
EB-lisensie is nadelig vir die woonwabedryf  
 

“Die huidige wetgewing wat bepaal dat mense wat ‘n woonwa sleep ‘n EB-
lisensie moet hê, is nadelig vir die bedryf.” 

So het mnr Zigi Ekron, redakteur van die buitelewe tydskrif WegSleep, 
gesê. Hy het as gasspreker by die onlangse Sawa-kongres opgetree. 

Op ‘n vraag hoekom die woonwabedryf nie na 1998, toe die EB-lisensie in 
werking getree het, werk daarvan gemaak het om mense op te lei nie, het hy gesê dat daar hoop 
was dat die wetgewing sou verander. WegSleep besef die belangrikheid van opleiding en het verlede 
jaar besluit om met Jurgens Ci, Sawa en die AA saam te werk om ’n sleepakademie op die been te 
bring. Sawa-lid Fanie Marx het as instrukteur by die eertste slypskool opgetree. Die opleiding is 
gemik op voornemende slepers wat graag ’n EB-lisensie wil verwerf en ook op ervare bestuurders 
wat reeds ’n EB-lisensie het, maar wat tot nou toe te huiwerig was om ’n woonwa te haak. Die 
samewerking van belanghebbende partye is egter noodsaaklik om hierdie poging lewensvatbaar te 
maak.  

Met verwysing na WegSleep het hy gesê na raming lees 80 000 mense elke maand die blad en dis 
gevolglik die grootste tydskrif in Suid-Afrika wat spesifiek op die woonwabedryf gefokus is.  Die 
redaksionele mening is onafhanklik en nie te koop nie. Hulle reis onaangekondig sonder plakkers op 
voertuie en betaal vir hulle eie verblyf. So is hulle instaat om ‘n objektiewe mening oor die sake te 
gee waaroor geskryf word.    

Die lesers tel, wat inkomste-profiel betref, onder die boonste tien. Lesers se belange kom eerste en 
kan hulle sê sê in die blad, die Forum en op sosiale media soos Facebook. Hulle hou 
woonwavakansies omdat dit ‘n lewenstyl is en nie omdat hulle nie ander vorme van verblyf kan 
bekostig nie. Ten spyte van moeilike tye, hoë pryse van brandstof en kampering, kamp ons mense 
omdat dit hulle passie is. En solank dit die geval is sal WegSleep daar wees, het Zigi gesê. 

(Berig deur Johann Lemmer) 


