
OPENINGSREDE VAN DIE PRESIDENT AAN DIE 36ste KONGRES 
VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA ASSOSIASIE OP  

22 SEPTEMBER 2012 TE HARTENBOS. 
 
Mnr die Voorsitter, Dagbestuurslede, Gebiedbestuurvoorsitters, Streek afgevaardigdes, 
Gaste en ander Sawa belangstellendes. 
Wat 'n voorreg om weer hier in die Kaap kongres te hou.  Na 16 jaar het ons weer die 
voorreg om hier by die see saam met ons Kaapse vriende sake in belang van Sawa te 
bespreek. 
Soos altyd is dit vir ons 'n plesier om die Kaapse gasvryheid weer te ervaar, 'n voorreg wat 
ons nie altyd beskore is nie.  Dit is vir ons binnelanders 'n ervaring om "Sawa by die see", 
ons Kongres tema hierdie jaar, te ervaar. 
Sawa het hierdie jaar wat verby is ervaar dat ons lede dit al moeiliker vind om Sawa se 
saamtrekke en aktiwiteite by te woon. Die rede hiervoor kan toegeskryf word aan 'n al-
moeilik wordende ekonomiese klimaat wat groot druk plaas op ons lede se finansies.  
Hierdie tendens kan opgemerk word uit die saamtrekbywoning statistiek wat ons by die 
NUB kry uit verslae vanaf ons verskillende gebiede. 
Dit word al meer duidelik dat Sawa se lede nou gedwonge voel om meer selektief te wees 
om te besluit watter saamtrekke van hul streek hul gaan bywoon en ons kan in die 
toekoms ervaar dat ons Sawanante moontlik slegs elke tweede saamtrek kan bywoon. 
Ons Senior burgers is veral in hierdie opsig blootgestel en kan in die toekoms ook meer 
selektief raak met saamtrek bywoning.  Saamtrekke wat by duur oorde gehou word en wat 
groot distansies buite die streek se grense gehou word word al hoe minder ondersteun.  
Hierdie is 'n aspek wat die inisiatief van ons Streekbesture in die toekoms gaan toets om 
oorde te kry wat vir ons lede nog aanvaarbaar en bekostigbaar is. 
Die tendens van streke wat saam saamtrek hou om meer getalle bymekaar te kry om oord 
afslag te bekom sal in die toekoms meer moet plaasvind. 
'n Groot bekommernis by ons Nasionale Dagbestuur is die aangeleentheid van die daling 
in Sawa se ledetal by baie van ons streke.  Daar word opgemerk dat 'n groter aantal van 
ons lede hierdie jaar nie hernu het en/of bedank het.  Dit is sekerlik 'n aangeleentheid wat 
ons Nasionale Dagbestuur in die toekoms ernstig aandag aan sal gee en ek is seker ons 
gaan meer van.hierdie aangeleentheid hoor uit die verslag van ons Nasionale Voorsitter. 
'n Aspek waaraan ons Streke ook meer aandag kan gee is die uitbreiding van Sawa en 
ledewerwing asook die behoud van ons huidige lede.  Na my mening is dit onaanvaarbaar 
dat daar streke is wat in 'n ledetal jaar geen lid vir Sawa werf nie.  Sekerlik 'n aspek 
waaraan ons almal in die toekoms meer aandag aan sal moet gee. 
Dit is my beskeie mening dat ons in die bestuurstrukture nog nie klaar besin het oor Sawa 
se strukture nie.  Hierdie mening word weerspieël in die feit dat twee van ons 
Gebiedbestuurvoorsitters die grootmoedigheid geopenbaar het om in hierdie jaar aan die 
NUB voor te stel dat hul gebiede by ander gebiede ingedeel word a.g.v. die groote van hul 
gebiede en die koste verbonde daaraan. 'n Voorstel wat ook so aanvaar is.  Hierdie 
aangeleentheid sal beslis in die toekoms nog verder bespreek en oor besin word. 
Meneer die Voorsitter ek het hierdie jaar tydens van my besoeke aan ons streke weereens 
diep onder die besef gekom van die ywer en entoesiasme wat ek ervaar en opmerk by ons 
Streekbesture. 



Die werk wat Sawanante daar doen vir hul mede Sawanat moet vermeld word, en ek wil 
vandag my dank oordra aan al die Streekbesture wat sopas verkies is, asook die lede wat 
nou uitgetree het, vir die werk wat u doen of gedoen het vir Sawa en u mede Sawanante. 
Meneer die Voorsitter ek wil afsluit om die volgende gedagte by elke bestuurslid van Sawa 
te laat:   
“Gebruik u bestuursvernuf om die voortbestaan van Sawa te verseker sodat ons altyd trots 
kan wees op Sawa as 'n organisasie met 'n sterk groeiende ledetal en waarde stelsels, 
wat steeds 'n plek bied vir ons mede woonwaganger.” 
Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 36 ste Konges van die Suid-Afrikaanse Woonwa 
Assosiasie, hier by die see, as geopen. 
 
Ek dank u. 
Nico Spaumer 
Sawa President 


