
OPENINGSREDE  VAN DIE PRESIDENT AAN DIE 39 STE KONGRES VAN DIE SUID-AFRIKAANSE 

WOONWA-ASSOSIASIE OP 17 OKTOBER 2015. 

 

Mnr. die Voorsitter, Dagbestuurslede, Gebiedbestuurvoorsitters, Streek Afgevaardigdes, Gaste en 

ander Sawa belangstellendes. 

Die Sawa jaar wat verby is kan gesien word as ‘n jaar waar Sawa se aktiwiteite rustig voortgegaan 

het en waar die “nuwe” Dagbestuur hul voete gevind het. 

Ons streke het  steeds die hoofrol  hier  gespeel  en streke se saamtrekke is oor die algemeen goed 

beplan maar in baie gevalle kon uit die saamtrekbywoning syfers opgemerk word  dat Sawanante 

nou baie selektief word as dit by bywoning van saamtrekke kom. 

Hierdie is ‘n tendens wat landswyd voorkom en ek wil beklemtoon dat dit nie as gevolg van die 

streke se reëlings is nie , maar dat ons lede hul finansies selektief bestuur.  Ons streekbesture moet 

hiervan kennis  neem en die feit dat finansiële oorwegings by ons lede nou ‘n al groter oorweging 

word, kan nie buite rekening gelaat word nie.  Lede neem nou kennis waar ons streekbesture 

saamtrekke reël  en beplan daarvolgens.  Dit gaan in die toekoms  toenemend gebeur dat lede hul 

saamtrek bywoning beter  beplan en dus moontlik slegs elke tweede of selfs  elke derde saamtrek 

bywoon agv  finansiële beperkings. 

Sawa se streekbesture sal in die toekoms hul saamtrekke baie selektief en beter  moet beplan.  As 

daar saamtrekke beplan word by duur oorde ,of waar lede vêr distansies moet reis moet ons 

aanvaar dat minder van ons lede hierdie saamtrekke gaan bywoon.  Die feit dat finansies ‘n al groter 

rol in ons aktiwiteite begin speel  kan ons besture nie mis kyk nie.  Dan praat ek nie eens van ons 

senior burgers nie. 

Die huidige elektrisiteits krisis in ons land het ‘n geweldige invloed op Sawa se aktiwiteite.  Ons het 

hierdie jaar waargeneem dat woonwaparkeienaars hul tariewe verhoog het agv  duur elektrisiteits 

tariewe.  Ons het ook ervaar dat woonwaparke in sekere gebiede saamgespan het  met hul  tariewe 

en dat afslagtariewe vir saamtrekke al hoe moeiliker raak om te onderhandel. 

Hier wil ek ‘n beroep doen op ons streke en veral die kleiner streke om hul saamtrekbeplanning so te 

doen dat streke saam saamtrekke reël  om darem die getal woonwaens afslag te kan beding.[As dit 

bestaan]  Dit is onbillik van ‘n streek om getale afslag te verwag as daar slegs drie of vier woonwaens 

by ‘n saamtrek opdaag.  

Ek het in hierdie week geluister na ‘n praatjie op die radio waar die vraag gestel  is – Waar werk die 

organisasie of die maatskappy. 

Ek wil vandag aan u as afgevaardigdes ook die selfde vraag vra.  – WAAR WERK SAWA ? 

Dan wil ek my beskeie opinie hieroor gee en dit is ‘n standpunt wat ek nog al die jare huldig.  In die 

lig van Sawa se strukture kan ek nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat Sawa se hoof 

taak by ons streke setel nie. Dit is hier op streekvlak waar die belangrikste werk van Sawa plaasvind. 



Daardeur impliseer ek nie dat ons ander strukture soos die Gebiedbesture, Nasionale Uitvoerende 

Bestuur, Dagbestuur en selfs hierdie Kongres nie belangrik is nie, maar vir die gewone lid op 

streekvlak is die aktiwiteite wat hy ervaar by sy streek vir hom belangrik.   

Dit is by die streke waar ons gewone Sawanant hul aktiwiteite uitleef en waar hy sy gewig ingooi. Vir 

die lid op streek vlak is dit egter  gerustellend om te weet dat die organisasie waaraan hy behoort ‘n 

sterk Grondwet en Administratiewe riglyne het wat bepaal hoe Sawa georganiseer word. 

‘n Nuwe lid het eendag vir my gesê dat hy by Sawa aangesluit het omdat hy kon oordeel  dat Sawa 

goed georganiseerd is  en dat hy nie aan ‘n organisasie wil behoort wat op ‘n los basis betuur word 

nie. 

In die lig van wat ek u nou meegedeel het rus daar dus ‘n groot verantwoordelikheid op u as 

streekbesture om daar op streekvlak u verantwoordelikheid te besef en dit u eie te maak in belang 

van u lede.  Soos in die verlede sal die ander strukture binne Sawa u die nodige ondersteuning gee 

maar u moet u plig besef en u moet u lede by u streek koester in belang van die groter Sawa. 

Ek het veral deernis vir ons streke op die platteland waar hulle vêr van die groot metropole gesetel 

is.  Ons almal moet verseker dat hierdie streke nie geisoleerd voel nie en ons moet toesien dat 

hierdie streke steeds deel van Sawa is en so voel. 

Met dit ingedagte het ek in hierdie jaar weer die ywer en entoesiasme van ons Sawanante ervaar. 

Dit is vir my altyd ‘n riem onder die hart om te kan waarneem van die ywer wat ons Sawanante 

openbaar wanneer daar ‘n taak aan hulle opgedra word.  Hierdie tendens ervaar ek oor die breë 

spektrum van ons organisasie se strukture.  As ek moet waarneem van die baie ure wat ons 

Sawanante afstaan in belang van Sawa maak dit my trots om ‘n lid van Sawa te wees. 

Ons het hierdie jaar in Februarie met die oop NUB ‘n openhartige gesprek gehad oor die toekoms 

van ons organisasie, en om te beplan hoe ons Sawa voorentoe gaan neem in ‘n veranderde 

omgewing.  Tydens hierdie gesprek het daar na my mening goeie gedagtes en menings na vore 

gekom.  Van hierdie gedagtes gaan vandag by hierdie Kongres bespreek word maar daar lê  vir ons 

nog groot werk voor.  Ek wil vandag op die Dagbestuur en die NUB ‘n beroep doen om die voorstelle 

wat tydens die oop gesprek ter  tafel gelê is verder te ondersoek.   

Ek wil vandag ook  op u almal in hierdie Kongres ‘n beroep doen om voorstelle waar ons Sawa ‘n 

beter organisasie kan maak deur die strukture in te dien, sodat dit bespreek kan word in belang van 

Sawa 

Mnr die Voorsitter, ek wil afsluit om my opregte dank uit te spreek teenoor elke lid van Sawa wat in 

ons strukture betrokke is,  asook almal wat so ywerig take verrig hoe gering ook al, om dit vir ons 

organisasie en vir ons mede-Sawanant ‘n aangename ervaring  te maak.  ONS IS EN BLY EEN GROOT 

FAMILIE 

Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 39 ste Kongres van die Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 

as geopen. 

Ek dank u, 

Nico Spaumer, Sawa President 


