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248 Woonwaens by Klipdraai vir
30ste Presidente-saamtrek
Johann Lemmer
Die Presidente-saamtrek gaan oor
die samehorigheid tussen lede oor
streekgrense heen. By die stalletjies
en groepaktiwiteite soos die boeresport heers ‘n besondere spangees.
Dit behoort lede aan te moedig om
die Presidente by te woon en ook
aan die aktiwiteite deel te neem
sodat elkeen deel kan voel van die
groot Sawa-familie.
Dit is hoe baie mense die groot
jaarlikse nasionale saamtrek, die
Presidente, ervaar. Die saamtrek is
vanjaar vir die 30ste agtereenvolgende keer gehou nadat die eerste
Presidente-saamtrek oor die Paasnaweek in 1984 by Joos Beckerpark
in Pretoria plaasgevind het. Daar is
die vorige jaar ‘n soortgelyke nasio-

Nico Spaumer
R58 000 opgelewer. Kiepersol het
’n donasie gemaak wat meer was as
wat sommige stalletjies opgelewer
het. Die senior burgers se Allerleitafel wat deur Johanna van Biljon
gekoördineer is, het die mooi bedrag
van R4000 opgelewer terwyl die
pannekoekstalletjie koning gekraai
het met R5345.
Bronberg se boeresport is baie
geniet en het massa-deelname gebied. Ons sien uit na volgende jaar.
Ds Johan Peyper van die
Bybelgenootskap het die boekevat
en eredienste waargeneem. Dit het
’n besondere bydrae gelewer om die
belangrikheid van die Paasgebeure
te onderstreep. Sy tema was ‘Sodat
ons ‘n lewe van volheid kan hê.’

Kiepersollers geniet Presidente
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nale saamtrek gehou waar 84
woonwaens was maar dit het toe
nog nie amptelik as die Presidente
bekend gestaan nie.
In sy openingsrede het Nico
Spaumer, Sawa se president, gesê
dat daar uitdagings vir veral
streekbesture is om die kampprogram so te beplan dat dit bekostigbaar vir die lede is.
Jurie Dreyer, nasionale voorsitter, het by die afsluiting beklemtoon dat die sukses van die naweek te danke is aan die spanwerk
en samehorigheid wat nog beter
kan wees as meer streke stalletjies
het. Hy het streke bedank vir die
bydrae wat hulle tot die nasionale
kas gemaak het.
Die kermis en ander bydraes
het die mooi wins van ongeveer
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Annatjie en Bertus Voges, Bets en Martiens Joubert, Dianne en Mike du
Preez, Frieda Burger, Willie en Elma Bronkhorst, Johann en Alet Lemmer
Pieter en Johanna van Biljon
- Foto: Johann Lemmer
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Breër verband

Sawa streef daarna om

OORDENKING
Hemelvaart: Totsiens en nie Vaarwel nie
Hy het Sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl Hy hulle seën, het Hy
van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. (Luk 24: 50-51)
Wanneer familie en vriende groet gaan dit gewoonlik gepaard met
emosie, maar die wete dat daar ’n weersiens gaan wees, maak dit
minder intens.
Jesus se werk op aarde was voltooi en die tyd het aangebreek dat Hy
sy dissipels, wat intussen Sy vriende geword het, groet. Hy het voor Sy
kruisiging reeds vir hulle gebid, maar vind dit nodig om in hierdie laaste
oomblikke op aarde, Sy seën oor hulle uit te spreek. Terwyl Hy nog
hiermee besig was, vertrek Hy voor hulle oë in ’n wolk.
Soos ek en jy ook maar maak, het hulle hom stip agterna gekyk en
dalk ook gewonder wanneer hulle Hom weer sal sien, al het Hy hulle
vroeër tydens sy gesprekke verseker van sy wederkoms.
Twee manne in wit klere – engele – praat met hulle en bevestig dat
Jesus op dieselfde manier sal terugkom as wat hy nou van hulle
weggeneem is. Die Joodse gebruik was dat die teenwoordigheid van twee
getuies by ’n gebeurtenis nodig was om die waarheid van ’n saak te
bevestig (vgl Deut 17:6). Die engele se teenwoordigheid het hulle hoop
dat hulle Jesus weer sal sien, net bevestig. Hierdie groet was net ’n totsiens, nie ’n vaarwel nie.
Ek en jy herdenk vandag die hemelvaart van Jesus. Vir sommige is dit
maar net nog ’n gebeurtenis op die Christenkalender, maar vir baie ander
is dit die bevestiging van Jesus se woorde: “Kyk, ek kom
gou!” (Openbaring 3:11). Hou hierdie verwagting lewend in jou hart,
want dit gaan vir seker plaasvind!
Gebed: Dankie Here dat in U beplanning daar ’n dag gaan aanbreek
waar ons, wat ook nou Jesus se dissipels en vriende is, hom op die wolke
gaan sien terugkom en saam met Hom sal gaan. Amen.
Carina Francke (Vers ‘n Dag)

- 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
belange van die mens en die
natuur te handhaaf.
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Die redakteur sê:

By Presidente of nie, saak het twee kante
Die Presidente-saamtrek oor die Paasnaweek is tradisie. Dit kan sonder twyfel as ‘n feit
gestel word want wanneer ‘n organisasie so iets vir 30 jaar elke jaar aanbied is dit
onlosmaaklik deel van so’n liggaam. Daarom sal daar ook nie maklik aan getorring word
nie. Die afgelope saamtrek by Klipdraai het weer eens aan die verwagtinge voldoen.
Streke was nie ewe goed verteenwoordig nie. Dit laat ’n
mens onwillekeurig wonder of dié byeenkoms op die
Sawa-kalender nie belangrik genoeg is om in groot getalle
by te woon nie. Daar was ook minder Kiepersollede en
dan word daar altyd vrae gevra oor waar die ander dan is.
Oor die redes kan natuurlik bespiegel word maar om die
werklikheid vas te stel het die streekbestuur onder leiding
van Hennie Ferreira ’n tyd gelede ’n stel vrae aan lede
gestel oor bywoning van die Presidente. Uittreksels uit
die antwoorde word teen die einde van hierdie artikel aangehaal.
Daar is meer as een kant van die saak. Daar kan
geredeneer word dat Sawa ‘n ontspanningsorganisasie is
en dat die bywoning van kampe, insluitende nasionale
kampe, heeltemal vrywillig is en lede nie hoef te
verduidelik hoekom sekere kampe soms nie bygewoon
kan word nie. Aan die ander kant het Kiepersol ’n trotse
geskiedenis wat noue bande met die nasionale besture het.
Verskeie lede van die streek was in die verlede op die
dagbestuur. Samewerking op dié vlak het dus hoë
prioriteit geniet. Bywoning van die Presidente het ook
gepaard gegaan met deelname aan vlugbal en die jaffel en
later kerrie-en–rysstalletjie was eie aan Kiepersol. Nou is
dit nie meer daar nie. Lede vra ook soms vrae oor hoe dit
moontlik is dat veral die streekbestuur so swak verteenwoordig was.
Die saak moet egter in perspektief gestel word. Die
ondergenoemde redes kan netsowel vir bestuurslede geld.
Dit was juis hierdie redes wat verantwoordelik was dat
Kiepersol nie meer ‘n stalletjie het nie, daar is gewoon te
min mense wat kan leiding gee. Tye het ook verander en
so die samestelling van die ledekorps.
Die vraag is of ons dit nie moet geniet as ons kan
kamp nie en minder bekommerd moet wees oor die redes
waarom mense nie daar kan wees nie. Dis positief om te
sê hoe lekker dit was maar hoekom sal ek sê dat diegene
wat nie daar was nie, nie weet wat hulle gemis het nie. Dit
klink of dit leedvermaak kan wees, en dit kan tog nie.
Daar is na die opname verwys. Die redes van aktiewe
lede se nie-bywoning blyk baie duidelik uit die volgende
redes wat verstrek is (uittreksels):

Johann Lemmer

-Ons sal ongelukkig nie die saamtrek kan bywoon nie.
Die rede is dat dit in my jaarlikse verlof is wat ons maar
gebruik om weg te gaan vir ‘n langer vakansie.
-Ons kon nog nooit die Presidente bywoon nie. Die rede
is omdat ons altyd die tyd van die jaar vakansie hou en by
die kinders kuier.
-Die Paasnaweek val in ons vaste jaarlikse verloftyd by
die see waar deposito’s lank voor die tyd betaal is.
-Woon dit oor baie jare by maar familie-omstandighede
verhoed dit hierdie jaar.
-Ek sal dit ongelukkig nie kan bywoon nie, aangesien ek
my familie, wat deur ‘n moeilike tyd is, wil besoek.
-Die Presidente was nog altyd een van ons beste
saamtrekke (asook die week vooraf). Ons omstandighede het net so verander dat ons nie meer so gereeld kan
kamp nie. Sterkte met julle werk vorentoe en geniet die
buitelewe, eendag sal ons julle moontlik weer vergesel.
-Ons sal nie kan kom nie aangesien my vrou die naweek
moet werk. Daar is blykbaar al te veel mense die naweek
af by haar werk en dus kan sy nie af kry nie. Sy verrig ‘n
noodsaaklike diens.
-Ons kan nie bywoon nie omrede ons 'n jaarlikse familie
kamp het.
-Hou van die lekker saamkamp en kermis maar werksomstandighede verhoed dat ons die Presidente hierdie
jaar bywoon.
-Werksverpligtinge veroorsaak dat ek nie in die week by
die huis is nie en as ek naweke tuis is wil ek nie graag
weggaan nie. Sodra omstandighede verander sien julle
my meer.
-Hou daarvan om by te woon maar het verpligtinge op ‘n
ander plek.
-Pas lede geword. Sou wou gaan maar werksomstandighede verhoed dit.
-Ons is redelike nuwe lede maar omdat dit in die
skoolvakansie is, is dit moeilik.
-Geniet dit daar maar ons het familie-verpligtinge.
-Gesondheidsredes maak dit soms moeilik om by kampe
uit te kom.
-Familie omstandighede maak dit nie moontlik nie.
Uit bogenoemde is dit duidelik dat omstandighede ‘n
groot hap uit gereelde kampeerders gemaak het wat die
swakker bywoning by die Presidente kan verklaar.

-Ons sal ongelukkig nie die presidente kan bywoon nie,
dis ons jaarlikse verlof by die see.
-Ongelukkig is ons in die Drakensberge op vakansie.
-Dit sal die eerste keer in tien jaar wees dat ons nie die
Presidente sal bywoon nie.
-Ons sal ongelukkig nie die naweek met julle kan
deurbring nie ons is met verlof saam met ons kinders.
-Ons gesin sal nie die Presidente kan bywoon nie, want
ons is met vakansie in die Kaap daardie tyd.

Nominasies vir Streekbestuur
Nominasies word ingewag vir die streekbestuur wat op 24
Augustus by die AJV (Klein Paradys) verkies moet word.
Dit moet op die voorgeskrewe vorm wees (ingesluit en by
Kiepersol op www.sawa.org.za). Nominasies moet die
sekretaris nie later nie as 18:30 op 16 Julie 2013 bereik.
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Saamtrekdatums

Lekker
Kampnuus

Saamtrekke vir 2013
24 Mei: Monsterfietsfees (Buffelspoort)
Nog staanplekke beskikbaar teen R510
Navrae by Ina vd Berg (081 270 8267)

Veelkantige Presidentenaweek het baie gebied
Johann Lemmer

27-30 Mei: Midweek by Buffelspoort
R120 per nag
Bespreek by
pieter.prinsloo@gejima.com

Daar was groot opgewondenheid om vanjaar se
Presidente by te woon. Ons vertrek ’n dag vroeër na
Klipdraai. Die rit verloop voorspoedig en ons is gou
daar want dis al die pad snelweg en die pad is nie te
besig nie.
By die nuwe toegangshek word ons ingewag deur
streek Vaalrivier se verteenwoordigers wat as kampkommandante optree. Gou is ons op ons staanplek
langs die rivier.
Donderdagoggend drink ons saam met die senior
burgers tee en Nico Spaumer neem die afsluiting van
hulle saamtrek waar. Die woonwaens kom onafgebroke in en die kamp loop vol. Die aand smul ons aan
hamburgers wat deur Streek Roodekruin voorsien is.
(Goeie) Vrydagoggend word die erediens deur ds
Johan Peyper van die Bybelgenootskap waargeneem.
Sy tema vir die naweek is “Sodat ons ‘n lewe van
volheid kan hê.” Sawa-president Nico Spaumer open
die verrigtinge en daarna drink ons tee en eet koek wat
streek Oosvaal aanbied. Buite is ‘n uitstalling van
veteraanmotors wat die gedagtes ver terugvoer.
Saterdag is baie bedrywig met vele stalletjies by die
kermis waar alles en nog wat gekoop kan word.
Kiepersollers help by die Allerleitafel en pannekoekstalletjie. Die Sawa het Talent lewer heelwat
kunstenaars-in-wording op.
Die boeresport is vanjaar vir die eerste keer
aangebied op inisiatief van Bronberg. Daar kon aan
tien items deelgeneem word en die deelnemers is in
spanne ingedeel met dié interessante name: Asempies
(2-9 jaar), Weet Alsies (10-18 jaar), Werkersklas (1959) en Grysaards (60+ jaar). Die items is: Toutrek,
eier en lepelresies, driebeen-resies, naald en gare,
kruiwastoot, kettie skiet, appelhap, vlugbal, bande rol
en boontjiesak gooi. Spanne het aan al die items
deelgeneem en daar was gesonde wedywering wat met
groot pret gepaard gegaan het.
Sondagoggend was nog ‘n hoogtepunt met ‘n
volgepakte tent wat deel gehad het aan die opstandingsdiens. Die res van die dag word rustig deurgebring. Maandagoggend is die afsluiting.
Die Presidente-naweek is inderdaad veelkantig
naamlik rustig en besig. Dit was ‘n naweek van spanbou waar ou bekendes raakgeloop is en die Sawa-gees
’n hoogtepunt bereik het.

31 Mei: Sitrusfees (Buffelspoort)
R550 vir die naweek, R400 as jy deel
Alle staanplekke is opgeneem
14 Junie: Nasionale Winterkamp
Forever Resorts Bela Bela (Warmbad)
Bespreek by Juliana, Sawa-kantoor
011 918 0699
22 Junie-29 Junie: Wildtuintoer
26 Julie: Manyane-kuierkamp as gaste
van Bosveld
Seniors (en ander) reeds vanaf 22 Julie
Tarief R125 per nag (ook vir naweek)
Plus plaatjiegeld
Beperkte staanplekke, skakel Ina
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
24 Augustus: Seniortoer na Golden Gate
13 September: Nasionale Saamtrek
Koppisol
Bespreek by kantoor (011 918 0699)
25 Oktober: Marula
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Die Voorsitter sê

Die Presidente is ‘n belangrike

saamtrek
André Baker
Sedert die vorige Kampkrummels
het die jaarlikse Presidente-saamtrek plaasgevind. Hierdie byeenkoms is een van die belangrikste
geleenthede waar Sawanante vanaf
die hele noordelike gedeelte van
die land bymekaarkom om te kuier
en fees te vier. Die paasgebeure
word nie afgeskeep nie, trouens
daar word besondere aandag aan
gegee. Die kermis wat op die Saterdag gehou word is ‘n belangrike
geleentheid om nie net sosiaal te
verkeer nie maar ook om geld vir
die nasionale kas in te samel. Die
streekbestuur wil dit beklemtoon
dat dit baie belangrik geag word
dat lede die Presidente bywoon.
Terselfdertyd is daar begrip vir
mense wat die Paasnaweek vir
familiebyeenkomste gebruik, met
vakansie elders is of ander omstandighede het wat hulle verhoed om
saam te kamp (lees ook die
redakteuer se kommentaar elders in
hierdie blad). So was dit vir my
persoonlik nie moontlik om daar te
gewees het nie. Werksverpligtinge
en ‘n knie-operasie het ‘n stokkie
daarvoor gesteek.
Gesprek met Jurie
Tydens die gesprek wat Jurie Dreyer, nasionale voorsitter, met verteenwoordigers van streke in die
gebied Jakaranda gehad het, is daar
met kommer kennis geneem van
die Sawa-ledetal wat steeds daal.
Daar is goeie redes voor maar dit
spoor ons opnuut aan om alles in
ons vermoë te doen om die langtermyn toekoms van ons geliefde
organisasie te verseker.
Hartbeespoort
Ons het in April ‘n baie suksesvolle
kamp by Hartbeespoort gehad. Die
aanvanklike beplanning was om

Streekvoorsitter

Hartbeeshoek toe te gaan maar
vanweë omstandighede buite ons
beheer kon dit nie realiseer nie.
Die 19 gesinne (een besoeker) het
die lekker weer en ontspanning in
die buitelug baie geniet.
Mei is Buffelspoortmaand
Die gasheerstreek Roodekruin het
plek by die oord beskikbaar vir
die naweek van 24 Mei, die midweek en dan die naweek van 31
Mei (10 nagte). Die aanvraag vir
staanplekke die naweek van die
Sitrusfees was baie groot. Kiepersollers wat nie daar kon plek kry
nie is welkom om die naweek van
24 Mei te kom saamkamp. Dit
kos R510 vir die naweek en
elkeen staan op sy eie staanplek.
Die koste vir die midweek is
R120 per nag. Besprekings moet
direk by Roodekruin gedoen
word en navrae in die verband
kan aan Ina van den Berg (081
270 8267) gerig word.
Jaarprogram 2014
Ons moet nou reeds ‘n voorlopige
program vir volgende jaar se
kampe opstel. Ek wil ‘n vriendelike maar ernstige beroep op
elkeen doen om die name van
plekke waar julle graag sal wil
kamp, spoedig aan die bestuur te
stuur. Hier is ons geleentheid om
‘n inset te maak sodat ons almal
lekker sal kan saamkamp by die
plekke waarheen ons graag wil
gaan. Laat van jou hoor sodat jy
‘n aandeel in die program kan hê.
5

Wildtuitoer
Die streektoer na die Nasionale
Krugerwildtuin kom Vrydagaand
21 Junie by Que Sera (naby Nkwe)
bymekaar om die volgende oggend
na Bergendal te vertrek waar ons
sewe nagte sal vertoef. Die konvooi
sal uit 14 woonwaens bestaan. Ons
bedank graag vir Christo van der
Merwe wat al die voorafreëlings en
besprekings by Sanparke gedoen
het. Tydens die terugtog sal ons by
Elangeni naby Waterval-onder
oorslaap om op 30 Junie tuis te
wees. Ons wedervaringe sal
daagliks op Sawa Kiepersol se
facebookblad geplaas word. So as u
internettoegang het en nog nie vir
facebook geregistreer het nie, doen
dit gerus nou. Gaan na facebook,
dan na Sawa-Kiepersol en smaak
(‘like’) die blad. So eenvoudig soos
dit.
Wintersaamtrek
Neem ook kennis dat die winterkamp wat by Bakgatla sou plaasvind na Forever Resorts Warmbad
verskuif is (14-17 Junie 2013). Die
koste vir die drienag-langnaweek is
nou R840 wat die gebruik van die
onderdak swembaddens asook ander fasiliteite insluit. Doen
asseblief die besprekings direk by
die Sawa-kantoor (011 918 0699).
Opregte Kiepersolgroete
André Baker

Kennisgewing van
Algemene
Jaarvergadering
Kennis word hiermee gegee van
die 30ste Algemene Jaarvergadering van Streek Kiepersol van
die SA Woonwa-Assosiasie wat
gehou sal word op Saterdag 24
Augustus 2013 om 14:00 by
Klein Paradys (Brits).
Ina van den Berg
Sekretaris
20 Mei 2013
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Ons kamp in lekker weer by Hartbeespoort

Kampkommandante by André:
Christa en Henco Bothma, Leonie
en Johan (Kokkie) Kok

300 Algemene en 270 eie
saamtrekke: Gert en Anna Rall

Nuwe lede: Petro en Johan van
der Ende met hulle kleinseun

175 Algemene en 130 eie
saamtrekke: Seef en Susan Delport

Kokkie steek die braaivleisvuur aan

Charl Vorster gesels met Charlie
King

Foto’s deur Hettie Smith

Martin King hard besig terwyl
Ronelle se aandag elders is

Dianne du Preez glimlag vir iets
wat Mike gesê het

Pieter en Johanna van Biljon by
Bets en Martiens Joubert

Hartbeespoort: Deel van die
kampterrein

Kinders geniet hulle gate uit as
daar nie fietse op die baan is nie

Die swembad het deur die hele
naweek goeie aftrek gekry
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Schalk gesels met ou nuwe Sawanante
Omdat ons nie by die Presidente kon
wees nie, moes ek hierdie geselsie
by twee nuwe Sawanante se huis hê,
en was dit nou ‘n proses! Onvoorsiene omstandighede het veroorsaak
dat ons die afspraak moes uitstel na
die volgende dag, en toe loop dinge
bietjie deurmekaar. Ek is die aand in
die reën by die huis weg vir my
afspraak, en dan is dit baie moeilik
om straatname in die donker te sien,
veral as daar in elk geval nie straatname was nie, en die omgewing
heeltemal onbekend. Op die ou einde
moes ek toe naby ‘n KFC stop, en
vir hulle bel en sê, luister ek staan
hier en wag vir julle om my te kom
haal. Shame! Gelukkig was ek toe
darem net 40 minute laat vir my
afspraak! Maar luister nou na hierdie
storie van aanhouer wen!
Sy was ‘n nooi Jansen van Rensburg, en is in Pretoria gebore, en hier
het dinge al klaar vir haar moeilik
begin raak! As ‘n drie maande-oue
baba is sy deur mense van Vierfontein naby Orkney aangeneem, en het
nooit weer iets van eie haar ouers
gesien of gehoor nie. Dit was maar
‘n stillerige plekkie, ook in die laeren hoërskool, waar sy tot standerd
agt was. Elke tien minute het daar
niks gebeur nie, dan hou dit so vir ‘n
halfuur aan! Van standerd agt tot
matriek was sy in Klerksdorp, en
daar het sy darem deur haar neef en
rugby ‘n outjie ontmoet met wie sy
van 1984 tot 1989 gekys was. Na
matriek in 1986 is sy Lugmag toe, en
later, terwyl sy vir agt maande op
Mpacha in die Caprivi gestasioneer
was, het hy haar soos ‘n warm patat
gelos vir ‘n skoolmeisie. Sy was 13
jaar in die Lugmag, maar behalwe
vir een kontaksituasie met terroriste
en die robotstorie in Pretoria (lees
hieronder), was dit maar redelik
“stillerig”. Hierdie verkeerslig het
oorspronklik voor die tronk in Potgieterstraat gestaan totdat ‘n motor
dit platgestamp het. Toe besluit hulle
dit hoort eintlik by die Lugmag! Dis
toe later in ‘n “Vlossie” opgevlieg
tot in Katima Mulilo en voor die

SAAF City staangemaak en geinstalleer. “Rooi” het beteken die
kroeg is toe, “groen” was oop, en
“geel” het beteken “last round”! Sy
was die enigste Lugmagpolisievrou
wat ooit die Pro Patria medalje vir
grensdiens gekry het na 64 dae
ononderbroke grensdiens! In 1997
het sy klaargemaak en daarna by
Metrorail gehelp met die bestuur
van hulle sekuriteitswagte. Na die
Lugmag was sy vir drie jaar getroud, maar toe los haar man haar
vir ‘n ander man en trek met hom
landuit.
Sy het egter spoedig uitgevind dat
Mpacha eintlik ‘n Sondagskoolpiekniek was in vergelyking met
haar wedervarings by Metrorail!
Treine en ook stasies is afgebrand,
sy is ‘n paar keer met klippe gegooi, en ‘n paar keer van die trein
afgegooi, eenkeer by Saulsville,
terwyl haar motor by Pretoriastasie was! Sy was by geleentheid
vir vier ure in die Lytteltonse
Polisiestasie toegesluit nadat sy in
‘n skermutseling betrokke was met
’n man wat sy gekonfronteer het
toe hy nie ‘n kaartjie gehad het nie.
Toe hy haar wou slaan, het sy sy
vinger gegryp en agteroor gebuig.
Sy vingersenings kon dit ongelukkig nie hanteer nie, en het geskeur!
Op ‘n stadium was sy vir twee jaar
groepstasiebestuurder, ‘n rare posisie vir iemand soos sy (blanke)
by ’n onderneming soos Metrorail.
Gedurende al haar “avonture”, is
hy stil-stil in Johannesburg gebore
as die oudste van vier kinders. Hy
het in Randburg gebly en daar die
laer- en hoërskool bygewoon. Op
laerskool het hy eenkeer sonder sy
pa se toestemming sy fiets vir ‘n
meisie geleen want sy “wou net
voel hoe sy fiets ry”. Op ‘n stadium kon sy toe nie haar draai kry
nie en “sloeg” toe neer. Die ambulans moes die meisie daar kom
optel en sy was drie maande buite
aksie met ‘n beskadigde knieskyf!
Hy kon sy fiets eers op ‘n later
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stadium by die hoof terugkry, maar
sy pa het van geen sout of water
geweet nie. Hy het later met haar
gekys, en toe hulle ouers oor en weer
begin kuier het en oor die hospitaal
episode begin gesels het, het hulle
twee en twee bymekaar-gesit en
uitgepluis dat dit sy fiets was wat al
die smart veroorsaak het!
Na skool het hy in ‘n houtfabriek in
Naboomspruit gewerk, en nadat dit
moes sluit, in Pretoria by ‘n sekuriteitsfirma. Nog later werk hy by ‘n
spyseniersfirma wat ‘n kontrak
gehad het met Medunsa. Hier het hy
‘n vriend gehad wat later sy vrou vir
‘n ander man gelos het (dit klink
bekend), en hy het met die geskeide
vrou bevriend geraak. Hulle het twee
en ‘n half jaar uitgegaan, verloof
geraak, en ‘n jaar later is hulle
getroud. In die proses het hy ook by
Metrorail gewerk. Op ‘n stadium het
hy vir homself gewerk en instandhouding en restorasie van geboue
gedoen. Terwyl hy later by die Fruit
en Veg City in die Centurion Mall
gewerk het, was hy die slagoffer van
’n rooftog waarin hy hele paar harde
houe teen sy kop gekry het wat die
bloed laat vloei het. Die afgelope
jaar werk hy by ‘n ingenieursfirma,
CNC, en doen meganiese vervaardiging van komponente vir verskillende firmas, onder andere Denel.
Ses jaar gelede het hulle by SAWA
Pretoria aangesluit, maar na drie jaar
hul lidmaatskap beëindig weens
werkverpligtinge. Rudi en Yolande
Louw se eerste kamp saam met
Kiepersol was by Drie Berge in
Februarie 2013, en hulle het ook
sommer daar aangesluit. Om staande
te bly in hulle onstuimige lewe het
hulle gedoen wat haar pa altyd gesê
het: “Bly op jou knieë, want van
daar af kan jy nie vêr val nie. As jy
voel jy kan niks meer doen nie, kan
jy altyd nog bid”. Hierdie woorde,
en hulle geloof, het hulle aan die
gang gehou, soos Michael Corda sê:
“To succeed, we must first believe
that we can”.
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Bejaardes, weggooi diere en
die mense van Gonnakolk
Frank Smith
Die opskrif skep ‘n mate van onduidelikheid. Wat het
die onderwerpe met mekaar te doen? Laat ek verduidelik. Sowat twee weke gelede het daar in die plaaslike
koerant ‘n foto van ‘n basterbrakkie verskyn wat by die
DBV vir aanneming beskikbaar was. Weekliks verskyn
daar sulke foto’s. Hoeveel van ons let op na die foto’s,
meer nog, hoeveel van ons kyk in die diere se oë? Hoeveel van ons sien die verwagtinge in die diere se oë raak
dat ons hulle sal saamneem huis toe? Hoeveel liefde het
hulle om ons te bied? Hoe graag sal hulle ‘n eensame
bejaarde se hart wil verbly met ‘n swaaiende stert en
daardeur ‘n glimlag op elkeen se gesig wil sit nie?

Tieners los facebook omdat
hulle ouers nou ook glo
daarvan gebruik maak
Berigte dat Facebook sy
cool onder tieners
verloor omdat hul ouers
toenemend daarby aansluit, het mense regop
laat sit.
Die afgelope jaar het
sosiale netwerke se lidmaatskap tussen die
ouderdom van 35 en 54
jaar met 25% gestyg, lui
Ofcom, die Britse kommunikasiereguleerder, se
jongste markverslag.
In teenstelling hiermee
het hy vir die eerste keer
’n afname, van byna 10%
onder gebruikers tussen
die ouderdom van 15 en
24 jaar gevind.
“Sosiale netwerke raak
skynbaar meer gewild
onder ouer ouderdomsgroepe,” lui die verslag,
maar verskaf nie redes
hoekom jong mense dit
verlaat nie.
Mnr. Paul Lee, ’n
tegnologie-ontleder van
die firma Deloitte, het
aan die Daily Telegraph
gesê jong mense migreer
vermoedelik omdat hul
ouers besig is om dieselfde internethoek te kry.
“Hierdie groep vra
hulself: ‘Nou dat Ma en
Pa op Facebook is, wil
ek regtig daar wees?’
Jong mense het waar-

Dit het my laat dink aan die inwoners in die sentrums vir
bejaardes, veral dié in sentrums vir verswakte bejaardes.
Hoe verlang hulle nie dat jy met hulle ‘n praatjie sal
aanknoop nie? Wanneer laas het jy met ‘n verswakte
bejaarde oogkontak gemaak of met ‘n vriendelike glimlag gegroet of loop jy liewers vinnig verby en kyk nie
eens in hul rigting nie veral as hulle beheer oor hul lewensfunksies verloor het?
In die verhaal van Matewis en Meraai, wat onlangs op
TV gebeeldsend is, is die predikantseun van ‘n vorige leraar na Gonnakolk beroep. Die leierouderling was diep
beswaard met die beroep want sien, mevrou-dominee
was die dogter van ‘n afgestorwe lidmaat wat aan die
anderkant van die treinspoor groot geword het en by implikasie nie vir die gemeente aanvaarbaar was nie. Ook
die jarelange orreliste kon weens haar gevorderde jare nie
meer so goed sien nie en speel soms die verkeerde note.
Op ‘n ongevoelige manier word dit vir haar duidelik gemaak dat sy haar pos as orreliste eerder moet ontruim.
Sy het egter net een wens en dit is om by die intreepreek
van die nuwe leraar die orrel te bespeel. Soos verwag
kan word het sy ‘n heerlike gemors daarvan gemaak. Die
verguisde vrou van die nuwe leraar het toe agter die orrel
ingeskuif en haar daardeur bemind gemaak.
Waarom die paar woorde? Kom ons let op die weggooi
diere en bied waar moontlik vir hulle ‘n tuiste. Kom ons
koester ons bejaardes en tap hul kennis aangesien begraafplase later onteenseglik die meeste praktiese kennis
en ervaring in die land bewaar – helaas te laat.
Frank en Hettie Smith is Kiepesol se senior burgerverteenwoordigers
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skynlik reeds ’n nuwe
vorm van kommunikasie
ontdek waarvan ons nog
niks weet nie,” het Lee
bygevoeg.
Die gewildste sosiale
webtuistes op die oomblik
is Facebook en Twitter.
In die VSA het president
Obama aan tieners gesê
dat hulle versigtig moet
wees wat hulle op Facebook publiseer. Wat jy in
die "“YouTube-era" doen
kan weer in 'n latere
stadium uitgegrawe word,
het Obama gesê.
"As jy jonk is maak jy
foute en doen simpel
dinge. Ek het al telkemale
gehoor van mense wat
goed op Facebook publiseer, aansoek doen vir 'n
werk en dan het iemand
reeds 'n soektog op 'n
sosiale netwerk gedoen."
'n Opname wat in Junie
deur careerbuilder.com
gedoen is, toon dat 45%
van die werkgewers
gebruik sosiale netwerke
om navorsing oor werkaansoekers te doen.
Facebook, wat sowat 250
miljoen gebruikers
wêreldwyd het, is
werkgewers se eerste
keuse.
Berigte deur Media24
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Storiewerf vir kleuters

Sawa
Kalantjies
Elke Prinses kry haar dag
Aster was ‘n prinses wat baie van
haarself gedink het. Sy het haar
goeie fee gevra om vir haar ’n
mooi rok te toor sodat die prins
haar sal raaksien. En ook skoene.
Aster sê: “Dit is die mooiste
skoene! Ek lyk so mooi! Ek het
nog nooit so mooi gelyk nie!" Sy
draai om en om voor die spieël
terwyl sy haarself bewonder. "Die
prins gaan my definitief vanaand
raaksien! Aaah, hy is so mooi, met
sy donker hare en diep blou oë…"
Aster maak asof sy met iemand
dans. "Jy moet nou mooi luister,
Aster," sê die feë.
Aster maak of sy luister…
"As die klok twaalf uur slaan en
jy het nie albei jou skoene aan nie
dan gaan jy in 'n huiswerker

verander…"
Aster is nog besig om na haarself
te kyk.
"Hoor jy wat ek sê?"
"Mmmm? O ja, ek hoor!
Die saal is pragtig versier en
daar is oral kandelare met kerse
in. Die dansbaan lê voor haar
uitgestrek, dit blink in die ligte.
Die meisies staan in 'n ry om die
prins te groet. Karlien en Heide
lyk mooi met rooi rokke. Toe
Aster voor kom, kan die prins nie
sy oë van Aster af hou nie.
"Jy is die mooiste meisie in die
land! Hoe het ek jou nog nooit
raakgesien nie?"
Aster bloos.
"Sal jy met my dans?"
Die prins dans so lekker, hy dans
vir Aster skoon uit haar skoene
uit. Die aand gaan vinnig verby.
"Dit is die lekkerste aand ooit!"
fluister Aster in die prins se oor.
Die prins leun nader aan Aster
om haar te soen. TOE... slaan die
klok twaalf uur. Aster wag nog
vir ‘n soen. Maar toe gebeur dit!

Die prinses se hare word weer
reguit, haar grimering verdwyn,
haar rok verander in 'n bruin
geskeurde rok en haar skoene...
waar is haar skoene?
Die prins soen haar en maak sy
oë oop. Hy skrik so groot dat hy
van sy stoel af val. Aster kan nie
verstaan wat aangaan nie. Sy kyk
af en sien haar rok is in flenters.
"Wat gaan aan? Kyk hoe lyk ek!"
Sy hardloop gillend by die saal uit.
Die volgende dag kry die skoonmakers die pragtige skoene, met
pêrels, diamante en strikkies op in
die saal. En tot vandag toe weet
niemand aan wie dit behoort het
nie. (Deur tannie Liza)

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

Kom maak kennis en kry:


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

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

Parkeer onder groot bome

Telefoon 012 653 6153

Ondersteun ons eie mense
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Wierdapark
012 653 6172
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VERJAARSDAE
Kampkrummels
wens graag die
lede hieronder
baie geluk met
hulle verjaarsdae
JUNIE
01 Anli Kruger
06 Gina van Huyssteen
07 Iloma de la Harpe
09 Hannelien Voges
15 Jan Hartzer
20 Hennie Lombard
23 Jannie van den Berg
23 Lisa Kruger
24 Charl Vorster
24 Ester Lombard
26 André Botha
28 Annelise Venter
28 Jolandi Venter
28 Emmo Wilsenach
29 Jan Venter
JULIE
01 Andre Groenewald jr
01 Danette Kruger
02 Jerome Henning

03 Magriet Arnold
05 Susra van Biljon
06 Thea Brits
07 Esme Claassens
07 Rita Hanekom
11 Melvyn Wessels
11 Willy Lubbinge
12 Bertus Voges
14 Johann Schoeman jnr
16 Ronelle King
17 Marelize Ferreira
19 Gert Rall
19 Dewald van Biljon
20 Blignaut Prinsloo
22 Andelein Bezuidenhout
25 Frank Smith
26 Leonie Kok
29 Delrich van Biljon
29 Alma Pieterse
30 Anje Beneke
31 Bets Luus

Allerlei-tafel by Presidente
lewer R4000 op
Graag wil ek net vir julle dankie sê vir die artikels
wat deur Sawanante geskenk is om tydens die
Presidente-saamtrek by die senior burgers se
Allerleitafel te verkoop. Daar was naas al die nuwe
artikels ook heelwat bruikbare kamptoerusting wat
ons kon verkoop. Die mooi
bedrag van R4000 is aan die
nasionale kas oorbetaal.
Dit was ‘n baie gesellige en
spesiale Presidente-naweek. Die
boekevat en eredienste is deur
ds. Johan Peyper van die
Bybelgenootskap waargeneem.
Dit was ‘n reeks wat baie
toepaslik en besonders was.
Nogmaals baie dankie.
Johanna van Biljon
Senior Burgerkoördineerder (Jakaranda)

Seniors se uitstappies
Kiepersol se senior burgerverteenwoordigers, Frank en
Hettie Smith, beoog ‘n hele paar uitstappies waarheen
senior burgers, en enige ander person wat beskikbaar is,
hartlik uitgenooi word. Daar word vir seker ook tee
gedrink en iets geëet. Meer besonderhede sal later
beskikbaar gestel word.
-30 Julie: Stap ’n mooi roete (1 km, 2 km of 5 km in die
Botaniese Tuine. Waterpunte en medaljes vir die pretloop
beskikbaar.
-12 September: Besoek aan Gemstone naby Kyalami om
uitstalling van half edelgesteentes te sien (en te koop).

Lief en
Leed
Johan Jordaan het onlangs sy doktorsgraad
by die Universiteit van Pretoria ontvang.
Hy het ‘n model ontwikkel vir operasionele
bestuurders om prestasie van dienslewering
te verbeter. Op die foto skep hy van die
potjie uit wat hulle by Drie Berge gemaak
het. Johan doen konsultasiewerk as risikobestuurder in die
sekuriteitsindustrie en is ook deeltyds verbonde as dosent
aan Tukkies se Skool vir Openbare Bestuur.
Hy en sy vrou Annastien het in Februarie 2012 lede van
Sawa-Kiepersol geword maar nog nie veel geleentheid
gehad om saam met die streek te kamp nie.
Hannie Ferreira het ‘n knie-operasie ondergaan.
Lucille Vorster was in die hospitaal waar sy ‘n groot
operasie ondergaan het.
Petro van der Ende het haar rug by die onlangse kamp by
Hartbeespoort beseer
Mense wat Kiepersol se streektoer teen die einde van Junie
na die Krugerwildtuin onderneem het Sondag 29 Mei by
Frieda Burger se huis gekuier om die reëlings te bespreek.
Die toerlede kom Vrydagaand 22 Junie by Que Sera naby
Nkwe bymekaar waar hulle sal oornag om vroeg
Saterdagoggend na Bergendal te vertrek.

Helmien van
Biljon, Magriet
Baker en Hannie
Ferreira by die
toervergadering►
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SAWA-KIEPERSOL
STREEKBESTUUR-NOMINASIEVORM
Hiermee nomineer ek ................................................ lidnommer ................
(Naam van voorsteller)
Vir Kiepersollid ................................................ lidnommer ............................
(Naam van genomineerde)
om op die bestuur van SAWA-streek Kiepersol te dien vir die jaar 2013/2014
in die hoedanigheid van:
VOORSITTER □

PENNINGMEESTER □

ONDERVOORSITTER □

ADDISIONELE LID (3) □

SEKRETARIS □
SENIOR BURGERVERTEENWOORDIGER □
Handtekening van voorsteller

……………………………………...

Naam van sekondant

………………………………………

Handtekening van sekondant

……………………………………...

Hiermee aanvaar ek bogenoemde nominasie op . . . . . . . . . . . . . . . (datum)
Handtekening van genomineerde

…………………………………………

NB!!! Nominasies moet die sekretaris bereik voor 18:30 op Dinsdag 16 Julie 2013
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