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Sluit Sawa mense in of is ons in 'n 
gemaksone wat lede kan afskrik? 

Afgevaardigdes by Sawa-kongres 

Die nasionale voorsitter, Jurie  
Dreyer, het in sy jaarverslag aan 
die onlangse Sawa-kongres wat in 
Hartenbos gehou is, verwys na die 
onwenslikheid van eksklusiwiteit 
en dat daar gewaak moet word teen 
groepvorming in streke. Dit kan die 
indruk skep dat sekere lede uitge-
sluit of nie betrek word nie. Hy het 
gevra: 
 
“Kan Sawa aanspraak daarop maak 
dat ons steeds die leier in woonwa-
kampering is? Is dit nog steeds ons 
droom om Sawa ŉ tuiste te maak 
vir ander woonwa-gebruikers wat 
bereid is om ons waardes te deel? 
Tree ons inklusief op of het ons in 
klein groepies ŉ veilige gemaksone 
geskep wat potensiële lede kan af-
skrik? 

Hy het ook gesê dat die daling in 
ledetal kommerwekkend is en 
hernude pogings aangewend moet 
word om veral jonger lede te 
werf.  
 
Hieruit kan afgelei word dat die 
saak van ledewerwing maar ook 
die behoud van lede baie belang-
rik is. Bestaande lede wat nie 
kamp nie maak steeds ŉ bydrae 
deur hulle ledegeld en moet met 
sorg hanteer word. Dit sal ver-
keerd wees om te veel klem op 
kampbywoning te lê. As ŉ lid be-
dank kan by hom verneem word 
of hy nie wil aanbly totdat sy om-
standighede miskien verander nie.   
As al die lede wat nie gereeld 
kamp nie moet bedank sal die Sa-
wa-ledetal dramaties verminder, 

met ernstige gevolge.  
 
Wat die kongres betref   het Jurie 
sowel as die twee gebiedsvoorsit-
ters, Daan Schoeman en Fred 
Schmiedeskamp, wat verantwoor-
delik was vir die reëlings, hulle te-
vredenheid uitgespreek met die 
suksesvolle afloop van die kongres-
naweek (22 September 2012).    
  Jurie het gesê die verrigtinge is 
deur meer as 300 Sawanante oor 
die lengte en breedte van die land 
bygewoon. Dit was die eerste keer 
sedert 1997 dat die kongres in die 
suide aangebied is. Fred  (Goeie 
Hoop) en Daan (Kaap Middellan-
de) het dank betuig teenoor die 
streke in hul onderskeie gebiede.   

Hennie Ferreira (regs) en Johann Lemmer het Streek Kiepersol hierdie jaar 
as afgevaardigdes by die kongres in Hartenbos verteenwoordig  

   Jurie Dreyer 
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OORDENKING 
Breër verband 

Sawa streef daarna om 
- vir Afrikaans georiënteerde 
kampeerders die geleentheid 
te bied om binne ŉ Christelike 
konteks, ŉ tuiste te bied waar 
hulle hul beginsels en kultuur 
kan uitleef. 
- vir kampeerders die geleent-
heid te bied om saam met 
geesgenote so bekostigbaar 
as moontlik te kampeer. 
- die belange van SAWA-lede 
te bevorder deur onderhande-
ling   en samewerking met an-
der instansies. 
- die balans tussen die belan-
ge van die mens en die natuur 
te handhaaf. 

  

Streekbestuur 2012-2013    
Voorsitter: André Baker (083 409 3709) bakera@netactive.co.za 

 Ondervoorsitter: Ronelle King (084 444 8282) ronelle@hscenturion.co.za 
 Sekretaris: Ina van den Berg (081 270 8267) jannie.ina@gmail.com 

 Penningmeester: Rigard Lemmer (082 786 9928) rigard.lemmer@treasury.gov.za 
 Senior burgers: Frank Smith (012 654 3135) frank.hettie@vodamail.co.za 

Addisionele lede: Christa Bothma, Schalk Nolte, Lucille Vorster 

Redakteur: Johann Lemmer (012 653 2745) lemmerj@mweb.co.za 
                               
Bankbesonderhede: Sawa Kiepersol, ABSA Centurion 600 810 499 
 

Die soeke na rigtingwysers 
 

En Hy het vir die mens gesê: Om die Here te dien, dit is wysheid, om die 
kwaad te vermy, dit is insig.” Job 28:28 
      Wanneer jy ŉ kamera opneem om foto’s te neem dan is dit heel anders as 
wanneer iemand ŉ toneel skilder. Die harde realiteit soos dit voor jou is, 
word vasgevang. Ja, jy kan dit manipuleer, jy kan die kleure ophelder of ver-
dof. Jy kan die realiteit ŉ bietjie mooier laat lyk, maar dit bly die harde reali-
teit. 
      Per geleentheid sit Pauline Musengwayire voor my en vertel haar lewens-
verhaal. Dit was aangrypend en ongelooflik hartseer. Haar man en twee kin-
ders is tydens die volksmoord in 1994 in Rwanda vermoor en sy verkrag. 
Vandag is sy MIV+ en sukkel om voort te bestaan.  
      Die foto wat geneem was, wys ŉ goed versorgde vrou, in die fleur van 
haar lewe, maar met oë wat moeg is. Sy is gewoon moeg van die gestoei om 
aan die lewe te bly. 
      Hierdie vrou wat fisies so moeg is kom met ŉ ongelooflike geloofswaar-
heid na vore. Sy begin vertel wat haar deurdra, en dit gaan oor die soeke na 
die wil van die Here in haar eie lewe. Dit is nie net lippetaal nie, maar ŉ 
deurleefde werklikheid. 
      Vandag dink ek weer terug aan daardie ontmoeting. Vir baie van ons is 
ons daaglikse omgang met die Here iets vanselfsprekend. Baie keer is dit ook 
iets wat afgeskeep word te midde van ons baie besige programme. 
      Die Bybel gee vir ons baie duidelike riglyne wat diens aan die Here bete-
ken en hoe dit moet gebeur. Terselfdertyd is daar definitiewe riglyne oor hoe 
om die kwaad te vermy. Jesus Christus, ons Verlosser het hierin ŉ navol-
genswaardige voorbeeld gestel. Hy was deurentyd die toonbeeld van liefde, 
vrede en omgee. Tog het Hy ook berispe en verkeerdhede reggestel.  
      Die realiteit is dat ons in ŉ wêreld leef wat soek na antwoorde. Na rig-
tingwysers om sinvol en doelgerig te lewe. Kom ons laat toe dat ons lewens 
as rigtingwysers na God toe die toonbeeld is van wysheid en insig. 
      Gebed: Here, help my om deur dit wat ek is uit te reik na ander wat nie so 
bevoorreg is soos ek nie. Amen. 
 

Francois Sieberhagen 

Helpende Hand 
Help asseblief met toiletware en 
mediese hulpmiddels soos salf,  
rome, verbande, ontsmettings‐
middels en so meer. 
Bring dit saam na die Joos Becker‐
kamp in November. Navrae: 
Frank en Hettie (012 654 3135)  
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Uit die nasionale voorsittersverslag blyk dit dat oplei-
ding vir veral nuwe bestuurslede belangrik is en dat 
hulle op die hoogte moet kom van die Sawa-grondwet 
en ander dokumente. Dit sal goed wees as lede wat nie 
op die bestuur is nie dit ook kan bestudeer. Dit handel 
oor ’n wye verskeidenheid onderwerpe wat lede kan 
bemagtig om die beste van hulle lidmaatskap van Sa-
wa te maak. Al die dokumente is op die Sawa-webwerf 
by www.sawa.org.za beskikbaar. 
      Goeie kommunikasie is die sleutel tot ŉ ingeligte 
ledekorps en moet deurentyd aandag geniet. Die web-
bladsy van Sawa is, en word toenemend, ŉ belangrike 
vorm van kommunikasie. ŉ Beroep word op almal ge-
doen om die Sawa-webwerf hulle tuisblad te maak.  
      Die daling in ledetal is kommerwekkend en hernu-
de pogings moet aangewend word om veral jonger le-
de te werf. Bestaande lede wat nie kamp nie maak 
steeds ŉ bydrae deur hulle ledegeld en moet omsigtig 
hanteer word. Dit sal verkeerd wees om te veel klem 
op kampbywoning te lê. As ŉ lid bedank kan by hom 
verneem word of hy nie wil aanbly totdat sy omstan-
dighede miskien verander nie.   
      Met verwysing na die onwenslikheid van eksklusi-
witeit moet gewaak word teen groepvorming wat die 
indruk kan skep dat sommige lede uitgesluit of nie be-
trek word nie. 
      Moontlike wysigings aan die Jaarprogram moet  nie 
later nie as 21 Oktober aan Jannie Meyer (082 462 
7615) gekommunikeer word. 
      Streke word versoek om hulle kampe vir 2013 so 
spoedig moontlik skriftelik met die oorde te bevestig. 
Dit sal voorkom dat die streek en/of Sawa in die ver-
leentheid kom. 
      Die Nasionale saamtrek in September 2013 gaan by 
Koppisol plaasvind. 
      Die Wintersaamtrek in Junie 2013 se oord is nog 
nie bevestig nie en sal aan streke gekommunikeer 
word. 
      Die riglyne vir senior burgerverteenwoordigers sal 
spoedig versprei word. Let daarop dat dit nie voor-
skriftelik is nie en geen grondwetwysiging in die ver-
band aangebring is nie. 
      Die Sitrusfeesdatum is die naweek van 31 Mei tot 
en met 2 Junie 2013 
      Die Presidente van 2013 word weer by Klipdraai 
gehou en Vaalrivier sal as kampkommandant optree. 
Dis belangrik dat hierdie geleentheid bygewoon word. 
Lede word versoek om nou reeds daarvoor te beplan. 

Oor Sawa in die breë sê die Redakteur: 
Kongressake wat aandag moet geniet 

Wat ons bybly van die senior-
toer na Oos- en Suid-Kaap 
Johann en Alet Lemmer skryf: 
Wat bly ons die beste by oor die senior burgers se 
toer na die Kongres in Hartenbos? Teen halfsewe 
saans het ons afgesluit met ŉ besondere lied wat nou 
al Sawa-besit geword het, ŉ aandlied. Terwyl ons dit 
sing het die eerste skemer gedaal en dit was aangry-
pend om die oomblik in die natuur te beleef waaroor 
dit juis gaan: “Laat my rus in u beskerming as dit 
donker om my raak”. Ons het dit 21 keer beleef: Drie 
keer by damme, agt in nasionale parke, twee in berg-
oorde, vier langs riviere en vier keer by die see. Die 
son se laaste strale was weg, dit was die mooiste tyd 
van die dag en ons was verseker dat die grote God 
wat altyd waak sy hande oor ons hou, ons geen onheil 
vrees nie, dat vrede in ons woon en dat ons die vol-
gende dag sou opstaan om Hom te dank vir goedheid 
en die gawe van ŉ nuwe dag.  
     Wat was die mooiste? Die berge by die Kango-
bergoord terwyl die  son stukkies blare van die bome 
in goud baai in kontras met die donker wat reeds be-
gin toesak; die see by Stormsriviermond wat teen die 
rotse klap en veelkleurige groen en wit skuim die 
hoogte inskiet; die Bergkwagga-park met berge 
rondom jou, die vlaktes, die hoogtes en die dale met 
die Wilgerboomrivier doer ver onder;  Addo se ruig-
ruigtes en diere, die fynbos, blomme en struike langs 
die paaie in volle lentedrag, die uitdagings en uitsig 
van die Swartbergpas en die kronkelpad na die Gam-
kaskloof; Thomas Bain se indrukwekkende bergpas-
se, Hartenbos se strandwandelpad met inspirerende 
gedigte oor die see, die skilpaaie, uitgestrektheid en 
vergesigte by Karoo-park, die stukkie paradys langs 
die Oranjerivier. Ag daar is so baie. 
     Dan die mense. Vyftig mense wat vir drie weke 
dag vir dag letterlik in mekaar se aangesigte gelewe 
het.  En tog het almal goed gekliek, goed oor die weg 
gekom, goed saamgewerk  en dit saam geniet.  
     Toerleier Nico Spaumer en sy mede toerbestuurs-
lede verdien dank vir hulle leierskap en bydrae om 
die toer goed te laat afloop. Maar die toer was die re-
sultaat van deeglike beplanning deur Christo van der 
Merwe wat alles tot in die fynste besonderhede uitge-
werk het. Die Sawa-kongresnaweek het vlot verloop, 
die tog was ongelukvry en almal is veilig tuis.  
     Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer! 

Na afloop van die Hartenboskongres is daar sekere aangeleenthede wat verder 
deur streekbesture aangespreek moet word om te kyk in hoe ŉ mate daar by op‐
lossings uitgekom kan word. Daar is ook ander sake wat aandag moet geniet.  Johann Lemmer 



 

4 

KAMPKRUMMELS OKTOBER 2012 

 

Saamtrekke vir 2012 
 

26 Oktober: Kaia Manzi 
Kampgeld vir die naweek R390. Laat weet 
vir Ina van den Berg by 081 270 8267. 
Kyk roetebeskrywing op bladsy 11.  
GPS volgens Kaia Manzi webwerf:  
S25 53.408 en E28 41.351 
 
16 November: Joos Becker (Kersboom) 
Kampgeld vir die naweek R260 
Bring kinders en kleinkinders saam 
 
23 November: Karee-Krans (4x4-kamp)
(42 km buite Rustenburg) 
Gewone woonwaens ook welkom 
Skakel Willem Nordejé by 082 887 1090 
 
Saamtrekke vir 2013 
 

25 Januarie: Klipdraai (Meyerton) 
 
22 Februarie: Drie Berge 
 
29 Maart: Presidente 
 
26 April: Hartebeeshoek 
 
24 Mei: Sitrusfees (Buffelspoort) 
 
13 Junie: Nasionale Winterkamp 
 
22 Junie-29 Junie: Wildtuintoer 
 
26 Julie: Manyane  
 
23 Augustus: Klein Paradys (AJV) 
 
13 September: Koppisol 
 
25 Oktober: Marula 
 
15 November: Nkwe  

Reën en koue skrik ons nie 
af by Nkwe 
 
 

Christa Bothma 
 
Vrydagoggend 7 September heers daar groot opgewon-
denheid,  maar o wee dit is toegetrek en dit reën katte en 
honde.  Maar nie eers dit gaan ons opgewondenheid oor 
hierdie naweek, waarna ons so uitgesien het, demp nie.  
Kiepersol gaan kamp!  Woonwa na woonwa kom by die 
hekke van Nkwe in.  Onder sambrele en met reënjasse en 
ŉ gespin in die modder kry elkeen ŉ plekkie vir sy wa.  
Met die hulp van ons mede kampeerders het almal gou 
opgeslaan en is reg vir kamp.  Laatmiddag besluit die 
goeie ou reën dat hy nou genoeg vir ons gekuier het en 
kom daar ŉ ysige koue in sy plek. 
     Nie eers die koue skrik hierdie klomp Kiepersollers af 
nie.  Sesuur kom ons in die Nkwe lapa bymekaar en ver-
heerlik ons Heer.  Daarna spring die Kings en Bothmas 
weg met gasstowe en pannekoekpanne en almal kom 
help hulself met ŉ lekker pannekoek.  
     Saterdagoggend was daar geleentheid vir elkeen om te 
doen wat hulle graag wou.  Van die manne het die vroue 
bederf met ŉ lekker beker stomende koffie in die koue 
woonwa. Ons arme Christa wat manloos gekamp het 
moes maar vir haarself sorg. Saterdag laatmiddag het 
Andre, die opsigter, die braaidromme na die lapa aange-
ry.  Carlie King is aan die stuur  en nie baie lank daarna 
nie of die vure het sommer hoog gebrand.  Die mammas 
van elke woonwa het slaai bygedra en met ŉ lekker stuk-
kie braaivleis, wat die manne voorsien het, het ons som-
mer ronde maag geëet. Schalk het ons daarna met sy mu-
siek vermaak en het ons sommer heerlik gesit en kuier.  
Later het almal so stil stil na hulle woonwaens verkas om 
ŉ vuurtjie te gaan maak om die koue te probeer verdryf.  
     Nie eers die koue het die mede kampeerders se harte 
aangetas nie, want toe oom Gert die naweek ŉ pap bat-
tery kry, het almal hulle warm harte oopgemaak en gou 
het ons gereël dat daar Maandagoggend ŉ splinter nuwe 
een by sy huis afgelewer word. 
     Sondagoggend het ds. Emil Haarhoff van die NG ge-
meente Rooihuiskraal vir ons ŉ baie interessante bood-
skap gelewer. Oudergewoonte het almal by die Kings se 
afdak die naweek gaan afsluit waar die tafels gekreun het 
onder al die lekker eetgoed wat vir die teetafels aangedra 
is.  Met die afsluiting het ons verneem dat die Kiepersol-
lers twee gesinne ryker geword het en ons sê baie wel-
kom aan Johan (Kokkie) en Leonie Kok asook  Kobus 
(Whitey) en Annalie van Heerden.    
     Stadig maar seker het ŉ nat en koue naweek (maar 
met warm harte) sy einde bereik. Die pale het begin val 
en die terugtog (nie te ver nie) kon aangepak word. 

  

 Lekker 
 Kampnuus 

Saamtrekdatums  
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André Baker 
 
Die jaar staan einde se kant toe. 
Die nuwe bestuur is goed aan die 
gang en het reeds die eerste saam-
trek by Nkwe en ŉ bestuurskamp 
by Aasvoëlkrans agter die rug. Die 
eerste kamp het nogal bestuursver-
nuf geverg omdat dit op ŉ baie laat 
stadium verskuif moes word. Al die 
lede moes laat weet word en die 
bespreking moes finaliseer word. 
Ten spyte daarvan dat die weer nie 
saamgespeel het nie, het daar ŉ he-
le klompie woonwaens opgedaag. 
Eers was dit reën en daarna koue, 
maar kamp het ons gekamp!  Ek 
maak graag van die geleentheid ge-
bruik om almal wat met die reë-
lings gehelp het, hartlik te bedank. 
Onder leiding van Christa Bothma 
en Ronelle King is daar Vrydag-
aand pannekoek gebak. Dit het uit-
stekend by die weer gepas en het 
goed afgegaan. Saterdagaand het 
ons lekker saam gebraai en ons is 
bly dat Schalk Nolte en sy Musiek-
pret vir ons kom kuier het. 
 
Sawa-kongres: Vanjaar se kongres 
is vir die eerste keer in 15 jaar in 
die suide gehou toe dit op Harten-
bos plaasgevind het. Vergun my 
die geleentheid om ons afgevaar-
digdes Hennie Ferreira en Johann 
Lemmer te bedank dat hulle die ge-
leentheid bygewoon het asook vir 
die volledige verslagdoening (kyk 
elders in hierdie blad). Tydens die 
kongresdinee is erkenning verleen 
aan Sawanante wat onbaatsugtige 
diens aan die organisasie lewer. 
Kiepersol het goed gevaar en ons is 
baie trots op die volgende lede wat 
toekennings ontvang het. 
 
Toekennings: Schalk Nolte het vir 
die vierde agtereenvolgende jaar 
die trofee ontvang vir die skrywer 
wat die beste bydraes vir ŉ nuus 

 
André Baker 
 
 
brief gelewer 
het. Johann 
Lemmer het vir 
die vierde keer 
die trofee vir 
die beste nuus-
brief (Kampkrummels) ontvang. 
Die volgende lede is met toeken-
nings vereer: Willie Bronkhorst 
(Nasionale Ere Hoër Graad), Pie-
ter en Johanna van Biljon elkeen 
die Nasionale Ere-toekenning, en 
die Nasionale Meriete-toekenning 
wat aan Frieda Burger (25 jaar 
lid) en Johann Lemmer gegaan 
het. In ons eie gemeenskap het 
tannie Anna Rall ’n trofee ont-
vang in ’n handvlytkompetisie. 
Baie geluk, ons is trots op tannie!     
 
Bestuurskamp: By die bestuurs-
kamp te Aasvoëlkrans het die be-
stuurslede mekaar beter leer ken 
en ons kon ŉ hele aantal sake be-
spreek en reëlings finaliseer vir 
volgende jaar.   
 

Daar is ŉ paar nuwe bestuurslede 
en dit was goed om mekaar beter 
te leer ken. Afgesien van die ver-
gadering is daar tot laat langs die 
braaivleisvuur gekuier en ook die 
gades kon skouer skuur. Die 
goeie gees wat geheers het is ŉ 
goeie aanduiding van verdere sa-
mewerking wat sal volg. Ek be-
dank elkeen vir hulle positiewe 
ingesteldheid.  
 
Opvolgbeplanning: Die streek-
bestuur is tans besig met opvolg-
beplanning om lede wat graag op 
die bestuur wil dien te identifiseer 
en met hulle in verbinding tree. 
Dis ŉ belangrike saak vir die 
voortbestaan van ons streek en 
kan nie oorbeklemtoon word nie. 

 

Tandartse by  
Elwierda Apteek 

 

Dr René Pretorius 
 

Dr Tania Erikson 
 

Telefoon: 012 653 6154 
 

 
Veldwa-saamtrekke: Die volgen-
de 4x4 saamtrek  is te Karee Krans 
die naweek van 23-25 November. 
Ek doen ŉ beroep op al ons lede 
wat dalk vriende het wat 4x4 voer-
tuie en veldwaens het om met hulle 
in verbinding te tree sodat hulle 
moontlik kom saamkamp.  
Lede met gewone woonwaens is 
ook welkom aangesien daar ook vir 
hulle voorsiening gemaak word. 
Skakel met Willem Nordejé by 
(082 887 1090)  
 
Nuwe lede: Ek maak graag van die 
geleentheid gebruik om twee nuwe 
pare, wat by Nkwe saamgekamp 
het, as lede te verwelkom. Dis 
Kokkie en Leonie Kok en Whitey 
en Annalie van Heerden. Dan het 
Hennak en Mandi Visser ook by 
ons aangesluit nadat hulle vanaf 
Oosvaal oorgeplaas is. Ons is dank-
baar dat ons lede kon bykry. Ons 
sal seker maak dat hulle gou inge-
burger raak en spoedig met al die 
lede kennis maak. Hulle is nou deel 
van die Sawa-familie en mag ons 
nog lank lekker saam kamp. 
 
Kampe: Die volgende kamp is die 
naweek van 27 Oktober te Kaia 
Manzi (naby Bronkhorstspruit). Dit 
gaan weer eens ŉ lekker kampge-
leentheid wees. Die oord is aan die 
Bronkhorstspruitdam geleë en het 
heelwat ontspanningsfasiliteite 
soos swembaddens. Ons glo die 
weer sal lekker warm wees en dis 
beslis die moeite werd om te kom 
saamkamp. Kyk besonderhede oor 
die roete op bladsy elf. 
 

Groete en veilig sleep 
 

André 

Die Voorsitter sê 
Sawa Kiepersol groei en verwelkom 
nuwe lede in sy midde 

Streekvoorsitter 
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Streek- en bestuurskamp belowend vir Sawa-jaar 
 KAMPKRUMMELS OKTOBER 2012 

Kampkommandante: Charlie en 
Ronelle King, Christa en Henco 
Bothm, saam met André Baker 

Welkom by die bestuurskamp te 
Aasvoëlkrans 

Charlie en Ronelle King besig met die 
skottelgoed by Aasvoëlkrans 

Jong Sawanantjies wat eendag hul 
eie woonwaens sal hê: 
Henco Bothma, Reinhardt en  
Heinrich Vorster  

Ina van den berg dink diep na oor 
‘n vraag van Ronelle King by die 
bestuurskamp 

Daar was darem tyd om te kuier 
en beter met mekaar kennis te 
maak by die bestuurskamp 

Prisoniersvriende: Jannie vd Berg 
(langtermyn) en Frank Smith 
(korttermyn) 

Die konferensie-lokaal by Nkwe.  
’n Nuwe eetplek is in aanbou wat   
intussen as lapa gebruik word  

Henco Bothma wat Gauteng-
kleuere vir gimnastiek en  
redenaaars ontvang het 

Lekker gesels en ontspan tydens die 
naweek by Nkwe. Die oordperson-
eel was baie behulpsaam gewees 

Teedrinktyd en afsluiting na ‘n  
lekker kamp by Nkwe. Alles was die 
tyd en moeite werd 

André Baker heet die nuwe lede 
welkom: Heinrich, Lucille, 
Reinhard en Charl Vorster   
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Die jaarlikse Sawa-kongres het op 22 
September 2012 in Hartenbos plaas-
gevind. Streek Kiepersol is verteen-
woordig deur Hennie Ferreira en Jo-
hann Lemmer.  Die verrigtinge is 
begin met skriflesing en gebed deur 
Johan Jacobs, gebiedsvoorsitter van 
Oosrandia.  Daarna is die vergade-
ring gekonstitueer, mosies van lief en 
leed het gedien en stille erkentenis is 
gegee aan Sawanante wat die afgelo-
pe jaar deur die dood weggeneem is. 
Daar is in die besonder verwys na 
Fanie Jordaan, nasionale penning-
meester, wat  op 19 September 2012, 
drie dae voor die kongres, oorlede is. 
Hierdie toegewyde dagbestuurslid 
(ook voog van gebied Jakaranda) het 
ŉ besondere rol in die herformule-
ring van die Sawa-grondwet, reëls en 
aanbevelings gespeel en het die fi-
nansiële stelsel en onderhandelings 
met die SA Inkomstediens, om Sawa 
se status as Openbare Weldaadorga-
nisasie te handhaaf, voortreflik han-
teer. Ons eer sy nagedagtenis.     
     Nadat Jurie Dreyer, nasionale 
voorsitter, die verwelkoming gedoen 
het, het Nico Spaumer, Sawa-
President, die kongres amptelik geo-
pen. Hy het daarop gewys dat bywo-
ningstatistiek daarop dui dat dit al 
moeiliker vir lede word om saam-
trekke by te woon en dat dit meer 
selektief plaasvind. Daar is ook groot 
bekommernis oor die daling in lede-
tal. Daar is selfs streke wat nie ŉ en-
kele lid gedurende die afgelope jaar 
gewerf het nie. Die Sawa-
bestuurstruktuur sal ook verder aan-
dag moet geniet nadat die gebiede 
van nege na sewe verminder het. Hy 
het ten slotte ŉ beroep op bestuursle-
de gedoen om hulle bestuursvernuf te 
gebruik om te verseker dat Sawa se 
voortbestaan verseker word. 
 
Die voorsitters van elk van die nege 
gebiedsbesture het geleentheid gehad 
om oor die aktiwiteite en die stand 
van die streke wat onder hulle ressor-
teer, verslag te doen. Daarna het die 
verslae van die nege vaste komitees 
aan die beurt gekom. 
Wat die finansies betref het inkomste 

(Kiepersol); Penningmeester: Gerhard 
(Vossie) Vosloo (Olifantsrivier);  
Skakelbeampte: André Knoetze 
(Kemptonpark). 
 
Vrydagaand: Sawa by die See: De 
Vette Mossel  
Die eerste funksie tydens die kongres-
naweek was ŉ “Weskuservaring” by 
De Vette Mossel se “skuiling” op die 
strand. Die 'voorgereg' kom op die ta-
fels: Mossels in skulpe en mosselvleis. 
Die eetgerei is die skulp van die mos-
sel. Dan volg die heerlikste Weskus-
snoek en eindelik twee vleisgeregte in 
potte asook groentegeregte en slaaie. 
Koffie vul die gaatjies (as daar nog is). 
Die Sawanante lag en gesels en dis 
duidelik dat hierdie informele ete 'n 
reuse treffer is. Die wynproe en wyn 
deur Du Toitskloof Kelders het byge-
dra tot die feestelike geleentheid. 
 
Saterdagaand se Kongresdinee  
Die tema van Sawa by die See is baie 
goed weergegee met die saal- en tafel-
versierings waar lede van streke in Ge-
bied Goeie Hoop onder andere skulp-
stringe en skulpe gemaak het. Daar is 
maande voor die tyd al by kampe langs 
die see aan die skulpstringe begin 
werk! Met die intrapslag is die tema 
duidelik. Die kleur is groen en skul-
puitstallings by die ingangsportaal 
saam met nette en ook op die tafels is 
iets uit 'n ander wêreld, kompleet asof 
Neptunus 'n aandeel daarin gehad het. 
Daar word weggelê aan die voorgereg. 
Daarna volg die toekennings waarmee 
Sawanante, wat op verskeie gebiede 'n 
besondere bydrae tot die organisasie 
gelewer het, jaarliks vereer word.  
 
Die hoofgereg was baie lekker en die 
heerlike spitgebraaide lamsvleis met 'n 
groot verskeidenheid slaaie en ander 
bykosse, het goed afgegaan. Na afloop 
van die formele verrigtinge is daar lek-
ker geskoffel in die Skoffelskuur, 'n 
mens kan darem nie in so'n lokaal 
wees en dan nie doen waarvoor dit 
eintlik ontwerp is nie!   Verskeie Sa-
wanante het die dinee as baie sukses-
vol beskryf.  
 
Sondag se afsluiting 
By die erediens het meer as 300 Sawa-
nante die Here geloof en geprys. Aan 
God alleen die eer! 

36ste Sawa-kongres 

Verslag deur afgevaardigdes  
uit ledegeld effens gestyg nie-
teenstaande ŉ afname in ledetal. 
Inkomste uit nasionale fondsinsa-
melingsaksies het aansienlik ge-
styg. Die totale uitgawes het met 
14%  verhoog. Die kontantposisie 
het sedert 30 Junie 2012 ŉ aan-
sienlike daling getoon as gevolg 
van reiskostebystand en ander 
kongresuitgawes. Vanweë groot 
inflasionêre druk het die kongres 
besluit om die ledegeld met in-
gang van 1 Desember 2012 met 
R30 per jaar  te verhoog na R290 
per jaar vir lede jonger as 60 jaar 
en R280 vir lede van 60 jaar en 
ouer (senior burgers). ŉ Korting 
van R10 geld vir lede wat per de-
bietorder betaal. Die eenmalige 
aansluitingsgeld van R150 bly 
onveranderd. 
     In sy jaarverslag het die nasio-
nale voorsitter gevra of dit steeds 
ons droom is om Sawa ŉ tuiste te 
maak vir ander woonwagebrui-
kers wat bereid is om ons 
waardes te deel en of ons inklu-
sief optree eerder as om as klein 
groepie ons eie gemaksone te 
skep wat potensiële lede kan af-
skrik. Hy het beklemtoon dat 
AJV’s belangrik is en dat dit nie 
net as ŉ verpligting beskou moet 
word wat vinnig afgehandel word 
nie. Daar moet spesiale pogings 
aangewend word om opvolgbe-
sture betyds te identifiseer en nu-
we bestuurslede toe te rus om die 
leisels suksesvol oor te neem. 
Streekbesture moet veral nuwe 
lede blootstelling aan die breër 
Sawa gee. Die ledetal het met 
7,27% afgeneem na 1556 op 30 
Junie 2012 (10 streke het nie ŉ 
enkele lid gewerf nie).  
 
Die nasionale ampsdraers is on-
bestrede verkies en bestaan uit: 
 
President:  Nico Spaumer 
(Elandsrand); Dagbestuurslede: 
Voorsitter: Jurie Dreyer 
(Mooifontein); Ondervoorsitter: 
Jannie Meyer (Elandsrand);  
Sekretaris: Willie Bronkhorst 
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Hier by Aasvoëlkrans, waar ons ŉ 
bestuurskamp hou, bied die skadu-
nette welkome verligting van die hit-
te en die son wat tydens die kamp 
(en vooraf) met mening sy stem dik 
gemaak het om ons te laat verstaan 
dat dit nou somer word. Die koue 
dae het so stadigaan die wyk geneem 
om plek te maak vir die lang, warm 
dae wanneer die son bietjie vir ons 
hier in die suidelike halfrond kom 
kuier. Ons was vroeg genoeg by die 
kamp om bietjie met ŉ paartjie te 
kon gesels voordat die gewoel en 
nesskop van die ander lede van die 
bestuur begin het.   
 

Christiena Johanna Kok is as ŉ laat-
lammetjie (ŉ oorstootdrie in bese-
ringstyd), 21 jaar na haar ouer suster, 
in Warmbad gebore. Haar ma was 44 
en haar pa 46 toe sy met die gebruik-
like geskree die eerste lewenslig aan-
skou het. Sy het as ŉ alleenkind by 
haar ouers op hulle plaas naby Tha-
bazimbi gewoon waar sy graad een 
en twee gemaak het. In standerd 1 
het sy by haar een suster in Warmbad 
tuis gegaan. Gedurende standerds 2 
tot 5 was sy by vriende op Rooiberg 
tuis om die laerskool daar by te woon 
maar sy het een week per maand by 
haar ouers op die plaas by Thabazim-
bi gebly en haar broer moes haar dan 
elke dag skooltoe neem. Gedurende 
die tydperk in die hoërskool Frikkie 
Meyer op Thabazimbi het sy in die 
koshuis gebly, maar kon darem elke 
naweek plaastoe gaan. 
 

Gedurende haar kinderjare het sy ŉ 
ondervinding gehad wat vir haar ŉ 
ewige vrees vir paddas gegee het. Ek 
meen, hoe sal jy nou voel as jy een 
aand na badtyd, blinkgewas en met 
net jou slaapklere aan, jou pantoffels 
aantrek en in die proses jou een voet 
in so ŉ pap, slymerige gemors indruk 
en dan uitvind jy het so pas ŉ 
brulpadda opgefrommel dat hy lus 
kry vir niks? Al gillend het sy by die 
huis uit die nag in gehol, en van toe 
af het sy geen behae in paddas gehad 
nie. As jy haar nou vir ewig van jou 
wil vervreem, moet jy haar met ŉ 

padda skrikmaak! 
 

Na skool is sy Pretoria toe waar sy 
by die  Mediese Diens in die SA 
Weermag aangesluit het. Sy was 
later die eerste vrou wat as Forma-
sie Sersant-Majoor aangestel is. 
Gelukkig vir haar moes sy onder 
andere ook later saam met ene 
Charlie King werk, wat haar die 
bynaam “Heksie” gegee het omdat 
sy blykbaar so “be-&#@%&” was! 
Sy kan egter nie meer onthou hoe-
kom sy nou eintlik so was nie! 
 

Hy is in Worcester gebore, en op 
driejarige ouderdom is sy ouers 
verplaas na Goodwood, waar hy 
toe grootgeword en skoolgegaan 
het. So tussen al die meisies deur 
was daar nog tyd ook vir atletiek, 
Voortrekkers en krieket. Hy het ŉ 
hoogspringrekord op skool wat 
vandag nog staan. Na skool, as 
dienspligtige op Potchefstroom, het 
al hierdie lekker dinge tot ŉ einde 
gekom. Later het hy by die Staande 
Mag by Youngsfield in Kaapstad 
aangesluit, en onder andere ook ŉ 
Charlie King daar ontmoet. Al die 
@#$%& wat hy egter in Potchef-
stroom moes verduur en opeet, het 
hom egter ŉ belofte laat maak dat 
hy nooit weer sy voet in Potchef-
stroom sou sit nie. Hy het al daar 
deur gery maar tot vandag toe nog 
nooit selfs vir brandstof daar ge-
stop nie. Na drie jaar is hy Kim-
berley toe verplaas in die Lugaf-
weerkorps, en nog later na die 
leërhoofkwartier in Pretoria. Vanaf 
Oktober 1998 werk hy by ŉ Suid-
Afikaanse Sekuriteitsmaatskappy 
wat in Angola (Luanda) gestasio-
neer is. Vir die afgelope 14 jaar is 
hy twee weke by die huis, en dan 
weer ses weke in Angola! 
 

Sy vriende van die Youngsfield-
dae, Charlie en Ronelle King, het 
intussen ook na Pretoria ge-
emigreer, en nooi hom toe een aand 
vir ŉ braaivleis met Charlie se ver-
jaarsdag, en “toevallig” ook vir 
Christiena wat saam met Charlie by 
die Mediese Korps werksaam was. 

Hy en sy het mekaar daar ontmoet, 
maar drie dae later is hy toe weer vir 
agt weke Angola toe! Met sy terug-
koms het hy haar saamgenooi op sy 
Honda Africa Twin motorfiets vir ŉ 
motorfietsrally, maar sy het volstrek 
geweier om haar op die ding te be-
geef! Al wat toe oorbly, was om haar 
vir ŉ braai by sy huis te nooi, en op 
22 Mei 2005 het hulle gekliek, en toe 
val die legkaart vir hulle mooi inme-
kaar! Hulle het saam ŉ groot huis in 
Wierdapark gekoop, want uit hulle 
vorige huwelike is daar vyf kinders. 
Hulle is Willie (28), Nelmarie (25) 
en Henco (10) van haar, en Anél (24) 
en Stefanie (21) van hom. Hy het al 
as lid van KSA vanaf 1981 met ŉ 
woonwa gekamp, maar met die kamp 
by Drie Berge in Februarie 2012 het 
Eric en Christa Bothma by SAWA 
Kiepersol aangesluit, en tans is 
Christa op die Kiepersolbestuur. Sy 
het intussen ingestem om dit agter op 
ŉ motorfiets te waag, en saam doen 
hulle nou ook gereelde motorfiets 
toere op hul BMW toerfiets. 
 

Saam glo hulle dat hulle huwelik ge-
kom het op ŉ stadium waar hulle be-
sef het dat niemand volmaak is nie. 
Hulle aanvaar mekaar, en kyk verby 
die foute omdat hulle weet dat almal 
foute maak. Verder het hulle weder-
sydse respek en vertroue in mekaar. 
Hulle kinders is omtrent almal in die-
selfde ouderdomsgroep, en leef soos 
broers en susters saam. Hulle is nie 
haar kinders of sy kinders nie, maar 
hulle kinders. Hulle het elkeen hulle 
terugslae gehad in die lewe, onder 
andere met hulle vorige huwelike, 
maar sien dit as ŉ leerproses.  
 

In sy boek “The Resiliency Advanta-
ge” sê Al Siebert: “People with posi-
tive attitudes act in ways to get the 
good results they expect. They give 
positive explanations for set-backs 
and persevere in their efforts. People 
with negative attitudes accept set-
backs as proof of what they expected 
and as an excuse for not working to 
make things turn out well”. 
 

Schalk gesels met twee mense wat hulle 
skapies bymekaar gejaag het 
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Seniors se reis op die  
lewenspad 
 

Frank Smith 
 
Die lewenspad is aanvanklik ŉ maklike pad om te reis, 
amper soos ŉ dubbele snelweg.  Jy is ŉ kind in jou ouer-
huis met bitter min bekommernisse.  Kos en klere is vol- 
op en jy geniet die lewe.  Ja, jy is wel bekommerd waar 
julle die einde van die jaar met die woonwa gaan uitspan. 
 
Dan verander jou pad na ŉ goeie enkelbaan teerpad met 
hier en daar ŉ slaggat.  Jy beweeg aan na jou tienerjare 
en begin jou bekommer of jy ŉ nooi of kêrel gaan kry 
want jy kom net nie reg met die teenoorgestelde geslag 
nie.  By woonwasaamtrekke is daar net nie iemand wat in 
jou belangstel nie.  Hoe gaan jy eendag ŉ man of vrou 
kry?  Jou ouers en die onderwysers verstaan jou ook nie.  
Die woonwasaamtrekke is ook nie meer wat hulle vroeër 
was nie en jy verveel jou dood en wil liewer tuisbly. 
 
Nou is jy klaar met skool en gaan of universiteit toe of 
gaan werk.  Dit voel vir jou of jou pad verander in ŉ pad 
waar die stukkies teer die slaggate aan mekaar hou.  Jy 
het probleme om te besluit watter kursus om te volg of 
watter werk om te doen.  Na ŉ aantal jare kom jy tot die 
slotsom dat jy dalk verkeerd besluit het.  Jy trou en het 
kinders met alles wat daarmee saamgaan.  Jou sorgelose 
kinderdae en die saamtrekke lê vêr in die verlede en jy 
verlang daarna.  Jy wonder ook of jy nie maar met die of 
daai skoolvriend of vriendin moes getrou het nie in plaas 
van jou man of vrou. 
 
Nou raak die pad werklik rof en verander in ŉ dowwe 
tweespoorpaadjie.  Die kinders is uit die huis uit.  Jou ou-
ers is oorlede en jy wens jy kon net weer met hulle gesels 
want daar is so baie wat jy nog vir hulle wou vra.  Jy het 
moeite om die woonwa te haak en by die oorde staan te 
maak.  As gevolg van knie, skouer of rugoperasies kan jy 
die woonwa nie meer so maklik maak staan en uitpak nie.  
Gelukkig is daar Dirk van Villiers met sy “Power Touch” 
wat die rondskuif van die woonwa soveel makliker maak. 
 
Jou lewenspad verander nou in ŉ dowwe voetpaadjie.  
Van jou kampmaats het na hulle ewige tuiste verhuis, ter-
wyl ander nie meer kans sien om te kamp nie.  Jy voel 
alleen en uitgesluit.  Die harde werklikheid is egter dat as 
jy nie uitbeweeg nie,  die lewe op die snelweë en ander 
paaie by jou gaan verby jaag, jou nie eens sien nie, en 
dan bly jy eensaam agter. Vergun my ‘n stukkie goeie 
raad aan senior burgers: Raak betrokke en beweeg uit. 

Eerlikheid: Vra jou af: 
‘Waarom wil ek nou 
eintlik gaan? Is dit om-
dat ek die aktiwiteit ge-
niet, of is dit omdat ek 
by my porture wil inpas? 
Is dit omdat iemand tot 
wie ek aangetrokke voel, 
daar gaan wees?’ Wees 
dan eerlik met jou ouers. 
Hulle was ook jonk, en 
hulle ken jou goed. 
Gevolglik sal hulle 
waarskynlik in elk geval 
weet wat jou ware be-
weegredes is. Hulle sal 
jou eerlikheid waardeer, 
en jy sal by hulle wys-
heid baat vind (Spreuke 
7:1, 2). Maar as jy nie 
eerlik is nie, breek jy 
hulle vertroue in jou af 
en sal jou kanse om ’n ja 
te hoor, al hoe kleiner 
word. 
Tydsberekening: Moe-
nie jou ouers met ver-
soeke bombardeer wan-
neer hulle net van die 
werk af by die huis kom 
of terwyl hulle op ander 
dinge konsentreer nie. 
Praat met hulle wanneer 
hulle meer ontspanne is. 
Maar moenie tot die 
laaste oomblik wag en 
dan druk op hulle pro-
beer uitoefen vir ’n ant-
woord nie. Jou ouers sal 

nie daarvan hou as hulle 
oorhaastig moet besluit 
nie. Vra vroegtydig en gee 
hulle tyd om daaroor te 
dink. 
Inhoud: Moenie vaag 
wees nie. Verduidelik pre-
sies wat jy wil doen. Ou-
ers voel onrustig as hulle 
’n antwoord kry soos “Ek 
weet nie”, veral wanneer 
hulle jou gevra het: “Wie 
gaan daar wees?” “Sal 
daar ’n verantwoordelike 
volwassene wees?” of 
“Hoe laat sal jy by die 
huis wees?” 
Gesindheid: Moenie jou 
ouers as vyande beskou 
nie. Beskou hulle as deel 
van jou span, want dit is 
tog wat hulle is. As jy jou 
ouers as vriende beskou, 
sal jy waarskynlik nie 
stryerig klink nie en sal 
hulle heel moontlik meer 
tegemoetkomend wees. 
     Wys vir jou ouers dat 
jy volwasse genoeg is om 
hulle besluit te aanvaar en 
te respekteer. As jy dit 
doen, sal hulle jou respek-
teer. En volgende keer sal 
hulle dalk meer geneig 
wees om te kyk of hulle ja 
kan sê. Stem julle saam 
dat dit goeie raad is? 
 
Artikel deur Oom Jan 
 

‘n Tiener vra:   
 

Hoe oorreed ek my ouers 
om uit te gaan? 
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ELWIERDA  APTEEK 
Elwierda@mweb.co.za   
Noodnommer 082 460 0162  
 
  Kom maak kennis en kry: 
• Flinke diens  
• Billike Pluspryse 
• ŉ Goeie luisteroor 
• Professionele advies 
• Vriendskap vir ŉ leeftyd 
• Oop sewe dae per week 
• Noodure tot agtuur saans  
• Aflewering 
 

Elwierda Apteek 
Koedoestraat 184     Wierdapark 
 
Telefoon 012 653 6153    012 653 6172     

 

Skakel om ‘n afspraak te maak 
072 949 6293 

(Maandae gesluit) 
 

Op die hoek van Chris Hougaard en 
Springbokstraat, langs die 

 pandjieswinkel, Wierdapark 
 

Kom loer gerus in as jy nog nie hier 
was nie 

 

Parkeer onder groot bome 
 

Ondersteun ons eie mense 

Vlooitjie weet nie hoe ver hy gehard-
loop het nie, al wat hy weet is dat hy 
baie moeg is. Dit voel of hy nie asem 
kry nie en sy bene brand.  
     Vlooitjie gaan sit toe sommer net 
daar op die vuil sypaadjie. Toe hy sy 
asem terug het, kyk hy na dit wêreld 
om hom. Die straat is leeg, maar hy 
hoor honde wat êrens in die agter-
grond blaf en kinders wat speel. Bo 
hom is 'n groot boom vol groen blare 
en die sypaadjie onder hom is vol 
gate. Die son bak warm neer, maar 
gelukkig sit hy in die koelte van die 
boom.  
     Terwyl hy so na die kinders se 
gelag luister, begin hy skielik na An-
na verlang. Hulle kon altyd so lekker 

Storiewerf vir kleuters 

Sawa 
Kalantjies 
Vlooitjie, die teddie‐
beer, loop weg (3) 
Deur tannie Vonnie Smit 

saam speel! En nou is dit te laat, hy 
kan nooit weer terug gaan nie! 
Voor Vlooitjie dit kan keer loop 
daar groot trane uit sy groen kno-
pie-oë. "Toe, toe, liefie, dit kan nie 
so erg wees nie. Moenie huil nie, 
asseblief. Hoor hoe mooi sing die 
voëltjies en hoe lekker speel die 
kindertjies. Asseblief, liefie, moe-
nie huil nie." 
     Die woorde klink asof hulle uit 
die hemel uit kom. Vlooitjie kan dit 
nie verstaan nie, tot 'n duif vanuit 
die boom gefladder kom en langs 
hom gaan sit. 
     "Ag, toe nou, dis nie so erg nie. 
Kom sit hier onder my vlerk en dan 
vertel jy vir tannie Tortel hoekom 
jou hartjie so seer is." 
     Onder die hitte van tannie Tor-
tel se vlerke kan Vlooitjie voel hoe 
die trane ophou loop. Hy voel som-
mer gou beter. En toe vertel hy 
haar wat fout is: "Tannie Tortel, ek 
het weggeloop van die huis af want 
my maatjie wou my nie meer gehad 
het nie en toe sê Mol dat ek vir me-
vrou Arend moet soek sodat sy vir 
my kan sê waar ek 'n nuwe huis 

kan kry. Maar ek weet nie waar sy is 
nie en toe blaf so’n groot hond agter 
in die straat vir my en sê ek mag nie 
hier wees nie. Nou is ek alleen en ek 
mis my maatjie en ek het nie meer 'n 
huis nie want ek kan nie terug gaan 
nie." 

Tannie Tortel trek hom net dieper 
onder haar vlerk in en sê:  
     "Ontspan, liefie, ek weet waar om 
mevrou Arend te kry. Sy gaan net-
nou hier verby vlieg oppad na haar 
nes toe. Sy sal stop vir 'n koppie tee 
en dan kan ons haar vra of sy nie 
weet waar daar vir jou 'n huis is nie.  
     "Kom, jy lyk gedaan. Klim op my 
rug, dan vat ek jou na my nes toe so-
dat jy kan rus. My man en kinders is 
uit vir die dag, so daar is baie plek 
vir jou om te slaap." 
(Word vervolg) 
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  VERJAARSDAE 

Roete na Kaia Manzi 
Kaia Manzi is aan die Bronkhorstspruitdam geleë en 
nie ver vanaf Pretoria en Johannesburg nie. Daar is 
min tolhekke en gevolglik ’n bekostigbare naweek.  
 

Roete vanaf Pretoria: Neem die N4, rigting Wit-
bank. Neem die Bronkhorstspruit-Ekundustria afrit 
en draai aan einde van afrit regs (5 km). By stopstraat 
draai links in rigting van Bronkhorstspruit. By pad-
teken (4km) Bronkhorstbaai-Kungwini (Kunkweni) 
draai regs. Net  voor (by) Kunkweni se ingangshek 
draai regs en volg padwysers na Kaia Manzi. 
 

Roete vanaf Johannesburg: Neem die R21 verby 
Kempton Park, rigting Pretoria en exit by die Baps-
fontein-Bronkhorstspruit-afrit (R25). Aan einde van 
afrit draai links, rigting Bapsfontein (12 km). By stop 
draai regs, rigting Delmas (1 km). By vierrigting stop 
draai links na Bronkhorstspruit (38 km). By padteken 
Bronkhorstbaai-Kunkweni (Kungwini) draai regs. 
Kyk verdere aanwysings hierbo. 
Bron: Kaia Manzi-webwerf. GPS-koördinate:  
S25 53.408 en E28 41.351  
 

Allerlei-tafel by Presidente 
 

Die Senior burgertafel benodig handwerk, babaklere, 
speelgoed en enige iets wat te koop aangebied kan 
word. Daar is ook ’n behoefte aan baba-artikels.    

Navrae kan aan Johanna van Biljon (senior burger 
koördineerder) gerig word by (012 654 1470)  
       

Lief  en 
leed 

KAMPKRUMMELS OKTOBER 2012 

 

NOVEMBER 
 

06  Rian Malan    
12  Roléne Whelan     
17  Wouter van Biljon     
20  Lerisha Combrinck  
21 Hannie  Ferreira       
21  Martin  Ferreira     
24  Lucille Vorster     
25 JJ Joubert      
 
DESEMBER 
12  Anna  Henning     
12  Anna  Rall     
12  Johanna van Biljon      

12 Manie Brits     
16 Willie Kruger snr       
16 René Beneke     
20 Willem Nordejé      
20 Andries Claassens      
20 Mike du Preez      
21 Quintin Prinsloo      
21 Johan Jordaan       
22 MC de Swardt      
25 Chris  Joubert    
26 Elma Bronkhorst        
27 Alet  Lemmer    
28 Madelein Bezuiden     
      hout    
30 Hennie  Ferreira      

Kampkrummels 
wens graag die 
lede hieronder 
baie geluk met 
hulle verjaarsdae 

Tannie Anna Rall het ‘n trofee ontvang vir haar uitmuntende 
werk in die handvlytkompetisie van die Lyttelton Diens-    
sentrum. Baie geluk, die streek is baie trots.  
 
Henco, seun van Christa Bothma, het Gauteng-Noord kleure 
gekry in gimnastiek en redenaars 
 
Wilanda en Quintin Prinsloo se seun Marco is getroud met 
Eugenie, baie geluk aan hulle   
 
Oom Gert en tannie Anna Rall het hulle 60ste troudag her-
denking gevier die 4de Oktober 
 
Frank en Hettie Smith het hulle 45ste jaar troudag herden-
king gevier die 7de Oktober. 
 
Johanna van Biljon en Iloma de la Harpe het pryse gewen het 
met ’n  blommeskou in Centurion  
 
Schalk Nolte se skouer is baie beter. 
 
Stef Maritz gaan vir ŉ knievervanging   
 
Magdanell Botha is terug by die huis en wag nou vir ŉ datum 
waarop sy met chemoterapie kan begin  
 
Bets Joubert se suster is oorlede en ŉ week later is haar  
swaer en eggenoot van haar suster oorlede. Sy self  gaan ook 
einde November vir toetse hospitaal toe. 
 
Fanie en Marie Marx het brandskade op hulle plaas gehad 
asook beeste wat gevrek het.  
 
Willy en Lenie Lubbinge het afskeid geneem van hulle dog-
ter, Ilze le Roux met Rudi en kleinkinders SJ, Zander en 
Maegan. Hulle het geëmigreer na Nieu-Seeland 

Kiepersol ryg toekennnings 
en trofeë in by kongres 
Ons streek was een van die voorste presteerders op    
nasionale vlak met twee trofeë en vyf toekennings.  
 

Schalk Nolte het vir die vierde agtereenvolgende jaar 
die trofee ontvang vir die beste bydraes in ŉ nuusbrief. 
Johann Lemmer het vir die vierde keer die trofee vir die 
beste nuusbrief (Kampkrummels) ontvang. Die volgen-
de lede is met toekennings vereer: Willie Bronkhorst 
(Nasionale Ere Hoër Graad), Pieter en Johanna van Bil-
jon elkeen die Nasionale Ere-toekenning, en die Nasio-
nale Meriete-toekenning wat aan Frieda Burger (25 jaar 
lid) en Johann Lemmer gegaan het.  
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Die groep toerlede wat vanaf Ultra 
City in Midrand saamgery het 

Willie Bronkhorst gesels met  
Hennie en Hannie Ferreira by die 
kongresdinee 

Fanie en Marie Marx, Ansie en Chris 
Delport, Seef en Susan Delport eet  
saam by Keurboomsrivier 

Stopplek by Kambro (Britstown)  
vir middagete en ons staan styf  
geparkeer 

Hier is die interessante en selfs  
unieke monument wat vir die koek-
sister by Orania opgerig is. Dis 
met die opbrengs van hierdie eet-
dingetjie waarmee baie uitgerig is 

Rudolph en Wilhelm het 'n geelvis ge-
vang, groot en lekker genoeg om te 
eet! Kommervrye lewe op 'n platte-
landse dorp, Orania. Daar is ongeveer 
200 leerlinge in die twee skole 

Die Boeboe-beker 
genaamd Ore wat 
daagliks deur ‘n 
toerlid ’verdien’ is 
vir boeboes  

Kiepersol se toerlede: Seef, Susan, 
Fanie, Marie, Lenie, Willy, Frieda, 
Johann, Alet (by Orania) 

Pieter en Johanna van Biljon by  
De Vette Mossel Vrydagaand voor 
die Kongres 

En daar gaan die woonwaens in 
konvooi op toer 

Christo en Martie van der Merwe 
kom sien die Kiepersollers af 

By Addo: Frieda, Fransie en Denzil, 
Strydom, Kalfie en Nan Bezuidenhout,  
Lettie en Mel Ueckermann, Alet 

Die Klein Reus is 
Orania se sim-
bool van groot 
dinge deur ge-
wone mense 


