nadat hulle
hul geskenkies ontvang het

Bestemming
Ż
Jan Swart,
Pierre, Iloma
en Francois
de la Harpe
saam met ds.
Japie van
Straaten en sy
dogter Adele

Die vrag was 6.065 ton en
nog 275 vyfliterbottels is
met ander vervoer gestuur.
Ds. Japie van Straaten,
van die NG Kerk BeaufortWes, het dit ontvang.
Groot waardering is op
die Sawa-webblad asook
die sosiale netwerk Facebook teenoor die besondere poging uitgespreek.
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Tannie Lettie Leach by
Kiepersol vereer met
Streek Ere (Hoër Graad)
toekenning

Kindergesiggies by kersboom

Welkom
aanons
nuwe
voog!
Fanie Jordaan
(nasionale penningmeester)
sal voortaan as voog vir die
gebied Jakaranda optree.
Welkom Fanie en Berta!
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Breërverband

Sawa streef daarna om

OORDENKING
Vreugde moet gewys word
Rom. 5:2: Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons
ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God.
Het jy al na die borrelende vreugde van klein kindertjies gekyk wat
by die skool uitstorm wanneer dit sluit vir die skoolvakansie? In die
ou dae het ons gesê dat kinders "hok toe", menende skool toe gestuur
is. Vakansie beteken vryheid en dit wys op elkeen se gesig. Ek wonder soms hoeveel van ons vryheid as Christene op elkeen van ons se
gesig wys. Die hartseer is dat dit maar min is.
Daar kan 'n paar redes voor wees. In die eerste plek kan kerke en
sekere vorme van godsdiens mense weer soos in die tyd van Christus
in slawerny dwing met oorbodige moets en moenies.
Ons leef 'n tipe Christenskap wat nie lekker is nie en wat 'n mens
inperk. In die tweede plek beur ons terug na 'n ou lewe vol sondige
praktyke wat weer donker skadu's oor ons lewe gooi en verseker op
die ou end ons lewensvreugde ontneem. Derdens verstaan ons nie die
omvang en betekenis van die vryheid behoorlik nie. Dit gebeur veral
met mense wat lank Christene is en as't ware gewoond raak aan die
vryheid. Dis nie meer snaaks nie en jy vind ook nie meer vreugde
daarin nie. Soos met baie dinge in die lewe moet jy dit eers werklik
verloor voordat jy dit weer waardeer.
Die Bybel leer ons dat daar vreugde en hoop opgesluit lê in hierdie
vryheid. Miskien moet ons vandag begin deur eers ernstig daaroor na
te dink. Wat beteken dit werklik vir my? Ek gaan ewig lewe, nie alleen nie, maar saam met God. Hy sal aanhou om vir my te sorg. Ek
kan staatmaak op sy vriendskap. Al dink die wêreld sleg oor my, jubel God oor my en wil Hy my eer. Verdien dit nie 'n vreugdevolle
glimlag op jou gesig nie?
Uit: Lewe met Perspektief - Braam Hanekom (CUM)

- vir Afrikaans georiënteerde kampeerders die geleentheid te bied om binne
‘n Christelike konteks, ‘n
tuiste te bied waar hulle hul
beginsels en kultuur kan
uitleef.
- vir kampeerders die geleentheid te bied om saam
met geesgenote so bekostigbaar as moontlik te kampeer.
- die belange van SAWAlede 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
daavoor te huldig.
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Redakteur: Johann Lemmer (012 653 2745) lemmerj@mweb.co.za
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Bankbesonderhede: Sawa Kiepersol, ABSA Centurion 600 810 499
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Die Redakteur vra:

Het die tyd vir belangegroepe
aangebreek?
“Daar moet ’n keuse

By ’n gespreksforum wat ƌ tyd gelede gehou is, het iemand gesê dat daar in hulle
streek ’n probleem is wanneer die kampplekke vir die jaar bepaal word.

wees tussen duurder en goedkoper kampe”

. . . en lewer kommentaar

Daar is soveel uiteenlopende menings. Die een wil net
naby kamp (maar nie te naby nie), die ander een wil
nie tolgeld betaal nie, nog een wil hê dat die kampe nie
baie moet kos nie, iemand anders stel vermaak vir kinders as ’n vereiste of dring daarop aan dat dit naby ’n
gholfbaan moet wees. Die betrokke persoon gaan toe
voort om te sê dat hulle streek as ’n eksperiment by ’n
tolpad-vyfsteroord bespreek het. Die resultaat was dat
daar baie mense kom kamp het wat voorheen onaktief
was. Dit was veral die jonger geslag met skoolgaande
kinders wat uit hulle doppe gekruip het. Hulle was bereid om meer te betaal vir die beter geriewe. Terselfdertyd was dit moeilik vir mense wie se begrotings dit
nie toegelaat het nie. Twee kategorieë kampeerders is
hoofsaaklik hierdeur negatief geraak: Ouer pensioentrekkers en mense met tente wat onlangs begin werk
het. Eersgenoemde sal seker verkies om gedurende die
week te kamp wanneer dit baie goedkoper is. Die
vraag is hoekom elke groep nie maar by die plek van
sy keuse kon kampeer nie, dan was almal mos gelukkig.
Hierdie situasie het hom ook by ons laaste kamp
voorgedoen. Daar was mense wat glad nie beïndruk
was met Joos Becker as oord nie. Dis in die stad, die
geraas is onhoudbaar, daar is karre in plaas van bokke,
dis te naby, die ablusieblokke is swak, ensovoorts.
Ander mense was egter baie gelukkig (kyk bv. Magdanell Botha se brief op bladsy 7). So is daar mense wat
die gebieds-kamp by Weesgerus wil hou en ander weer
by die veel goedkoper Emmarentia Geldenhuys.
Ek is seker daar kan strukture met belangegroepe
uitgewerk word. Dan sal alle kategorieë geakkommodeer kan word.
Neem byvoorbeeld die naskoolse jongmense wat op
hul eie kan kamp. Hulle sal ook meer bereid wees om
by ’n groep betrokke te raak waar mense van hulle eie
ouderdomsgroep is. Die ouer mense, wat miskien
goedkoper oorde verkies of in die week wil kamp, kan
dan so maak. Tog sal daar nie gedwonge skeiding
wees nie omdat lede by enige belangegroep sal kan
inskakel.

Janus kyk
vorentoe
(en agtertoe)
Hier aan die begin van die jaar is dit goed om vorentoe
te kyk. Om dit te kan doen moet ƌ mens egter ook
weet waarvandaan jy kom. ƌ Goeie voorbeeld hiervan
vind ons in Janus, die Romeinse god, waarna die
maand Januarie vernoem is. Hy is gewoonlik met twee
gesigte uitgebeeld wat in twee teenoorgestelde rigtings
kyk. Hy kyk dus vorentoe, maar ook agtertoe. Wat
sien ons as ons dieselfde doen?
Agter ons lê 41 jaar waartydens Sawa deeglik gevestig is. Wat die toekoms betref koppel ek dit aan wat
die Sawa-President en Nasionale Voorsitter by die onlangse Sawa-kongres gesê het. Nico was van mening
dat ons op baie aspekte kan verbeter en verander en
het gesê daar rus op ons almal die verantwoordelikheid om voortdurend met voorstelle na vore te kom
oor waar ons aanpassings kan maak in belang van ons
organisasie en ons lede. Jurie se droom en wens is dat
Sawa vir ons nageslagte bewaar sal bly.
Ek onderstreep Nico en Jurie se uitsprake ten volle.
Sawa kan nie maar net aangaan soos altyd en hoop vir
die beste nie. Daar sal daadwerklik iets gedoen moet
word om te verseker dat ons oor 41 jaar nog ƌ tuiste
vir ons nageslag is. Daarom is dit dringend noodsaaklik dat dinkskrums op grondvlak met veral jonger lede
gehou word om vas te stel waar hervorming kan plaasvind sonder om waardes in te boet (die wysheid van
die veterane kan ook help). Daar sal uit die kassie gedink moet word. Het die tyd nie aangebreek dat ons op
ƌ manier voorsiening maak vir spesifieke behoeftes
nie? ƌ Sinergie tussen buitelewe aktiwiteite en geleenthede waar lede met dieselfde belangstellings binne die groter geheel geakkommodeer kan word het nodig geword. Om op ledebehoud te konsentreer is ongelukkig nie genoeg nie. Nuwe en veral jonger lede sal
gewerf moet word. En wat van belangegroepe?
rnaas) ? (Kyk artikel hiernaas).

(Artikel deur Johann Lemmer)
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Saamtrekdatums 2011

Lekker
Kampnuus

Laat weet jou voog voor die tyd of julle kom
kamp. Kampgeld kan vooraf betaal word by
ABSA Centurion 600 810 499 (meld naam
en oordnaam).

Kerskamp groot sukses

28 Januarie: Nkwe
(seniors vanaf Woensdag)
Kampgeld: R330 vir die naweek

Met ons aankoms Vrydagoggend, was ons lekker verras met senior burgers wat alreeds Donderdag-aand
daar oornag het. Deur die loop van die dag, het nog
baie woonwaens opgedaag wat die getal opgeskuif het
na 21 plus een tent. Wat ƌ pragtige opkoms vir die
laaste saamtrek van die jaar. Dit kan toegeskryf word
aan die gerief van ƌ naby kamp. Dit bespaar reiskoste,
tolgelde en tyd, veral vir die kinders wat besig is met
eindeksamen, asook werkende lede wat onder druk is
met jaareind werksaamhede en funksies.

18 Februarie: Veekraal
Kuiernaweek.
Gasheer: Kiepersol
11 Maart: Emmarentia Geldenhuys
(seniors vanaf 8 Maart)
Kuiernaweek. Gasheer: Waterberg:
R150 vir die naweek

Vrydagaand is die boekevat deur Fanie en Alida Venter waargeneem. Daarna is lekker koffie en tee geniet,
gevolg deur die registrasie wat deur Rigard waargeneem is.

21 April: Klipdraai
Presidente-saamtrek
Seniors vanaf 17 April

Gelukkig het die weer ons Saterdagaand toegelaat om
van die kersboom en braai ƌ sukses te maak. Die nabyheid van die kampterrein het weer eens bygedra tot
ƌ groot getal besoekers, kinders en kleinkinders van
die kampeerders. Die hoogtepunt vir die kinders was
natuurlik die kers-opvoering en die aankoms van Kersvader met sy groot sak geskenke.

20 Mei: Drie Berge
Kampgeld: R390 vir die naweek
13-19 Junie: Swadini
Noordelike Presidente

Die boekevat is deur Nic Fourie gedoen en daarna is
nasionale en ander toekennings deur die Voorsitter
oorhandig. ƌ Vrugtekoek, deur tannie Anna Rall geskenk, is deur Charlie King volgens die Amerikaanse
styl opgeveil en het bykans R700 ingebring. Baie dankie aan Gert en Anna (en Charlie).

29 Julie: Manyane
Kuiernaweek.
Gasheer: Bosveld
Seniors vanaf 27 Julie
R110 per nag + Admingeld

Die gesamentlike braai daarna was baie gesellig, ten
spyte van die klonte in die pap en die vure wat aangeblaas moes word met ƌ haardroër (ƌ klein foutjie!). Die vrugteslaai en roomys het goed afgegaan.
Dankie vir al die blikke vrugte wat voorsien is.

12 Augustus: Klein Paradys
AJV-naweek
Kampgeld: R360

Sondagoggend is die diens deur ds. Heinrich Carstens
waarge-neem.
Die inspirerende boodskap
“Verdwaal”,
het stof tot nadenke gelaat. Die afsluiting is gedoen en daarna is heerlike
koek en tee geniet. Hannie Ferreira het die dag verjaar
en sy het ƌ spesiale verjaarsdagkoek gebring. Ons
wens haar ’n mooi nuwe lewensjaar met vreugde en
gesondheid toe.

9 September: Gebiedskamp
Weesgerus

Fanie en Alida Venter
Nic en Johanna Fourie

Joos Becker
Kersboomsaamtrek

21 Oktober
Nuwe Shangrila
Kampgeld R430 vir die naweek
25 November
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Die Voorsitter sê

Hierdie jaar fokus ons op
lekker kamp
Met Kersfees agter die rug, vertrou
ek dat julle saam met julle geliefdes
ƌ ware Christusfees beleef het.
Ek en Hannie maak van die geleentheid gebruik maak om julle ƌ
voorspoedige 2011 toe te wens. Wat
ons as Sawa-familie betref is dit die
streekbestuur se wens dat ons hierdie
jaar sal fokus op lekker kamp sodat
almal weer saamtrekke sal kan bywoon.
Al die boekies met kaartjies wat vir
Romanz verkoop moet word is geneem. Ek aanvaar dat ons geen kaartjies sal terugontvang nie. Baie, baie
dankie aan elkeen wat boekies geneem het en veral dankie aan diegene wat reeds hulle geld by Rigard
inbetaal het. Die streekbestuur versoek dat alle gelde vir Romanz teen
einde Januarie 2011 inbetaal sal
wees. Ons sal nie kan kaartjies terugneem na dié datum nie. Om die nodige kontrole uit te oefen moet die
geld vir kaartjie-verkope so spoedig
moontlik, maar nie later nie as 31
Januarie, inbetaal word. Skakel my
asseblief dringend as u ‘n vraag in
die verband het. Ons doelwit is
steeds om 300 kaartjies teen R100 te
verkoop en so ook sal die kerkjeug
hulle deel doen om ook 300 teen
R100 te verkoop. Ek maak staat op
elke lid om ons te help om die kaartjies verkoop te kry. Indien ons dit
regkry sal ons as streek geen verder
finansiële druk vir enige bedryfskoste die volgende twee jaar behoort te
hê nie.
Wat die Joos Becker-kamp betref
was die terugvoer wat ek ontvang het
baie positief en dit was sigbaar in die
groot getalle wat Saterdag die kersboom en toekenningsfunksie bygewoon het. Baie dankie aan Nic, Johanna, Fanie en Alida wat as kampkommandante vir die naweek opgetree het. Nogmaals baie dankie aan
elkeen wat die kamp bygewoon en
selfs vir die dag deurgekom het. Ook
baie geluk aan elkeen wat toekennings ontvang het. (Kyk ook die

Die man in rooi deel
presente uit

foto’s op die
middelblaaie van
hierdie uitgawe
van Kampkrummels).
Hennie Ferreira

Ons volgende kamp is te Nkwe van
28 tot 30 Januarie 2011. Onthou
ook dat die senior burgersaamtrek
van 26 tot 27 Januarie plaasvind.
Ek is seker ons sien almal daarna
uit om weer saam te kamp omdat
ƌ lang tyd sedert ons vorige kamp
verloop het. Kom geniet die kamp.
Ons sien daarna uit dat ons ƌ groot
getal woonwaens sal wees. Dankie
aan MC de Swardt en Stef Maritz
wat hulle as kampkommandante
beskikbaar gestel het.
Wat die kamp te Veekraal (18 tot
20 Februarie) betref, is ons die gashere by ƌ kuierkamp saam met die
ander streke van gebied Jakaranda.
Ons sal ook graag hier ons lede in
groot getalle wil sien sodat ons dit
ƌ groot sukses kan maak. Veekraal
se eienaar het onderneem om die
oord eksklusief te maak vir Sawa
as ons meer as 40 woonwaens daar
sal hê. Ek wag vir jou om jouself
beskikbaar te stel as kampkommandant.
Mag ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om elkeen uit te
nooi om enige saak met my of ‘n
ander lid van die bestuur op te
neem wat vir jou moontlik ƌ probleem of uitdaging is. Moenie daaroor tob nie maar praat asseblief
openlik daaroor. As ons dit doen
sal streek Kiepersol versterk word
en dit nog aangenamer wees vir
elkeen om te kamp.
Ek sluit graag af met die aanhaling van Johann Wolfgang von
Goethe af:
“Daar is hoflikheid van hart wat
gekoppel is aan liefde. Dit skep ƌ
verblydende uiterlike optrede te
alle tye.”
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Volgende kamp
Nkwe, 28 Januarie 2011
Seniors vanaf Woensdag
Kampgeld: R330 vir naweek
Betaal in by Sawa Kiepersol
ABSA Centurion 600810499

Tandartse by
Elwierda Apteek
Dr René Pretorius
Dr Tania Erikson
Telefoon: 012 653 6154
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Schalk gesels met een wat op die tafel dans
Die kamp by Liracia was nou wel
bietjie droog, letterlik gesproke,
maar was heel aangenaam met heelwat nuwe gesigte. Daar was die Saterdagaand om die braaivleisvure redelik gewilde musiek vir almal om
na te luister (al moet ek dit nou self
sê!). So tussenin het ek darem hierdie
keer tyd gehad om met ƌ paartjie te
gesels, en ek gaan nou eers bietjie
agtergrond oor hulle gee, en daarna ƌ
paar “tips” om julle deurmekaar te
maak.
Sy was ƌ nooi Van Wyk, en is in
haar ma se kamer in Roodepoort gebore waar dominee Ziervogel se vrou
haar in die wêreld ingehelp het. Na
haar ma se afsterwe drie jaar na haar
geboorte, het haar tannie baie na haar
omgesien tot haar pa se troue met ƌ
onderwyseres van die Roodepoort
Laerskool. Haar tweede ma het baie
vir haar en haar pa beteken, en sy
was ƌ gelukkige kind wat later klavierlesse geneem het, aan die Voortrekkers deelgeneem het, en ook tennis gespeel het. Sy is later na die koshuis by Meisies Hoër (Pretoria), wat
groot aanpassing gekos het, maar sy
kan vandag terugdink en besef dat dit
haar meer selfstandig gemaak het.
Na skool is sy Pretoria Normaalkollege toe, en het daar binne drie
weke haar ridder ontmoet, eintlik
volgens haar, het hy haar eerste raakgesien. Dit het maar sukkel-sukkel
gegaan om afsprake met haar te kry,
want sy wou net jol en nie vasgebind
wees nie, het blykbaar “baie hard
gewerk”! Maar by ƌ Interkollege op
Heidelberg het hy “heel toevallig”
agter haar gesit en toe ook sy voet
neergesit en gesê sy moet die aand
saam met hom bokjol toe gaan. Sy
wou net dans, en hy wou net soen!
So het dinge ontwikkel en gedurende
hulle jare van kys “was” hy altyd
baie ordentlik (klink my hy het daarna baie verander)!
Hy is op Barberspan naby Delareyville in die ou Wes-Transvaal gebore, het op Wolmaransstad begin
skoolgaan, en het sy pa op negejarige ouderdom verloor. Van standerd vyf tot matriek was hy in Volk-

skool (Potch) se koshuis. Na matriek het hy by die Poskantoor gewerk en geld gespaar om die volgende jaar Pretoria Normaalkollege
toe te kon gaan, waar dinge begin
gebeur het!
Nou vir die paar “tips”:
Hy het as vierjarige voor kerk
met sy matroospakkie agter sy pa
se Plymouth se stuurwiel so gebrim-brim-brim dat hy van kop tot
tone skoon aangetrek moes word.
Op vier wou hy gereeld by wees as
sy sussie (15 jaar ouer) se kêrels
kom kuier. Hy moes as negejarige
in die hof getuig nadat die koshuisvader 'n eland onwettig geskiet het
en hy saam was. Toe hy veertien
was het hy die oggend vieruur op
Potchefstroom alleen die trein gehaal na ou Ellispark waar die Britse
Leeus teen die Springbokke gespeel het.
Hy koop 'n staanplekkaartjie buite
die hek en was deel van die grootste rugbyskare ooit in SA (95 000).
Die Springbokke het verloor 22-23
toe Jack van der Schyff in beseringstyd die vervyfskop mis. In
standerd nege is hy voorsitter van
die reëlingskomitee wat die matriekafskeid reël. As student ryloop
hy eenkeer vanaf Pretoria na Carletonville. Toevallig laai sy "kys" se
oom hom op en vertel lustig hulle
is op pad na familie wat so 'n oulike dogter het wat ook op NKP is.
Hy wou natuurlik veel eerder saam
met hulle na die niggie, wat die naweek op Roodepoort was, gery het!
In sy tweede studentejaar lewer hy
'n referaat by die Afrikaanse Studentebond se kongres in Bloemfontein. Die volgende jaar reël hy 'n
studentetrein na Stellenbosch, hierdie keer is sy geliefde saam, en wat
'n heerlike uitgerekte reis was dit
nie! Hy moes hom egter gedra want
met die groepskaartjie by hom, kon
die kondukteur enige oomblik die
kompartementdeur oopmaak!
Sy het in die laerskool 'n rapport
gekry waarop gestaan het sy praat
te veel. As twaalfjarige het sy op
haar eie met die trein vanaf Roode-
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poort na Johannesburg gery om te
gaan inkopies doen. Eendag het sy
haar so vergaap aan die mannekyne
by John Orrs dat sy 'n hele koppie tee
op haar skoot gemors het. Sy het ƌ
besondere verhouding met haar pa
gehad. Saam het hulle in ou Roodepoort se strate gestap en vis en tjips
uit wit tjipspapier geëet en nie haar
ma vertel hy bêre sy “medisyne” (ƌ
knertsie “White Horse”) op die kombuis se plafon nie. Sy vervul haar
kleindogtertjiedroom en beskou haar
28 jaar in die onderwys (nege jaar as
departementshoof) as louter vreugde.
Sy is kunstig en betrokke by musiek,
konsert- en koorwerk, reël van funksies, onthale en rangskik van blomme. Sy verwerf veral bekendheid as
graad eenjuffrou. Op 'n stadium was
sy en haar vier kinders gelyktydig
aan die laerskool Wierdapark verbonde. Vir haar was die klaskamer 'n
vreugdekamer. Sy wou altyd nog
drie dinge doen: In 'n boot op die oseaan vaar, "para gliding" doen en op
'n tafel dans. Sy voltooi die laaste
een toe sy by die AJV op Phumula
en by die Kongres te Parys op die
tafel dans.
Ja, julle is reg, dis Johann en Alet
Lemmer, en ek hoef seker nie verder
oor hulle betrokkenheid by SAWA
uit te wy nie! Hulle sien die organisasie soos volg: “Goeie verhoudinge
is uiters belangrik. Mense soek liefde
en aanvaarding. Die sin en waarde
van Sawa is dat dit daar is om in lede
se behoeftes te voorsien. Jy moet
veral 'n nuwe lid nie aan homself
oorlaat nie. Betrek hom, gee erkenning en laat hom belangrik voel. Ons
in Sawa is deel van 'n groot familie
waar vrywillig aan aktiwiteite deelgeneem word omdat dit vir ons lekker is. Dis goed om saam met vriende te kamp maar ons moet daarteen
waak om in die proses mense uit te
sluit. Eerder inklusief as eksklusief.
Ons is passievol oor Sawa”. Oor
vriende maak met vreemdelinge, sê
Debra Fine: “Just a smile, a friendly
hello, and you’re in – almost. In addition to that, also be sure to make
eye contact.”
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POSSAK
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Is ons te afhanklik
van Boekevat?
Willem de Jongh skryf:
Ek verwys na die skrywe van Bertus
Voges (Boekevat het plek).
Met my aansluiting by SAWA sowat ’n jaar gelede, was een van die
aangenaamste verrassings die mate
waarin daar by saamtrekke geleenthede geskep is om die Here te dien.
Ek het egter die indruk gekry dat
sommige lede miskien nie meer gereeld huisgodsdiens of stiltetyd beoefen nie en dat party selfs geheel en al afhanklik is van die
SAWA-boekevat.
Dit laat my wonder of sommiges
nog weet hoe om self stiltetyd te hou.
Daar is by saamtrekke soveel seëninge om voor dankie te sê en daar is
ook die geleentheid om die organisasie aan die beskerming van God op te
dra dat ek voel ons almal moet alles
in ons vermoë doen om Vrydagaand
boekevat by te woon. Dit moet amper soos 'n verpligting wees en ek
glo nie enige iemand sal kwaad raak
as ons vir die laatkommers moet wag
nie.
Boekevat op Vrydagaand is eintlik
nie die afsluiting van die dag nie
maar eerder die opening van die naweek en die vra van God se beskerming oor die naweek se gebeure. Die
boodskap van Vrydagaand by Liracia
het gevra vir die Here se seën, beskerming en bewaring tot ons weer
Sondag afsluit as ƌ groep. Die boodskap het ook gevra dat ons met mekaar sal kuier, mekaar sal verdra en

mekaar sal leer ken. Wanneer daar
op 'n Saterdagmiddag nie amptelike
boekevat is nie word daar wel 'n
tafelgebed gedoen. Dit beteken beslis nie dat daar 'n verbod op boekevat geplaas word nie. Inteendeel, soos in die geval van die naweek by Liracia, was die boodskap
Vrydagaand dat ons almal Saterdag
op gepaste wyse op ons eie sal afsluit. 'n Mens verval te maklik in
die gewoonte om nie stiltetyd te
hou nie en net afhanklik te wees op
SAWA-kampe, Sondagkerk, troues
en begrafnisse.
Boekevat word soms verskuif in
uitsonderlike gevalle waar die persoon wat die kampprogram saamgestel het nie bewus was van 'n ander gebeurtenis nie en in so 'n geval
is dit net 'n uur vroeër of later. Boekevat behoort glad nie sonder enige
rede laat vaar te word nie en wanneer dit gebeur moet ons vertrou
dat daar wel ‘n goeie rede of doel
is. Dit is onnodig om dan te kla nog
voordat uitgevind is presies wat die
rede daarvoor mag wees.
Soos ek reeds gesê het plaas dit
glad nie 'n verbod op boekevat nie.
As die skrywer moontlik nie stiltetyd gehou het nie, het hy die bus
gemis deur hom besig te hou met
die uithaal van splinters uit ander
se oë.
Ek het nog 'n paar ander gedagtes
rondom boekevat maar as ek dit op
skrif plaas kan dit ly tot 'n misverstand. Voel egter vry om met my te
gesels.

Joos Becker se
pragtige bome
Magdanell Botha skryf:
Maandagoggend na die suksesvolle
saamtrek by Joos Becker (ons het
oorgebly) sit ek en bewonder die
pragtige bome in die oord. Hoeveel
mense het die bome raakgesien?
Om ons is die gejaag om betyds by
die werk te kom, maar ons sit te
midde daarvan rustig en koffie
drink. Wat 'n groot voorreg is dit
nie! Ons het wel in die middel van
die stad gekamp, maar juis omdat
dit naby is, was dit vir lede moontlik om te kom kuier, of ander funk7

sies by te woon asook om te kamp.
Die baie kinders en kleinkinders wat
die kersboomfunksie kon bywoon,
het dit spesiaal gemaak. Aan die einde van die jaar is dit lekker om so
goedkoop te kamp - sonder tolpaaie,
ens. Hoewel die ablusieblokke oud
is, is die warm water vinnig en altyd
beskikbaar. Al die voordele maak op
vir die bietjie nadele - veral in ’n tyd
wanneer almal ekstra kostes het!
Mag almal weer tot nadenke gestem word om die moeite te waardeer wat gepaard gaan met die reëlings van so 'n kamp!
'n Nuwe jaar vol uitdagings word
julle toegewens.

Hanteer probleme
Hennie Ferreira skryf:
Ongelukkig was ek nie self by die
Liracia kamp nie maar elke saak het
twee kante. Na wat ek verneem is
daar die Vrydagaand beslis genoem
dat daar nie Saterdag boekevat sou
wees nie. As sommiges dan ontevrede was met die reëlings, waarom is
daar nie Saterdag met die betrokkenes daaroor gepraat nie? Ons behoort sekerlik die oortuiging van ons
gemoed te hê om daarvoor op te
staan en nie stil te bly nie.
Dit is so jammer dat, eerder as om
die saak aan te spreek, daar met die
ongelukkigheid gekamp en saam geleef is en dit eers later nodig geag is
om die aangeleentheid via “Possak”
op te neem.
Die Christelike grondslag van Sawa is ononderhandelbaar soos dit
vervat is in SAWA se EREKODE.
Boekevat is beslis hier om te bly!

Opvolging by besture
in belang van ons
organisasie
Klaas Waarsegger skryf:
Daar behoort ƌ stelsel by alle besture in SAWA te geld sodat persone
nie langer as drie jaar in dieselfde
pos kan dien nie. Dit sal verseker dat
daar ƌ gesonde sirkulasie van bestuurslede is in belang van hulself en
die organisasie. Dit is reeds by baie
direksies, kerkrade en ander verenigings van toepassing.
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weg. Die koei sê toe dat hy dit nie geweet
het nie en hy sal probeer. Die koei probeer
dit toe. Hy flap en flap sy bene, maar hy
lig glad nie op nie. Baie kwaad vir die voël
loop hy toe weg. Hy kom toe by eekhoring
uit, hy vra toe vir die eekhoring hoe sy so
hoog spring. Die eekhoring antwoord toe
dat sy net weg skop teen iets en dan na iets
anders toe spring. Die koei probeer dit toe
en dit het gewerk. Hy spring teen 'n muur
en oor die maan. Die diere juig en skree en
sê vir hom dat hy die eerste koei is wat oor
die maan gespring het. (Tannie Dané)

Ons
Sawa
Kalantjies
Die storie van die koei
wat oor die maan
gespring het
Daar was eendag 'n koei wat baie ongelukkig was, omdat hy nie oor die maan kon
spring nie. Eendag het hy by 'n voël aangekom. Hy sê toe vir die voël hoe hy voel en
vra hom hoe hy dit reg kry om te vlieg. Die
voël antwoord toe in 'n diep kwaai stem
dat jy net jou arms moet flap en dan is jy
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Ouer as 50 die
betroubaarste
Ouderdom as die enigste
kriterium vir aftrede uit
die werkplek is onaanvaarbaar en immoreel, het
die voorsitter van
GrysKrag verklaar. Nog
meer immoreel en diskriminerend is die feit dat
mense op grond van ouderdom nie tot die hoofstroomekonomie hertoegelaat word nie.
Hy het dit gesê na aanleiding van ƌ Britse minister van Indiensnemings-aangeleenthede
se wetsontwerp wat ouderdom as kriterium vir
aftrede verbied. Enige
persoon moet toegelaat
word om sy beroep te beoefen, so lank hy/sy kan
en wil en dit tot die tevredenheid van die werkgewer geskied.
Onlangse navorsing het
getoon dat mense ouer as
50 die mees betroubare
groep is wat die langste
by een werkgewer bly en
die minste eise stel. Dit is
daarom onverstaanbaar
dat sulke mense uitdiens
gestel word, of op grond
van ouderdom, sonder
inagneming van meriete,
nie vir posisies in die
werkplek oorweeg word
nie. Dis ƌ tragedie vir die
land dat hierdie kennis,
vaardighede, ervaring en
wysheid bloot in die drein
afgegooi word. Nog ƌ
groter tragedie is dat
mense dikwels a.g.v. faktore buite hulle beheer,
gedwing word om tot 15

jaar voor hulle beplande
aftrede pakkette te aanvaar en dan nie meer
werk kan kry nie. Dit lei
tot die skepping van ƌ
groot groep mense wat
besef dat hulle nie finansieel sterk genoeg is
om hierdie nuwe situasie op die langtermyn te
hanteer nie, daarom is
ernstige psigologiese
probleme dikwels aan
die orde van die dag.
Skielik is daar ƌ geslag
van mense wat om redes buite hulle beheer
voortydig uitdiensgestel
is en wat met toegetrekte en benoude kele die
toekoms inkyk omdat
hulle skielik in die status van afgetredene ingedruk is. Die staat en
veral die sakewêreld
kan ƌ wesenlike verskil
maak deur hierdie uitdiensgesteldes as mentors, konsultante of kontraktuele aanstellings te
oorweeg. Dis baie goedkoper en spaar die
werkgewer uitgawes
t.o.v. opleiding, byvoordeelbetalings ens.
GrysKrag se Kennis en
Vaardigheidsregister is
vir hierdie doel in die
lewe geroep. Persone bo
50 of diegene wat selfs
op ƌ jonger ouderdom
uitdiensgestel is, kan op
hierdie register geplaas
word, wat aan die sakewêreld beskikbaar
gemaak word.
As presidente en politieke leiers van lande tot
op hoë ouderdom kan
regeer, bestaan daar
geen rede dat ander beroepsgroepe dit nie ook
suksesvol kan doen nie.

Tienertegnologie:

Profiel op “My Space” kan
soos eie webwerf lyk
MySpace is baie soos
Facebook. Profiele kan
ook privaat wees en ek
sou elke tiener aanmoedig om hulle profiele so
te hou.
Hulle word albei as
sosiale netwerke geklassifiseer en dien min of
meer dieselfde doel.
Wat MySpace anders
maak as Facebook is
die funksie wat jou toelaat om jou profielbladsy uniek te laat lyk. Met
Facebook lyk alles baie
dieselfde, maar as jy
iets van CSS en HTML
af weet, kan jou MySpace profiel soos ’n eiestaande webwerf lyk.
Hoekom is dit so populêr? Daar is ’n paar
redes wat MySpace in
dieselfde speelveld as
Facebook plaas.
Eerstens het dit voor
Facebook gekom, so
daar is geharde aanhangers wat Facebook as ’n
mededinger sien. Tweedens is daar diegene wat
meer kreatief aangelê is
wat van die “custom
look” hou. Hulle wil nie
deur die Facebook
“image” ingehok word
nie. Derdens is MySpace ideaal vir groepe wat

Mediaverklaring deur
GrysKrag
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hulle self wil bevorder.
Jy kan jou voorblad
kompleet met liedjies en
prent-jies ophelder.
Laastens is dit net soos
Facebook, absoluut gratis!
Wat is die gevare?
Met MySpace is die fokus op sekuriteit kleiner
as Facebook omdat die
tipe mens wat MySpace
oor die algemeen gebruik, nie die tipe mens
is wat naïef genoeg is
om te val vir ’n vals uitlokkende persoonlikheid nie. Dit wil nie sê
dat dit nie gevaarlik is
nie. Enige internetgebaseerde sosiale netwerk
hou gevare in. Die geheim is om niemand te
vertrou nie, en niemand
as ’n vriend by te voeg
wat jy ongemaklik mee
is nie.
Wat kan ouers doen?
Met MySpace kan jy
maak net soos met Facebook. Maak jou eie
profiel, voeg jou tiener
as ’n vriend by en dateer gereeld jou status
op. Sodoende kan jy
tred hou met jou tiener
en hulle bewegings en
op die hoogte bly.
(Renier)

KAMPKRUMMELS JANUARIE 2011

Kersvader deel geskenke uit en kinders geniet dit

Groot getal mense by afsluitingsfunksie

ELWIERDA APTEEK
Elwierda@mweb.co.za
Noodnommer 082 460 0162

Kom maak kennis en kry:
x



Skakelom‘nafspraaktemaak
0729496293

x

(Maandaegesluit)

x

x



x

OpdiehoekvanChrisHougaarden
Springbokstraat,langsdie
pandjieswinkel,Wierdapark

x
x
x



Komloergerusinasjynogniehier
wasnie

Flinke diens
Billike Pluspryse
ƌ Goeie luisteroor
Professionele advies
Vriendskap vir ƌ leeftyd
Oop sewe dae per week
Noodure tot agtuur saans
Aflewering

Elwierda Apteek
Koedoestraat 184



Wierdapark

Parkeerondergrootbome
Telefoon 012 653 6153
Faks: 012 653 6175



Ondersteunonseiemense
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012 653 6172
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VERJAARSDAE

SAWA in breër verband

SA Woonwa-Assosiasie
Erekode
Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die
Grondwet, asook tot die
Reëls en Gedragskode van
die Suid-Afrikaanse
Woonwa-Assosiasie
Verder verbind ek myself tot die volgende:
- Ek sal strewe om die Christelike grondslag van
SAWA te bewaar en uit te lewe;

FEBRUARIE

Dis vir
Kampkrummels
baie aangenaam
om die mense
wat hier langsaan vermeld
word geluk te
wens met hulle
verjaarsdae

06
08
08
09
10
11
15
18
18
21
21
25
26
27
28

- Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my
vermoë doen om ons Assosiasie uit te brei;

Madeline Fourie
Schalk Nolte
Marianne Nolte
Hennie Briedenhann
Mercer Jordaan
Regardt de Swardt
Elize Kruger
Andries Schoeman
André Voges
Jo de Villiers
Fanie Marx
Poen Venter
Alida Jordaan
Litia Joubert
Maude Fritz

- Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy
fauna en flora beskerm en bewaar;
- Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskikking so te benut dat ander
gaste dit sonder ongerief kan gebruik;
- Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees,
beleefd op te tree en bedagsaam te handel
teenoor alle padgebruikers;
- 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.

Lief en
leed

die huwelik getree.
MC en Marie de Swardt het hulle nuwe huis betrek.

Baie geluk aan Willem Nordejé wat op 20 Desember
vyftig geword het. Hy en Maria se seun BP ontvang sy
skool se trofee vir die veelsydigste leerder vir prestasies op die gebied van rugby, krieket, atletiek, leier-

Karen (van Frank en Hettie Smith) is verloof en het
drie onderskeidings by Unisa behaal.
Mike du Preez was in die hospitaal.

skap en akademie. Die skool se gesogte erepenning word eersdaags aan hom toegeken.

Die volgende lede se moeders is oorlede: Christo van
der Merwe, Jannie van den Berg, en Hester Wessels.

André en Hannelien het ‘n babaseun, Kian, en Bertus
en Annatjie Voges het dus weer oupa en ouma geword.

Frieda Burger, Thys en Celeste Botha moet operasies
ondergaan.

Geluk aan ons matrikulante en studente wat die eindeksamen geslaag het. Marelize Ferreira het vyf onderskeidings gekry.

Lenie Lubbinge het ‘n voetoperasie ondergaan.
Willie Lubbinge se moeder het ‘n beroerte gehad.

Frank Smith is aangestel as deeltydse studieleier en
promotor asook eksaminator by Unisa.

Susan Delport was in die hospitaal.

Pat en Ronél Whelan se twee seuns het verlede jaar in

Dit gaan beter met Rita Hanekom.
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Kersboomsaamtrek en erkenning

Fanie en Alida Venter:
Nic Fourie, ouBydrae tot Kongres 2009 diteur

Kampkommandante: Nic en Johanna Fourie,
Fanie en Alida Venter saam met Hennie Ferreira

Pierre de la Harpe en
Iloma: Sleepman en Kongres

Derrick du Plessis se bod was sukses- Linda en Louw de Jager: Erkenning vir
vol vir tannnie Anna se vrugtekoek
verskeie prestasies op streekvlak

25 Jaar-toekennings ź

Hennie wens vir Hannie geluk met haar
verjaarsdag Sondag by die saamtrek

Aansporingsplaatjies, toekennings

Lenie en Willy Lubbinge, Johanna en Nic Fourie,
90 eie en 150 algemene saamAlida en Fanie Venter, Magdanell en Theunis Botha trekke: Johanna en Pieter

100 eie saamtrekke: Willy en Lenie

Foto’s geneem deur
Johann Lemmer

120 eie saamtrekke: Johann en Alet

Schalk Nolte (saam met
kleinkinders)

Deelnemers aan die kersspel

Kampkrummels word uitgegee deur die Sawa Streek Kiepersol. Plasing van berigte, artikels, of enige ander bydraes of advertensies impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van Sawa of die Kiepersobestuur is nie. Kommentaar en ander redaksionele artikels word deur die redakteur verantwoord.
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