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WOONWATOERE: DIE SAWA-MANIER 

 

 

 

 

Christo van der Merwe 

Geagte Voorsitter, meneer die President, lede van Nasionale Dagbestuur, Afgevaardigdes 

en SAWA-vriende. 

Toe ons Nasionale Voorsitter my vra om tydens die Kongres iets oor woonwatoere te sê, 

het ek sonder enige huiwering “ja” gesê. Wat kan nou lekkerder wees as om oor so ‘n 

aangename onderwerp te kan gesels? Ek noem dus my praatjie: 

Woonwa-toere: die SAWA-manier 

Uit die aard van ‘n organisasie soos SAWA is dit onvermydelik dat woonwatoere ‘n baie 

belangrike rol sal speel. Dit is dan ook te verwagte dat hierdie aktiwiteit baie goed 

gereguleer sal word binne SAWA.  Waarom reëls?  Ons dra tog almal SAWA se beste 

belang op die hart! 

Hier is dit nodig dat ons aandag sal gee aan ‘n baie waar spreekwoord: Soveel siele, 

soveel sinne. 

Indien ek vandag hier vir tien persone sou vra om vir my elkeen die vyf noodsaaklike reëls 

van woonwatoere binne SAWA neer te skryf, kan u verseker weet dat ons met tien 

uitstekende maar verskillende stelle reëls sal sit.  Maar SAWA het al jare gelede gesien 

dat hierdie belangrike ontspannings-aktiwiteit ordelik moet plaasvind en daarom is daar ‘n 

stel baie netjiese reëls daargestel, vervat in SAWA se Administratiewe Reëls en 

Aanbevelings. 

1. Die eerste vereiste voordat daar gepraat kan word van ‘n SAWA-toer is goedkeuring. 

Goedkeuring vir die reël van 'n toer word op die vlak waar die toer aangebied word, 

gegee. 'n Nasionale toer word dus deur Nasionale Uitvoerende Bestuur goed-

gekeur, 'n gebiedstoer deur die betrokke gebied en 'n streektoer deur die betrokke 

streekbestuur. 

Nasionale Senior Burgertoere word deur die President, as Nasionale Senior 

Burgerverteenwoordiger, op NUB hanteer. 

Ek kan dus nie een aand om die vuur met ‘n paar van my vriende besluit ons wil gaan 

toer en ons wil ‘n toerplaatjie daarvoor hê nie. Heel eerste moet ek die nodige 

toestemming vir die toer verkry. 
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2. Die tweede vereiste is dat die toer geadverteer moet word sodat alle Sawanante ‘n 

gelyke geleentheid het om daaraan deel te neem. 

a. Alle toere moet in SAWA se amptelike tydskrifte, op die vlak waarop dit 

plaasvind, geadverteer word ten einde lede 'n gelyke kans te gee om aansoek 

te doen.  

SAWA is ‘n vriendekring wat regoor ons land strek, daarom moet alle lede ‘n kans 

gegun word om ‘n toer mee te maak.  As ek hier in Gauteng bewus sou wees van ‘n 

toer wat deur Gebied Goeie Hoop gereël word, het ek die volste reg om aansoek te 

doen om saam te ry. Dieselfde reël sê egter ook: 

Dit staan egter gebiede en streke vry om 'n toer tot lede van daardie gebied of 

streek te beperk.  

Soms is dit om praktiese redes nie haalbaar dat alle lede toegelaat kan word om 

aan ’n toer deel te neem nie. Die Senior Burgers is ’n goeie voorbeeld: hulle is nie 

’n eksklusiewe groep binne SAWA nie en enige Sawanant wat by hulle 

bedrywighede wil inskakel, is welkom. Maar wanneer hulle Wildtuin toe toer, skryf 

SANParke voor dat so ’n groep ten minste uit 75% senior burgers moet bestaan, 

anders verval die 40% afslag waarop hulle geregtig is.  In so ’n geval is dit te 

verstane dat hulle baie streng sal kyk wié wil saamry. 

b. Ten einde aan alle lede 'n regverdige kans te gee, mag geen besprekings vir 

toere aanvaar word voordat dit nie geadverteer is nie.  

Dit spreek vanself.  Die hele idee met die advertensie is dat soveel moontlik 

Sawanante kennis sal dra van die beplande toer en geleentheid gegun word om 

aansoek te doen.  

Tot hier is nog net voorbereiding vir die toer gedoen. Daar is egter reëls wat nou in 

die aanloop tot die toer nagevolg moet word: 

3. Die toerleier of toerkomitee moet seker maak dat die toer aan nog twee belangrike 

vereistes voldoen ten einde as volwaardige SAWA-toer erken te word: 

a. Daar moet ten minste vyf woonwaens in die groep wees.  

SAWA is baie tegemoetkomend om vyf woonwaens as ‘n toergroep te reken, 

SANParke vereis dat daar ten minste tien gesinne sal wees voordat hulle as ‘n 

groep gereken word. 

As ons nou mooi nugter daaroor gaan dink, sal ons besef dat drie of vier 

woonwaens wat saamry sekerlik nie ‘n toergroep kan wees nie, dis sommer net 

vriende wat saamry. 

Ons reken ‘n tent of woonmobiel in die groep ook as ‘n woonwa.  SAWA is 

realisties oor die ekonomiese werklikhede van ons tye vandag en daarom is SAWA 

lankal nie meer eksklusief ‘n woonwaklub nie.  
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En onthou tog: twee gesinne in dieselfde woonwa of tent tel as een gesin wat een 

toerplaatjie sal kry. 

b. Die toergroep moet volgens ‘n vooraf geadverteerde toerprogram by 

minstens drie verskillende oornagplekke agtereenvolgens aandoen. 

Dit spreek weereens vanself. 

4. Geen lid van SAWA mag enige wins, vir eie gewin, uit 'n toer maak nie.  Indien 'n 

wins wel gemaak word, moet daardie wins, aan die lede wat die toer meemaak, 

terugbetaal word. Indien die lede hulle toestemming gee, mag dit aan die Hoofkantoor 

of die betrokke streek of gebied geskenk word. 

Ek is nie bewus van toerleiers wat ‘n wins gemaak het nie, inteendeel, ek het nog altyd 

‘n netto verlies na ‘n toer gehad! 

Dan nog ’n laaste, baie belangrike reël: 

5. Tensy deur omstandighede genoodsaak, word nooit van die toerplan afgewyk 

nie! 

Dit val in dieselfde kategorie as die kansellering van ‘n saamtrek op die laaste oomblik. Dit 

skep probleme vir almal betrokke: die lede van die toer en veral die parke waar 

besprekings geplaas is, want dit het finansiële implikasies. En dan moet ons nie verbaas 

wees indien ‘n park ‘n deposito saam met die bespreking vereis nie. 

SAWA se Toerreëls is eintlik logies en maklik om na te kom. Dit is daargestel om 

woonwatoere binne SAWA te orden en nie om inisiatief aan bande te lê nie. Binne 

hierdie reëls is daar oorgenoeg ruimte vir ‘n toerleier met ‘n bietjie verbeelding om 

interessante variasies van toere aan te bied.  

Een groep binne SAWA wat veral bewus is van die kostes verbonde aan ‘n lang 

woonwatoer is ons Senior Burgers. Daarom het ons met ‘n nuwe gedagte rondom toere, 

maar streng binne die voorgeskrewe reëls, vorendag gekom: Mini- of Kuiertoere. Lae 

koste, kort afstande, kort periode-toere.  

Die eerste Senior Burger Kuier-toer van die Gauteng omgewing na Gebied Oranje-Goud 

het in September 2010 plaasgevind en het baie goed afgeloop.  Die verste wat ons op ‘n 

dag gery het, was 160 km.  Ons het by Koppisol versamel, die volgende dag tot by 

Kroonpark gesleep en die dag daarna die laaste 78 km Aldam toe aangepak.  

Ons het van die begin gesê dis ‘n kuier-toer en dis wat ons gaan doen het.  Ons het 

heerlik saam met die Vrystaters gekuier.  Waar kuier jy nou lekkerder as by die gasvrye, 

vriendelike Vrystaters!  

Met die terugkom het ons weer by Klipdraai oornag en nog vir oulaas saam met 

Vaaldriehoek vleis gebraai, voordat ons die volgende oggend huistoe is.  

Hierdie toer het nie by interessante plekke langs die pad aangegaan nie, ons het nie eers 

nommers op ons woonwaens gehad nie, elkeen het bloot op sy plek gery.  Ons was bloot 

Sawanante wat by ons vriende in die Vrystaat gaan kuier het.  So het ons, sonder om die 
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dam onder die eend uit te ruk, ‘n baie aangename, relatief goedkoop toer binne SAWA se 

reëls onderneem en terdeë geniet.  

Al wat dit vra, is ‘n bietjie verbeelding.  

Christo van der Merwe 

 

 


