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Sawa se behoud is sy grondwet en 
die strukture wat daarin beskryf is 

Marionette by Kersboomfunksie 

“Ek het ‘n oopdeur-benadering en 
sal nooit ‘n lid ontmoedig om direk 
met die nasionale voorsitter te praat 
as daar iets is wat hom hinder nie.” 
  So het Jurie Dreyer aan Kamp-
krummels gesê en vervolg:  
  “Daar is egter strukture in Sawa 
wat gebruik kan word as daar ’n 
behoefte by lede is om hulle me-
nings te lug. Lede moet die vry-
moedigheid hê om met hulle streek-
voorsitter of  -bestuurslede te praat. 
Hoe nader aan die huis ’n saak 
hanteer kan word hoe beter. Een van 
die belangrikste redes waarom Sawa 
nou reeds 43 jaar bestaan is sy goeie 
grondwet en die strukture wat daar-
in beskryf is. Dis egter belangrik dat 
dit behoorlik funksioneer.” 
  Jurie het ook gesê dat bestuurs-
lede gesamentlik en afsonderlik 

aanspreeklik is vir sake wat onder 
die betrokke bestuursvlak ressor-
teer. Sekere take kan gedelegeer 
word maar die bestuur bly altyd 
ten volle verantwoordelik en aan-
spreeklik vir alles wat gebeur. 
  Jurie het ook na die moontlike 
struktuurverandering in Sawa ver-
wys wat rasionalisasie  tot gevolg 
kan hê deur die getal gebiede te 
verminder. Daar was reeds ’n 
natuurlike ontwikkeling in die 
verband toe twee van die nege 
gevra het om by ander  gebiede 
ingelyf te word. Die oorblywen-
de sewe kan moontlik tot vier of 
vyf verminder word wat dan as 
areas bekend sal staan. Voorstel-
le om dit te weeg te bring is reeds 
by die kongres in 2011 bespreek 
maar kon nie die vereiste twee- 

derde meerderheid kry wat deur die 
grondwet vereis word nie. Daar 
word nou beplan om direk met die 
streekvoorsitters in gesprek te tree 
om dié saak asook ander aspekte 
wat vir Sawa van kritieke belang is 
te bespreek. Hier word gedink aan 
die stand van die organisasie wat 
ledetal betref en wat gedoen kan 
word met betrekking tot ledewer-
wing en die behoud van lede. Die 
plek van nasionale saamtrekke en 
die beste maniere om fondse in te 
samel om verhoging in ledegeld te 
beperk sal ook aandag geniet. 
  Jurie het afgesluit met goeie 
nuwejaarswense vir 2013 aan die 
Kiepersollede en Kampkrummels 
en al sy lesers. 

Koning Herodes vra die drie wyse manne (sterrekundiges) om hom te laat 

weet waar die Jesuskind is. Poppespel aangebied deur van Biljongesin  

   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 

geleentheid te bied om saam 

met geesgenote so 

bekostigbaar as moontlik te 

kampeer. 

- die belange van SAWA-lede 

te bevorder deur 

onderhandeling   en 

samewerking met ander 

instansies. 

- die balans tussen die 

  

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  

 

Wees egte kodekrakers 
 

Hulle sê: Die Here is by ons, onheil sal ons nie tref nie (Miga 3:11)  

 
Die hoeveelheid kennis in ons wêreld verdubbel tans elke dekade. Is 

dit nie ongelooflik nie? Die onsekerheid wat egter met hierdie ver -

anderings gepaardgaan, is een van die redes vir 'n nuwe oplewing in 
spiritualiteit. Verhoudings, armoede en identiteitsverlies, wat die ge-

volg is van geweldige tegnologiese ontploffings, bring opnuut vrae na 

die sin van die lewe na vore. Mense is op soek na geestelike kode -
krakers met wie hulle hulle kan vereenselwig! So nie, vlug hulle na 

misleidende figure, soos die hoofkarakters in The Da Vinci Code, om 

die kodes van ons ingewikkelde wêreld te ontsluit.  
  

Kerke wat in die voorste loopgrawe diens wil doen, durf nie langer in 
daardie holruggeryde godsdienstige koor sing wat kla hoe sleg dit 

vandag in die wêreld gaan nie. Hulle het eenvoudig net te veel op-

windende verhale wat hulle met soekendes moet deel - oor die evan-
gelie as die enigste Kode van Hoop!  

 

Ons mag nie dié kans deur ons vingers laat glip soos die godsdiens -
tiges in Miga se tyd nie. Hulle het vals boodskappe gebring wat op die 

ou end dwaalweë was. Nee, bring die evangelie suiwer en onverdun in 
hierdie tyd van verandering. Mense is steeds op soek na waarheid, nie 

na vals weergawes daarvan nie. Wees egte kodekrakers van God se 

Woord. 
 

U is ons enigste sekerheid in hierdie tyd van verandering. 

 

Stephan Joubert (Uit die Beek - uitgegee deur Lux Verbi-BM) 
 

  

 Tandartse by  
 Elwierda Apteek 
 

  Dr René Pretorius  
 

  Dr Tania Erikson 
 

  Telefoon: 012 653 6154 
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Dis Dinsdagmiddag op Vredendal. Dis warm (soos net 
daardie geweste kan wees). Die toergroep wat vir die 
middag Strandfontein en Doringbaai toe was is terug. 
Almal se sleepvoertuie is vol brandstof gemaak vir die 
volgende dag se skof na Springbok. 
  Toe gebeur dit. Die toerleier verklaar Woensdag 1 
Mei as ‘n “oop dag”. Dit beteken ons gaan nie in ‘n 
konvooi ry nie. Die rede hiervoor was onder andere dat 
iemand weet te vertel dat daar ‘n ou Kaapse ordon-
nansie is wat bepaal dat daar nie op ‘n openbare 
vakansiedag in ‘n konvooi gery mag word nie. Of dit 
so is weet ek tot vandag nog nie. Ook nie of dit die 
hoofrede was vir die “verklaring” nie. 
  Groot vreugde! Ons hoef nie die volgende dag 
douvoordag op te staan nie. Wat ons nie geweet het nie 
is dat die leier in elk geval nie sy verantwoordelikheid 
om te sorg dat ons almal veilig in Springbok aankom 
sal prysgee nie. Dit beteken dat alhoewel hy nie eerste 
sal ry nie, hy laaste sal ry. Dit beteken verder dat hy op 
‘n sekere tyd wil vertrek en dat almal dus voor hom in 
die pad moet val.  
  Wat gebeur toe in die praktyk? Party toerlede haak 
hul woonwaens die vorige aand al (die enigste keer dat 
dit op die ganse toer gebeur het). Die volgende oggend 
vertrek die meeste woonwaens vroeër as normaalweg 
met die toerleier laaste maar min of meer op die 
gewone tyd. Van ’n bietjie later opstaan het daar net 
mooi niks gekom nie. Ook maar goed dat daar nie nog 
openbare vakansiedae en “oop dae” was nie, anders 
moes ons nog vroeër uit die vere!  
  Die leier van die nasionale toer was ons eie Christo 
van der Merwe. Ek moet egter byvoeg dat die toer ‘n 
besondere ervaring was. In Kaapstad het ‘n hele paar 
lede van plaaslike streke by die groep aangesluit.  
Onder hulle was mense wat die Weskus goed geken het 
onder andere Sawa-veterane soos oom Bobby en oom 
Fred. Dit het gelei tot lopende kommentaar op die 
burgerbandradio oor die interessante omgewing waar-
deur ons gery het. Oom Fred het ons presies gewys hoe 
om ’n snoek oor die kole te braai en oom Bobby het 
ons  vertel van Alexanderbaai se binne- en buitekamp . 
Dit was lekker om ware Sandvelders te hoor opge-
wonde raak oor waar hulle grootgeword het. 
  Daarna sou nog baie toere volg, minstens 16 van 
hulle. Dit was interessant om die benadering van die 
verskillende toerleiers te ervaar. Party is demokraties 
en laat die lede besluit oor vertrektye ens. Ander is 
meer rigied. Dan is daar die vroegopstaners. Al moet 

Die redakteur roep sy eerste Sawa-toer in herinnering . . . .  

Die ‘oop dag’ tydens die Weskustoer       

Rina Venter oorlede † 

Toe ek onlangs deur my argiefdokumente blaai kom ek af op ’n ongepubliseerde 

juweeltjie wat om een of ander rede nog nooit Kampkrummels kon haal nie. Met 
‘n brief oor Seef en Susan Delport se eerste toer in hierdie uitgawe is dit heel 
vanpas om nou hierdie gebeure op die Weskustoer van 1996 te beskryf.  Johann Lemmer  

 Kiepersol het met leedwese kennis geneem van die    
 afsterwe van Rina Venter (57) op 11 Desember 2012.   
 Haar gesondheid was lank nie na wense nie. Ds Nico  
 Ligthelm het tydens haar begrafnisdiens gesê Rina  
 was ‘n mens vol humor en saggeaard.  
  Rina is Bethulie in die Vrystaat gebore en het daar   
 skool gegaan. Sy was ‘n goeie sportvrou wat aan  
 verskeie sportsoorte deelgeneem het. Na skool het sy  
 in Pretoria verder studeer en is in 1978 met Jan  
 getroud. Sy was sedert November 1987 ‘n Sawa-lid  
 en sy en haar gesin was vroeër jare gereelde kam- 
 peerders. Ons innige simpatie en meelewing aan Jan  
 en die kinders. 
  Ons eer Rina Venter se nagedagtenis.  -Redakteur 

ons net ‘n skof van 200 km aflê sal ons seweuur 
vertrek. Maar hier by sesuur is daar al ’n onrustigheid 
en party begin al te haak. Mense het ons vreemd 
aangekyk toe ons daar in die beginjare uit die woonwa 
gestrompel het oppad ablusieblok toe terwyl hulle al 
gereed was om te vertrek. Gelukkig het ons ons 
tydsberekening gou reggekry.  
  Op ‘n toer word ‘n besondere kameraadskap ervaar, 
veral op die langer toere. Ons het al die Sawa-toere 
baie geniet en dis beslis ’n ondervinding wat elke 
Sawanant moet ervaar.   
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Saamtrekke vir 2013 
 

25 Januarie: Klipdraai (Meyerton) 

R420 vir die naweek 
Betaal asb in by Sawa Kiepersol 

ABSA Centurion 600 810 499 
Seniors vanaf Woensdag 
Kampkommandante:  

Martiens en Bets Joubert 
Kyk roete en hoogtepunte in 

naweekprogram op bladsy 11 
 

22 Februarie: Drie Berge 
Mooi oord op die walle van die  

rivier naby Brits 
 

29 Maart: Presidente 
 

26 April: Hartebeeshoek 
 
24 Mei: Sitrusfees (Buffelspoort) 

 
13 Junie: Nasionale Winterkamp 

Bakgatla (Bespreek by 011 918 0699) 
 

22 Junie-29 Junie: Wildtuintoer 
 

26 Julie: Manyane  
 

23 Augustus: Klein Paradys (AJV) 
Teken nou al hierdie datum aan om 

Kiepersol se 30ste verjaardag te vier  
en die belangrike Algemene 

Jaarvergadering by te woon  
 
13 September: Nasionale Saamtrek 

Koppisol 
 

25 Oktober: Marula 
 

15 November: Afsluitingsfunksie 
Nkwe  

Buitelanders sien iets 
van Sawa 
 

Frank Smith 
 

Toe Frank en Hettie Smith Donderdag 15 November by 

Joos Becker-oord aankom was drie lede en hul eggenotes 

reeds daar. Vir Vrydag is reën voorspel en almal het soos 

hulle aangekom het gesoek na staanplekke waar die 

moontlikheid van plasse water en modder beperk sou 

wees. Teen vroegaand was daar 17 woonwaens en twee 

tente en net om die draai was die “rooi-rollende-hotel” 

met hul buitelandse besoekers. 

  Vrydagmiddag  het Hettie en Johanna van Biljon vet -

koek gebak wat met stroop voorgesit is vir die aand se 

verwelkoming van die Kiepersollers.  Die reën het ver-

oorsaak dat ons die afdak noodgedwonge met die oorsese 

besoekers moes deel en hulle het die etery met kwylende 

monde  gadegeslaan.  Na die sing van ‘n paar kersliedere 

en ons gebruiklike aandgesang het ons besoekers die 

sang erken met ‘n beleefde handeklap.  Die res van die 

aand is gesellig deurgebring met sommige lede wat om 

die braaivleisvuur gekuier het. 

  Saterdag  is verwyl deur besoeke aan die Mayville 

Mall en ‘n oor-en-weer gekuier by die woonwaens. 

Intussen het die kampkommandante en hul helpers alles 

in gereedheid gebring het vir die opvoer van die kers-

verhaal deur middel van ‘n poppespel wat aangebied is 

deur Pieter, Johanna en Ben van Biljon. Gedagtig daar -

aan dat Johanna en haar gesin die poppe, hul klere en 

alles wat daarmee saamgaan self in ‘n rekordtyd gemaak 

het, kan ons as streek hulle nie genoeg bedank vir al hulle 

moeite nie. Dit was baie besonders. Ons is ook vereer 

met die teenwoordigheid van talle oud-lede en besoekers 

wat vir die dag kom saamkuier het.  Die braaivleisvure is 

aangesteek en die pap en sous en die slaai en poeding wat 

deur die lede voorsien is het ‘n groot bydrae tot ‘n 

gesellige aand gemaak. 

   Sondagoggend is die gebruiklike kerkdiens waarge-

neem deur ds. Koos Lessing voorheen van die NG Kerk 

Eldoraigne.  Aan hoe goed hy en Marina lyk, is dit 

duidelik dat hulle hul aftrede geniet.  Na die erediens is 

die naweek afgesluit met tee en koffie en die gebruiklike 

eetgoed. Hierna het party lede opgepak terwyl van die res 

nog weer ‘n vuurtjie aangepak het om die dag met ‘n 

laaste kuier en ‘n braaivleis ie af te sluit.   Diegene wat ‘n 

bietjie laat opgepak het moes dit in ‘n harde haelbui doen 

maar gelukkig het dit geen beduidende skade aan die 

voertuie en woonwaens gedoen nie. 

 

KAMPKOMMANDANTE:  

Piet en Johanna van Biljon; Frank en Hettie Smith  

  

 Lekker 
 Kampnuus 

Saamtrekdatums  
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André Baker 
 

Ek glo en vertrou dat almal saam 
met hulle geliefdes die feestyd 
goed benut het. Met die vakansie 
agter die rug en die nuwe jaar met 
al sy uitdagings wat voorlê,  glo ek 
dat 2013 vir almal ‘n baie goeie 
jaar sal wees. Mag ons Hemelse 
Vader ons deur die jaar dra in voor 
en teëspoed.  
 
Soos julle in Kampxtra gesien het 
is die eerste goeie nuus van die 
nuwe jaar dat ons eerste kamp net 
om die draai is en dat ons die na-
week van 23 Januarie by Klipdraai 
al sy fasiliteite kan geniet. Daar is 
nie ander Sawa-streke wat die na-
week daar kamp nie en ons sal feit-
lik die oord vir onsself hê. Die se-
nior burgers kamp reeds vanaf die 
Woensdag. Ander lede wat dit kan 
maak is natuurlik altyd welkom om 
te kom saamkuier. 
 
Met ons tema van die jaar “Lekker 
Kamp” vra ek asseblief  weer mooi 
dat almal hulle moet vergewis van 
die kampdatums en kamptereine vir 
die jaar  wat op bladsy 4 van die 
uitgawe verskyn. Vir die bestuur en 
SAWA as geheel is dit belangrik 
dat ons kampe goed sal ondersteun 
en dat elke lid veral “Lekker“ sal 
kamp. 

Dit bring my by ons fonds in-
samelingsfunksie. Dit neem die 
vorm van ‘n mandjiedans aan wat 
Saterdagaand 2 Maart in die saal 
van die Hoërskool Centurion 
plaasvind. Dis nie noodwendig 
net vir mense wat dans nie, baie 
kom om vleis te braai of net lek-
ker te kuier. Vir meer besonder-
hede kyk bladsy 11 van die uit-
gawe. Soos julle weet word lede-
geld net vir die nasionale kas 
aangewend en moet ons jaarliks 
by een of twee geleenthede fond-
se insamel om byvoorbeeld die 
funksies by die AJV en jaareinde 
te subsidieer en ander items te 
betaal waarvoor in die begroting 
voorsiening gemaak is. Ek doen 
dus ‘n beroep op al die lede van 
Streek Kiepersol om te help met 
die kaartjieverkope sodat ons ‘n 
baie suksesvolle funkie kan hê. 
 

Ek sluit af met die volgende:  
“ ‘n Doelgerigte lewe is die 
enigste manier om te lewe” 

Liefde vir boeke 
 

Christo van der Merwe skryf: 
Die nuutste uitgawe van Kampkrum-

mels (November-Desember 2012) 

was nou regtig lekker propvol allerlei 

interessante inligting aangaande ons 

streek. Dit laat ‘n mens se gedagtes 

ver teruggaan en jy onthou weer in-

sidente wat lank terug gebeur het. 

  Maar veral twee items het my 

belangstelling gewek: 

  Ek skryf hier oor die eerste een. 

(Lees op bladsy 7 oor die ander een). 

  Dis Sonja-Louise Meiring wat sê: 

“Ek het ‘n liefdesverhouding met 

boeke”. Sonja-Louise, ek is baie bly 

om in Kampkrummels met jou ken-

nis te maak want ek sit met presies 

dieselfde probleem! Ek kan ‘n goeie 

boek net nie laat verbygaan nie! Tan-

nie Martie het al gedreig om my met 

boeke en al uit die huis te gooi.  

  So ‘n rukkie gelede, voordat ek 

noodgedwonge vir my ‘n losstaande 

boekrak bygekoop het, het ek 123 

boeke in vier stapels op my bedkas-

sie gehad! Die boeke handel oor ‘n 

wye verskeidenheid van onderwerpe: 

kosmologie (ek verslind alles wat 

Stephen Hawking vir leke skryf), 

geskiedenis, argeologie, die natuur 

(veral minder bekende inlgting oor 

soogdiere), interessante plekke in 

Suid-Afrika, lewensverhale van be-

roemde Suid-Afrikaners soos Lan-

genhoven en Anton Rupert, enige 

boek met feite, selfs Suid-Afrikaanse 

padatlasse en -kaarte. Wanneer ek 

almal gaan gelees kry weet nugter 

alleen, maar ek doen my bes!  

  So, Sonja-Louise, moenie dat 

iemand jou ooit iets oor boeklees in 

die kop probeer prent nie. Lees so 

veel en so dikwels as jy maar kan. 

Dit maak vir jou die wêreld en die 

hemelruim net soveel groter! 

Die Voorsitter sê 

Goeie nuus om die draai by 
Klipdraai 

Streekvoorsitter 
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Manjifieke poppe beeld kersgebeure pragtig uit  

 KAMPKRUMMELS JANUARIE 2013  

Johanna en Ben van Biljon 
manupileer die marionette by die 
kersspel 

André Baker, voorsitter, oorhandig 
‘n toekenning aan Martie en 
Christo van der Merwe  

André Baker wens Paul en Antoinette 
Kruger geluk met die toekenning wat 
hulle ontvang het 

Die voorsitter en die kampkom-
mandante:  
Pieter en Johanna van Biljon met  
Hettie en Frank Smith 

Andre Baker saam met Wilanda en 
Quintin Prinsloo wat ‘n toekenning 
ontvang het 

Schalk en Marianne Nolte. Schalk het 
vir die vierde agtereenvolgende jaar 
die trofee vir die beste bydraes in 
Nuusbriewe landswyd ontvang  

Kersvader Mick Lamb saam met 
Ewan en Elize Bosch en hulle 
kinders Jano en Luan 

Hulle lyk baie in hulle skik met die 
kersboomfunksie en alles wat 
daarmee saamgaan  

Maria en Josef saam met die  
donkie waarmee hulle na  
Bethlehem gegaan het 

Kersvader en Bernice Fourie wat 
in ‘n hele paar vorige kersopvoe-
rings die rol van Maria vertolk het 

Marionette: Twee van die skaap-
wagters, donkie, Maria, Josef en die 
drie wyse manne (sterrekykers) 

André Baker by Anna en Gert Rall. 
Hulle het die 300ste saamtrek-
plaatjie ontvang, baie geluk!  



 

7 

KAMPKRUMMELS JANUARIE 2013  

Hannie sê dankie 
 

Soos julle seker almal nou al bewus 

is, is ek in Mei verlede jaar gediag-

noseer met limfoom en is ek bly om  

julle te kan meedeel dat ek op 10 

Desember deur die onkoloog as in 

remissie geklassif iseer  is. Ek sal eg-

ter nog vir die volgende vyf jaar peri-

odiek vir opvolgdiagnose moet gaan. 

 Ek kan nie anders as om my 

Helmelse Vader te bedank vir Sy 

seën, Sy liefde en  Sy genade nie. 

 Graag maak ek van die geleentheid 

gebruik om elkeen te bedank vir julle 

gebede, oproepe, kuiers en liefde wat 

ek van julle ontvang het.  Julle om -

gee het werklik ‘n groot verskil in 

my lewe gemaak. 

 Dankie en liefdegroete  
 

Hannie Ferreira  

 

Die liewe dorpsfees  
 

Christo van der Merwe skryf: 
 

Die tweede item (lees oor die eerste 

een op bl. 5) in die jongste Kamp -

krummels wat my aandag getrek het, 

was die sinnetjie “So is daar op 13 

Oktober 1986 verwys na die dorps-

fees van Erasmia waaraan deel-

geneem is.”  

  Daardie dorpsfees, of liewer die 

gevolge van daardie dorpsfees, is 

onuitwisbaar in party van die ou Ver-

woerdburglede se herinneringe inge-

prent.  

  Ons splinternuwe streek het daar 

‘n stalletjie gehad en werwing ge-

doen. ‘n Gesin het daar aangesluit. 

Sommer gou-gou het die man die 

bynaam Gaitsi-Goebib gekry want hy 

het altyd gelyk soos iets wat uit die 

woestyn ontsnap het.  

  Die vrou was duidelik die slim 

ene en sy het dikwels, weens werk-

somstandighede, laat by saamtrekke 

opgedaag. Dan het die man altyd 

gesorg dat hy en hul tweejarige snot-

neusseuntjie net voor ete by jou 

opdaag, dan eet hulle sommer saam. 

Of as die seuntjie se doek ernstige 

aandag geverg het, het hy in die ge-

selskap naby die dames kom sit met 

die kind, hopende dat een van hulle 

die nodige sal doen.  
 

(Lees in die volgende Kampkrum-

mels verder.        - Red.)  
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besoek aan De Vette Mossel-eet-

plek op die strand by Klein Brak. 

-Karoo Nasionale Park is nie 

uitstaande nie. Dit was egter inter-

essant om die Chris Barnard Mu-

seum in Beaufort-Wes te besoek. 

Die toergroep het ’n lekker potjie 

gemaak en een aand saam gebraai. 

 Vanaf Beaufort-Wes, oppad na 

Orania naby Hopetown, het ons 

maar moeilik gery met baie sterk 

wind van voor af (daar was ook ‘n 

hele paar stop/ry plekke). Die rit 

was uitputtend maar die besoek aan 

Orania het daarvoor vergoed. Dit 

was baie lekker om langs die Oran-

jerivier uit te span en ook die be-

soek aan ‘n eiland waar ons boeke-

vat gehou het. 

 Oppad huiswaarts het ons ‘n be-

soek gebring aan die Vander-

kloofdam, wat ‘n mooi gesig! 

 Ons het die laaste aand weer by 

Aldam oornag waar die afsluiting 

van die toer plaasgevind het. 

 Die volgende dag (Saterdag) het 

ons saam met Fanie Marx en Willy 

Lubbinge in ‘n groep gery tot in 

Pretoria. 

 Wat het ons geleer uit die toer? 

Met ‘n spoed van 95 k.m.p.u. kan 

jy ook jou bestemming bereik; Jy 

kan kamp sonder om tent op te 

slaan; Geduld is belangrik, dit het 

soms lank geneem om by oorde in 

te kom. 

 Die kommunikasie met die twee- 

rigtingradio’s was vir my ‘n erva-

ring. Ek het onder die indruk 

gekom van die belangrikheid van 

die funksies van die voor - en agter-

ryer. Chris Delport met sy Isuzu en 

Jurgens Exclusive het in ons kon-

vooi voor gery en ons moes ry om 

by te bly. Dit wys ook dat jy kan 

toer met ‘n ou Isuzu en ‘n groot 

woonwa. 

 Baie dankie aan almal wat dit vir  

ons aangenaam gemaak het. Die 

meer as 5 000 km wat afgelê is was 

die moeite werd. Ek moes egter my 

woonwa se as vervang nadat ons by 

die huis gekom het, dit moes iew-

ers langs die pad gebuig het. 
 

Ons sal dit weer doen, 
 

Toergroete 
 

Seef en Susan Delport 

V
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Ons eerste toer 
Ons wou nog altyd ‘n toer meemaak. 

Toe die geleentheid hom voordoen 

om die Hartenbostoer na die Kon-

gres mee te maak, het ons dit met 

albei hande aangegryp.   

 Ons het vanaf Ultra City Midrand 

in ‘n konvooi van sewe woonwaens 

vertrek om by die toergroep by Al-

dam aan te sluit. Dit was ‘n ervaring 

om die kommunikasie met die 

tweerigtingradios te beleef. By Al-

dam is al die reëlings verduidelik en 

het ons ook handige toerdokumente 

ontvang.  

 Na Aldam was ons eerste oornag-

plek Gariepdam waar ons ou vriende 

van Die Eiland gaan opsoek het.  

 Hiervandaan het ons in twee kon-

vooie vertrek. Ons geduld is met die 

baie stop/ry-plekke beproef.  

 Ek wou nog altyd van die 

kampplekke op my eie besoek en ek 

gee kortliks my mening oor hoe ek 

dit ervaar het: 

-Bergkwagga-park was interessant 

met sy berge en die natuur. 

-Addo Olifantpark is ‘n pragtige 

plek, sal dit graag weer wil besoek. 

-Stormsriviermond is ook ‘n prag-

tige plek met mooi natuur en die see 

om jou. Die wind kan egter baie erg 

waai met min koelte by staanplekke.  

-Forever Resorts Keurboomsriveir  

by Plettenbergbaai is ‘n lekker plek 

met baie om te sien. Ons het Rob-

berg gaan besoek saam met Ma 

Frieda (Burger) waar die wind baie 

onplesierig was maar dit was nog-

tans die moeite werd. 

-Kango Bergoord was nie my guns-

teling-oord nie. Dit was maar koud 

in die nag. Ons het vriende van die 

eiland op Oudtshoorn gaan opsoek 

en nie by Gamkaskloof (Die Hel)  

uitgekom nie. 

-ATKV Hartenbos was uitstaande. 

Met die see by jou en lekker wan-

delroetes was dit regtig puik. Die 

dinee was baie lekker en ook die 
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Terwyl byna almal weg is met 

vakansie, en voordat die nuwe jaar in 

alle erns kon begin, het ek die 

geleentheid gebruik om met twee 

relatief jong mense te gesels wat ten 

spyte van hul “jeugdige” ouder-

domme, al ‘n lang pad in SAWA 

geloop het. Gertruida Magdalena is 

as die oudste van drie kinders in 

Sishen gebore terwyl haar ouers op 

Kathu in die dorre Noord-wes-Kaap 

gebly het. Dit klink miskien vreemd, 

maar Kathu het toe nog nie ‘n 

hospitaal gehad nie!  

  Ewenwel, op vierjarige ouderdom 

het haar ouers verhuis na Lyttelton 

en haar ma was voltyds huisvrou om 

hierdie drie kinders te probeer 

grootkry. 

  Sy het ‘n redelike rustige voor -

skoolse lewe gehad, maar het bietjie 

begin spoed optel in die skool, waar-

van die eerste twee jare in Fleur was, 

en daarna in die Laerskool Doring -

kloof. Behalwe atletiek en netbal, 

waar sy ‘n slag haar arm gebreek het, 

het sy ook noodhulpklasse byge-

woon in standerds vier en vyf. Met 

rugbybeserings moes sy help met 

pleisters en ys aandra, Deep Heat 

aansmeer en seer spiere vryf, en af 

en toe het sy nog spalke ook aan -

gesit. In die Hoërskool Verwoerd-

burg, nou Hoërskool Centurion, het 

sy ere-kleure verwerf in Noodhulp, 

en saam met haar span die eerste 

plek Inter-Provinsiaal gewen, asook 

‘n individuele tweede plek. 

  Saam met haar ouers was sy al 

vanaf graad een betrokke by SAWA-

kampe en toere. Op een so ‘n toer see 

toe, het hulle een aand ‘n ander 

SAWA-lid wat by vriende gaan kuier 

het, se woonwa “netjies”  met 

toiletpapier versier. Toe die lid laat -

nag terugkeer, kon hy byna nie sy 

woonwa kry nie, want hy kon dit nie 

herken nie! Nodeloos om te sê, hy 

was nie baie beïndruk met die kuns-

werk nie! Op dieselfde toer het hulle 

een aand met ‘n kombi inry-fliek toe 

gegaan en meer as twintig kinders 

daarin gepak en weggesteek. By die 

Inry het almal toe uitgeklim en op ‘n 

krismisbed voor die kombi op die 

teer gesit en fliek gekyk. 

Na matriek het sy kuns en binnens-

huise versiering by die Centurion 

Tegniese Kollege geswot, maar 

ook terselfdertyd worsies gebraai 

en verkoop om te spaar vir ‘n 

motortjie. Dit was moeilik om in 

haar studierigting werk te kry, en 

sy het toe as ontvangsdame by ‘n 

oogkundige gewerk en later saam 

met haar ouers Duitsland toe ge-

gaan, en haar vriend en motortjie 

net so agtergelaat. Daar het sy vir 

‘n jaar en ‘n maand ge-“au pair”. 

Haar kêrel het na ses maande vir 

haar kom kuier en …oeps! Nou 

loop ek die storie vooruit, hy moet 

nog eers gebore word! 

  Hy is toe wel intussen, omdat sy 

pa in die Lugmag was, as die oud-

ste van twee seuns, in 1 Militêre 

Hospitaal in Pretoria met ‘n klap op 

die boud aan die huil gekry. Behal-

we om op sy ouers se senuwees te 

werk, was sy kinderjare maar rus-

tig. Hy het wel eenkeer, nog voor 

skool, met ‘n stok in sy hande van 

‘n swaai afgeval. Met die vals lag 

beland die stok toe in sy keel, en 

met die bloederige spul in sy mond, 

moes hulle toe dokter toe jaag. 

Terwyl die dokter moes sukkel om 

die stok uit te kry, het hy toe as 

“encore” sommer sy mangels ook 

verwyder!  

  Volgens hom is hy later deur 

die Laerskool Hennopspark en 

Hoërskool Zwartkop gefoeter, an-

ders sou hy dit nooit gemaak het 

nie. Hy het krieket en rugby ge-

speel, en om hulle uit die moei-

likheid te hou, het sy pa sy twee 

seuns ook stoei en karate laat doen,  

want hy het geglo ‘n seuntjie moet 

net-net genoeg tyd hê vir huiswerk! 

  Die einde van standerd ses het 

hy en sy pa op die Oranjerivier  

gaan roei vanaf Douglas tot “daar 

waar die nooiens hulle hare was en 

kam” of overgeset synde, Boegoe-

berg se dam. In standerd nege en 

matriek het hy en sy pa aan die 

“Vasbyt” fietsren deelgeneem, en 

ook drie-kampe (triathlons) ge-

doen. By die Centurion Tegniese 

Kollege het hy later tot N6 Elek-

tronika gevorder, en hy het by die 

Spoorweë as elektro-meganikus (mill

-wright) gekwalif iseer. Later was hy 

onderwyser in verskeie tegniese 

rigtings by HTS John Vorster, en in 

Mei 2002 het hy by die destydse 

Kentron begin werk waar hy nog 

steeds werksaam is. 

  En toe gebeur dit! ‘n Aanvallige 

dametjie in matriek nooi hom mos 

toe as ‘n besoeker na SAWA- 

Verwoerdburg se eerst jeugkamp by 

Willem Prins loo Museumpark. Sy 

moes die besoekers laat welkom 

voel, en omdat haar vriend nie daar 

was nie, het sy nie op haar laat wag 

nie en ‘n deeglike “job” gedoen! Hy 

het so welkom gevoel dat sy daarna 

by hom om hulp gaan aanklop het 

met haar matriekwiskunde, en hy 

was maar te gretig om te help!  

  Hulle het vier jaar uitgegaan 

voordat sy Duitsland toe is saam met 

haar ouers. Met sy eerste besoek na 

ses maande, het hy gesê dat hy met 

sy volgende kuier oor ses maande, ‘n 

ring sal saambring. Dit het toe so 

gebeur en sy het sommer saam met 

hom teruggekom en ses maande 

later, op 1 Julie 2000, is Louis en 

Madelein van den Berg in Centurion 

getroud! 

 Met hul eerste huweliksherdenking  

het hulle ‘n tent gekoop en daarmee 

by Tempel-woonwapark gaan kamp, 

en in 2002 het Louis en Madelein 

van den Berg met hulle tent by die 

Presidente hul eerste kamp as SAWA 

lede gehad.     

  Sedertdien het hulle ongeveer 32 

SAWA kampe bygewoon. Louis was 

later Kiepersol addisionele bestuurs-

lid, en van 2010 tot 2012 was hy 

ondervoorsitter. Hulle het drie kin -

ders, Jannus, Stean en Marina, en glo 

dat God die middelpunt is waar om 

die lewe draai, maar as Christen 

beteken dit ook dat jy jou eie stand -

punte het waarop jy kan staan. Lewe 

voluit, want die lewe is kort.   

  Soos Hannah Senesh sê:  

“One needs something to believe in, 

something for which one can have 

whole-hearted enthusiasm. One 

needs to feel that one's life has 

meaning, that one is needed in this 

world”. 

Schalk gesels met twee gebore Sawanante 
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Seniors praat oor stukkies 
papier en parkering 
 

Frank en Hettie Smith  

 
Soos dit maar hierdie tyd van die jaar gaan, het ek en 

Hettie die geleentheid gehad om ‘n aantal jaareindfunk-

sies en woonwasaamtrekke saam met hoofsaaklik seniors 

by te woon.  ‘n Paar aspekte het in gesprekke na vore ge-

kom waaroor ek nagedink het.  Waarom word ons soms 

“golden oldies” genoem as ons hare ooglopend grys is?  

Dalk  is  dit  beter  as  om  ons  bloot die ou  gryskoppe te  

noem. 

  Vervolgens, van die gesprekke wat nou gevoer word 

in vergelyking met gesprekke van tien jaar of selfs korter 

terug.  Toe is daar  baie gepraat van buitelandse besoeke 

of lang woonwa toere.  Geld en tyd was geen bekom-

mernis nie en daar was nog ‘n huppel in die stap.  Ja, hier 

en daar was daar knie- of heupvervangings en hartpro-

bleempies.  Nou egter gaan gesprekke oor  verminderde 

pensioen, gesondheidsprobleme, mediese voorsiening, 

korttermynversekering en siektes en afsterwes van oud-

kollegas.  Daar word gereeld navrae gedoen oor byvoor-

beeld watter ortopede, makelaars of motorwerktuigkundi-

ges aanbeveel word.  As die onvermydelike verhuis ing na 

‘n oord vir bejaardes nie langer uitgestel kan word nie, 

word daar ook fluks navrae gedoen om die mees geskikte 

oord te identif iseer.  Afhangende van jou of jou gade se 

gesondheid word daar gelet op mediese versorging en die 

afstand na die naaste hospitaal.  En natuurlik net daarna 

word gehoor “ vrou gee tog vir my ‘n stukkie papier en 

‘n pen sodat ek die besonderhede kan neerskryf aange-

sien ek dit tog nie gaan onthou nie ”.  Soms is die vraag 

“Ma, wie is nou weer daardie dokter wat Sagrys oor sy 

vergeetagtigheid wat my so bitter irriteer gaan sien het 

aangesien ek dit nie kan onthou nie?”  Soms sit jy met ‘n 

stukkie papier met ‘n naam en telefoonnommer op maar 

jy weet nie meer vir wat jy dit nodig gehad het nie. Ja, 

pen en papier is vir die senior net so belangrik soos 

roomys vir ‘n kind. 

  Dan oor diegene wat in rolstoele is. Soms as daar 

funksies bygewoon word, word jy vroeg na die lokaal 

geneem om maklik toegang te verkry voor die ander 

gaste opdaag en daar probleme mag opduik om jou tafel 

te bereik.  Daar word jy dan geparkeer.  Gelukkig kan jy 

gewoonlik op die ondersteuning van die organiseerders 

en die ander gaste staatmaak om om jou kos vir jou te 

gaan  inskep.   Ondersteun  ons  diegene  in  rolstoele ge- 

noeg?  

  O ja, ons het nou onlangs gehoor dat na aftreeoorde 

verwys word as “God’s waiting room”.  

-Ons ouers moet ons 

vertrou 

-Toon begrip vir ons, 

julle was ook jonk! 

-Wees trots op ons ! 

-Moenie spog met ons 

nie (veral nie voor 

familie nie)  

-Moet ons nie met ander 

vergelyk nie 

-Ouers moet ons 

aktiwiteite steun en 

bywoon 

-Stel in ons lewens 

belang 

-Ouers moet erken as 

hulle fouteer 

-Hulle moet billike 

dissipline toepas en nie 

rigied wees of oorboord 

gaan nie 

-Hulle moet verduidelik 

waarom ons dinge nie 

moet doen nie 

-Wat ouers van tieners 

verwag moet hulleself 

ook bereid wees om te 

doen 

-Moet ons nooit verneder 

nie (“shame” nie)  

-Moenie namens ons 

praat nie 

-Luister ons uit, moenie 

vooraf dink wat ons gaan 

sê en ons in rede val nie. 

-Moet nooit voor kinders 

stry, of rusie maak nie. 

-Moenie voor ons “vry” 

nie 

-Moenie ons druk om te 

presteer op gebiede waar 

julle as kinders misluk het 

nie.  

 Die ouers se lysie aan die 

kinders het so gelyk:  

-Moenie ons as vanself-

prekend aanvaar nie 

-Vertrou dat ons met die 

beste bedoelinge optree 

-Moet ons nie met ander 

jongmense se ouers 

vergelyk nie 

-Stel belang in ons as 

mense, vra ons uit hoe dit 

met ons gaan 

-Moet ons nie voor ander 

ouers of jou maats 

verneder nie. 

-Woon ook geleenthede by 

wat vir ons belangrik is. 

-Vra verskoning as julle 

verkeerd is 

-Luister na ons, moenie 

ons in rede val of deure 

toeklap nie. 

-Praat met ons en 

verduidelik as julle nie 

lekker voel nie, ons besef 

dit nie altyd nie 

-Moenie ons verleë maak 

deur voor ons of in die 

openbaar aan julle 

geliefdes te “hang” nie. 

-Moenie druk op ons plaas 

deur geld te vra, ons ‘n 

materiële skuldgevoel gee 

nie.  

-Aanvaar ons met ons 

tekortkominge  

(Debat in Die Reisiger) 

Tieners en hul ouers maak 
 

Lysies oor wat hulle van 
mekaar verwag   
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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  

Die trol, die son en die 
raaf  
Daar was eens 'n bose trol wat die 
son gesteel en in 'n kis weggesteek 
het. Die wêreld het donker geword, 
die voëls het ophou sing, die 
blomme het ophou blom en almal 
was bedroef. Die voëls het toe na 
Koning Raaf gegaan. 
  "Koning Raaf, ons wil die son 
terug hê," het die voëls gesê. 
Koning Raaf was vreeslik slim en 
hy het 'n magdom van towerspreu-
ke geken. Hy het in die donker 
gesit en gedink en gedink. Hy het 
toe sy vlerke gesprei en na die trol 
se huis gevlieg.  
  Die trol was nie tuis nie. Hy was 
besig om in die donker te konkel en 
ander mense se besittings te 

Storiewerf vir kleuters 

Sawa 
Kalantjies 

plunder. Koning Raaf het by die 
trol se huis se skoorsteen 
afgevlieg en die trol se baba in 'n 
wiegie sien lê. Koning Raaf het 
die trol se baba opgeraap en by 
die skoorsteen uitgevlieg na sy 
nes toe. Hy het die trol se baba 
tussen sy neskuikens laat lê. 
Koning Raaf het toe drie maal in 
die rondte gedraai, 'n paar 
towerwoorde gemompel en 
siedaar, die trol se baba het in 'n 
kuiken verander.  
   "Hier is nog 'n kuiken waarna 
jy moet omsien," het Koning Raaf 
vir sy vrou gesê. Koning Raaf het 
toe teruggekeer na die trol se huis 
en weer by die skoorsteen 
afgevlieg. Hy het in die baba se 
wiegie gaan sit, 'n paar 
towerwoorde gemompel en 
siedaar, Koning Raaf het in 'n 
baba trol verander. 
  Toe die trol tuis gekom het, 
was die baba trol in die wiegie 
besig om te huil en skree. 
 "Whaaaa!" het die baba trol 

gehuil. "Ek wil met die son speel!" 
het die baba trol geskree.  
 "Jy kan nie daarmee speel nie!" het 
die trol ongeduldig geantwoord. 
"Whaaaa! Ek wil die son hê! Ek 
wil daarmee speel!" het die baba 
trol gehuil en geskree. 
"Bly stil voordat ek vir jou 'n pak 
slae gee!" het die trol geskree.  
Die trol het toe vir die baba trol 'n 
ratel gegee om mee te speel, maar 
die baba trol het die ratel op die 
vloer neergegooi.  

"Whaaaa! 
Ek wil nie 
die simpel 
ratel hê nie! 
Ek wil die 
son hê! Ek 
wil daar-

mee speel!" het die baba trol 
aanhou skree. Die trol het die baba 
probeer troos, maar die baba trol 
het aanhou skree en spartel. 
 

(Lees volgende keer verder) 
 
 

                  -Tannie Liana de Beer 
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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)  
 

Saamtrek by Klipdraai 
25-27 Januarie (seniors vanaf Woensdag)  
 

Roete  
 

Ry met N1 Suid en neem N3. Draai af op R59 
(rigting Vereeniging). Neem Verwoerdweg-afrit 

(anderkant Engen Blokhuis). Draai links by 
stopstraat. Gaan onderdeur brug tot 

vierrigtingstop en draai regs in Viljoenlaan. 
Gaan oor volgende stopstraat en draai regs in 
Jeanlaan tot by die Klipdraai-oord se ingang by 

die T-aansluiting. 
 

Hoogtepunte in naweekprogram 
 

Saterdag 11:00 Twee Randlopie  
       15:00  Sjokolade eet (of deel in pret) 

       18:00  Kuier en braai na boekevat 
Sondag  09:00  Erediens en afsluiting  

Lief en  
leed 

KAMPKRUMMELS JANUARIE 2013  

JANUARIE 
 

05  Anika Voges    
06  Marie Marx   
07  Leonard Lemmer   
10  Barend  Vorster   
11  Theo Beneke   
11  PG Whelan   
13  Bea Groenewald   
16  Stean van den Berg   
17  Johan van Huyssteen  
18  Wanda Blignaut    
19  Bennie Oosthuizen   
21  Christo van der Merwe 
25  Hano Zietsman    
27  Helena Oosthuizen   
28  Celeste Botha  
29  Willem Pretorius  

FEBRUARIE 
 

08  Schalk Nolte   
08  Marianne Nolte    
09  Hennie  Briedenhann 
10  Mercer  Jordaan   
15  Elize  Bosch   
15  Jano Bosch   
18  Andries Schoeman 
18  André Voges   
21  Jo de Villiers   
21  Pieter de Vries   
21  Fanie  Marx  
22  Henco Bothma   
25  Poen  Venter   
26  Alida Jordaan  
27  Litia  Joubert   
28  Maude  Ferreira   

Kampkrummels 

wens graag die 

lede hieronder 

baie geluk met 

hulle verjaarsdae 

 

Stef Maritz sterk goed aan na sy knievervanging 
 

Ina van den Berg sterk tuis aan na haar heupvervanging  
 

Tannie Anna Rall se hartpasaangeër is vervang en dit gaan 
goed 
 

Hannie Ferreira het goeie nuus gekry dat die kanker in 
remissie is 
 
Magdanell Botha kry chemoterapie 
 
Johanna van Biljon het erkenning van ATKV Centurion 
ontvang as vrywillige werker van die jaar vir kultuur. 
 
André en Magriet Baker se kleindogter het haar eerste 
verjaarsdag gevier en hulle het nog een kleindogter ryker 
geword 
 

Jerome en Anna Henning was siek maar dit gaan nou 
beter 

SAWA Streek Kiepersol bied aan 

Mandjiedans/Sokkie 

2 Maart 2013 om 18:00 vir 18:30 

Centurion Hoërskoolsaal  

Prys: R50 per persoon  

(Kinders 12 jaar en jonger gratis) 

Bring eie eet- en drinkgoed. Kom eet, kuier 

en dans saam. Vure sal voorsien word 

Musiek deur MUSIEKVERMAAK 

Belangstellendes bel asseblief vir Schalk by 

012 345 1605 of  083 484 8676  
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▼ Grootmense was ook gelukkig om iets te kry ▼  Kyk my groot present!▼  


