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 Is my boetie se 

beurt......  

 

'n Verhaal word vertel van 'n 
matriekklas by 'n sekere skool wat 
geregeer is deur die belhamel-
element. Die klas het haas 
onregeerbaar geword en een ná 
die ander onderwyser het sy of 
haar goed gevat en geloop omdat 
dit nie vir hulle enigsins moontlik 
was om dissipline en orde te 
handhaaf nie. Daar is advertensies 
in al die koerante geplaas, maar 
soos wat die onderwysers aan-
gestel is, so het hulle 'n paar weke 
later maar weer hul goed gevat en 
geloop. 
Maar een oggend was daar 'n ligte 
kloppie aan die skoolhoof se deur 
en ‘n tingerig geboude man het 
daar gestaan. Die skoolhoof het 
gegroet en toe stel die man 
homself voor: Ek is Mnr Buys en ek 
het kom aansoek doen vir die pos 
van matriekonderwyser. Die skool-
hoof het die man op en af gekyk en 
toe vir hom gesê: Dankie Mnr Buys, 
maar groter en sterker manne as jy 
het al aansoek gedoen en het maar 
weer stert tussen die bene 'n paar 
weke later weggesluip. 

Mnr Buys het die skoolhoof in die oë 
gekyk en toe gesê: Dan het jy mos 
niks om te verloor deur my 'n 
geleentheid te gee nie. Ek sien 
kans vir hierdie klas. Die skoolhoof 
het sy bedenkinge gehad, maar het 
te sleg gevoel om vir hierdie man te 
sê dat hy heeltemal te klein en 
maer is vir hierdie klomp belhamels 
en het hom toe aangestel.  

Die volgende oggend was die 
matriekklas op hul beste, die 
geraas is deur die hele skool 
gehoor. Daar was 'n vreeslike 
rumoer wat deur die gange ge-
eggo het. Die klasdeur het oopge-
gaan en mnr Buys het stadig by die 
deur ingeloop terwyl hy die hele 
spul so op en af bekyk, hy het agter 
sy tafel gaan staan en net gekyk, 
nie 'n woord gesê nie. Daar het 
skielik 'n doodse stilte oor die 

matriekklas neergedaal. Of dit 
verbasing was omdat so 'n klein 
verpiepte mannetjie die manne-
moed gehad het om by hulle klas in 
te stap, en of dit net die atmosfeer 
was wat die man omvou het - wat 
ook al die rede - die stilte was 
voelbaar. 
Mnr Buys het van die geleentheid 
gebruik gemaak om die klas te 
groet, homself voor te stel en hulle 
te vra om asb hulle plekke in te 
neem. Hy verduidelik toe vir hulle 
dat hy orde en dissipline gaan 
toepas, maar met die verskil, dat 
hulle die reëls en die straf sal 
bepaal. Hy gaan staan toe voor die 
swartbord en vra hulle watter reëls 
hulle wil instel. Die een groot 
belhamel met die naam van 
Jakobus spring toe op en skree: 
"Daar mag geen diefstal wees nie", 
en mnr Buys skryf toe GEEN 
DIEFSTAL. Die volgende ou spring 
toe op en sê daar mag geen 
vloekery wees nie, en mnr Buys 
skryf GEEN VUIL TAAL, en so het 
die klomp hul totaal en al oorgegee 
aan die genot van die maak van die 
reëls. Toe staan mnr Buys eenkant 
en sê dit is nou goed so, maar wat 
van die straf as een van hierdie 
reëls verbreek word. O dit is maklik 
skree ou Jakobus weer, 10 van die 
bestes met die rottang. Goed sê 
mnr Buys, so sal dit wees en skryf 
toe die straf ook op die bord. 

Die dag het redelik vlot verloop en 
die pouse het aangebreek. Na 
pouse storm Jakobus die klas 
binne en sê vir mnr Buys, "My 
toebroodjies is gesteel, en die reëls 
sê daar mag nie gesteel word nie, 
so die skuldige moet asb gestraf 
word". Mnr Buys vra toe of hy weet 
wie die brood gesteel het, Ja, sê 
Jakobus, dit was Klaas. Mnr Buys 
vra toe wie Klaas is, en agter in die 
klas staan 'n maer, verwaarloosde 
seun stadig op. Mnr Buys vra hom 
toe of hy die brood geneem het en 
hy sê toe ja, hy het. Mnr Buys kyk 
toe vir die kind en sien dadelik die 
hongerpyne op die seun se gesig 
raak, maar hy het ook besef as hy 
nie die nodige disipline toepas nie, 
gaan hy ook druipstert die skool 
verlaat. Hy versoek toe vir Klaas 
om vorentoe te kom. Klaas was die 
toonbeeld van armoede, die 
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skoene was stukkend, en oor sy skoolbroek het 
hy 'n oorgrote baadjie gedra wat hy styf voor 
toegevou het. "Klaas trek uit jou baadjie en kom 
buk". Klaas kom toe vorentoe en buk met die 
baadjiepante nog steeds styf vasgehou. "Nee 
Klaas, die baadjie is te lank en dit hang oor jou 
boude, jy moet dit asb uittrek". "Ag meneer", 
smeek Klaas, "ek sal buk want ek is skuldig, 
maar asb meneer, net nie my baadjie nie". 
Mnr Buys voel hoe sy binneste ruk, want hy weet 
hier is groot behoefte, maar ter wille van die 
dissipline van die klas moet die seun gestraf 
word. Hy versoek toe weer vir Klaas om sy 
baadjie uit te trek, en weer smeek hierdie maer 
verwaarloosde kind: "Meneer, ek sal enigiets 
doen, maar asb meneer, ek kan nie die baadjie 
uittrek nie". Mnr Buys kon ook nie toegee nie, en 
sê weer: "Kom Klaas, uit met die baadjie" en toe 
Klaas sien hy gaan die baadjie moet uittrek, 
maak hy dit oop en laat dit stadig grond toe gly 
en staan voor die onderwyser met net die broek 
aan sy lyf. "Klaas waar is jou hemp" vra mnr 
Buys. "Meneer, in ons huis is daar net een hemp 
en een baadjie en dit was vandag my boetie se 
beurt om die hemp te dra. En meneer ek het nie 
bedoel om die brood te neem nie, ek het gedink 
Jakobus gaan dit net weer in die asblik gooi soos 
elke dag, en ek was so honger, toe dink ek hy sal 
nie eens agterkom dat die brood weg is nie".  
Mnr Buys het gemaak of hy na iets op die bord 
kyk om hom geleentheid te gee om sy emosies 
onder beheer te kry. Toe draai hy om en sê: 
"Klaas, jy verstaan dat ek wel die dissipline moet 
toepas. Jy verstaan dat ek nie 'n uitsondering kan 
maak nie", en Klaas kyk hom in die oë en sê: "Ja 
meneer, ek verstaan" en toe buk hy, en Mnr Buys 
tel die rottang op om die eerste hou te slaan, toe 
breek Jacobus se stem die stilte in die klas, "Wag 
Meneer moenie hom slaan nie." Mnr Buys kyk na 
Jacobus en sê: "Nee die straf moet toegepas 
word vir die oortreding van die reëls". "Nee 
meneer, moenie hom slaan nie, hy was honger, 
los hom ek sal in sy plek kom buk om die straf te 
kry." 
Daar was nie n droë oog daardie dag in daardie 
klas nie. Maar net so het daar Iemand ook voor 
die Vader gestaan en gesê, Asseblief Vader 
moenie hulle straf nie, Ek sal in hulle plek die 
straf neem. Kom ons maak 'n punt daarvan om in 
hierdie nuwe dag, hierdie nuwe week opnuut vir 
Jesus dankie te sê vir die straf wat Hy namens 
ons verduur het. Laat mens dink, dink voor jy 
praat en doen aan andere wat jy graag wil hê 
gedoen moet word aan jou. Sien ook die nood 
raak van die ander met wie jy 'n pad kruis. 

 
JY KAN 'N VERSKIL MAAK!  
MAG GOD JOU SEEN!  
 
André Swanepoel (ontvang per E-pos) 

Redaksionele  

Kommentaar 

 
Luiperds, 
 
Terwyl ek die voorafgaande verhaal gelees het het 

twee dinge by my opgekom.  Eerstens hoe 
geseënd ons as Luiperds is om saamtrekke te 
kan meemaak, die gesondheid wat ons geniet, 
die huise waarin ons woon, en so kan ek aan-
gaan.  Ons was bevoorreg om ons 5de Ver-
jaarsdag as streek te kon vier die afgelope na-
week en ook daar kon ons ondervind dat die ge-
nade wat ons ontvang baaaaie groot is. 

Die tweede ding wat by my opgekom het is die 
vraag ”Weet ek van die behoeftes van mense om 
my en wat doen ek daaraan?” Ons praat baie oor 
die mense wat bedel by die robot en hoe ons 
onderskeiding nodig het om te kan onderskei tus-
sen die behoeftiges en die skelms.  Ons as 
Luiperds het Huis Betsie Louw “aangeneem” as 
die instansie wat ons ondersteun.  Ons was 
bevoorreg om ‘n bedrag van R2806.00 aan hulle 
te oorhandig gedurende ons verjaarsdagvierings.  
Ek glo dat ons as streek baie meer vir Huis 
Betsie Louw kan doen en ek sal deur die jaar hier
-van werkmaak. 

My vraag aan elkeen van julle is die volgende “ In 
wie se lewe maak jy werklik ‘n verskil?” 

 
 André Swanepoel 
 
 

Humor 

 

 

 

" Meneer", sê Klein Jannie, " daar is iets wat ek nie 
verstaan nie."   

" En wat is dit, Jannie ?"  vra Meneer."  
Volgens die Bybel het die kinders van Israel die 

Rooisee oorgesteek, reg né ? " 
" Ja, dit is so." 
" En die kinders van Israel het teen die Filistyne 

oorlog gemaak, reg ? " 
" Ja, Jannie. " 
" En die kinders van Israel het die Tempel gebou, 

reg ? " 
" En die kinders van Israel het teen die Egiptenare 

geveg, en teen die Romeine geveg, en die kin-
ders van Israel het altyd iets belangriks gedoen, 
reg ? "  

" Wát is jou vraag ? " 
 
" Wat het die grootmense van Israel gedoen ? "  
 
 

3 



Dagsê Luiperds...  

 

Ek het dit goed gedink om ‘n verkorte weergawe 
van my Voorsittersverslag te plaas vir julle wat 
nie die vergadering kon bywoon nie. 

 
“Luiperds ons vier vandag ons 5de verjaarsdag, as 

ek terugkyk na waar ons begin het in Februarie 
2007, toe die eerste gesprekke gevoer is, tot 
vandag kan ek dit met een woord opsom 
“GENADE”.  Ons as Luiperds beleef groei ten 
spyte van die ekonomiese toestande van die 
dag.Ons het SAWA Luiperds begin met 24 lede 
en vandag is ons bevoorreg om 37 gesinne binne 
ons streek te kan hê. 

In hierdie jaar wat verby is het alles nie elke dag 
goed gegaan nie, maar die kere wat dit sleg ge-
gaan het word beslis oorskadu deur die tye wan-
neer dit uitstekend gegaan het.  Ons het almal 
deur hierdie jaar weer “memories “ bymekaar ge-
maak wat vir ons as Godgeskape wesens in die 
bevoorregte kategorie plaas.  Aan die Luiperds 
wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wil ons 
ons meegevoel betoon en aan die wat siek was 
en die wat nog steeds siek is, onthou God is 
groot!  

Ek wil elkeen van julle bedank vir die bydrae wat 
elkeen van julle gemaak het tot ons sukses in 
hierdie jaar wat verby is  Ons dank God vir al die 
genade en leiding wat Hy aan ons geskenk het 
gedurende die jaar.  Met God as ons anker sien 
ons vir enige iets kans. 

Aan die huidige bestuur wil ek ook my dank oordra 
vir elkeen se bydrae tot die sukses wat ons kon  
behaal.  Ek weet daar het baie ure ingegaan om 
te verseker dat ons lekker kon saamkamp.  Aan 
die van julle wat besluit het om te gaan rus, ’n 
ekstra dankie dat julle bereid was om hierdie taak 
tot nou toe te verrig.  Aan die nuwe bestuurslede 
wat hierdie take gaan oorneem wens ek alle 
sukses toe. 

Dit is nou vir my ’n voorreg om tydens die sesde  
Algemene Jaarvergadering verslag te doen oor 
die aktiwiteite van streek Luiperds. 

 
ADMINISTRASIE EN BESTUUR 
 
Die administrasie van die streek is as ’n prioriteit 

hanteer om sodoende te sorg dat allles glad ver-
loop.  Bestuurvergaderings is elke maand gehou 
wat meer is as die minimum soos deur die SAWA 
grondwet vereis. Notules van die streekbestuur-
vergaderings is beskikbaar by Antoinette Lom-
bard. Hiermee wil ek dan ook my dank uitspreek 
teenoor Antoinette wat haar baie goed van haar 
taak gekwyt het met die aantekeninge van alles 
wat bespreek is, dit gaan maar woes om by te bly 
as ons eers begin praat.  Cecile wat na ons taal-
versorging omgesien het, baie dankie  

Ek wil egter ‘n beroep op elkeen doen om seker te 
maak dat al sy inligting wat ons op ons databasis 
het, korrek is. Dit sluit kontakinligting, saamtrekin-
ligting, herdenkinginligting ens in.  

Ons stuur gereeld versoeke tot opdatering uit, 
maar die terugvoering is maar skraps.  Aan die 
wat terugvoering gee, dankie. Aan die ander wil 
ek vra dat julle asseblief sal terugvoering gee al 
is dit net om te bevestig dat jul inligting korrek is. 

 
SAAMTREKKE 
 
Gedurende die jaar is 6 streeksaamtrekke, 2 toere, 

1 gebiedssaamtrek en die Presidente deur 
Luiperds bygewoon.  Die gemiddelde bywoning 
was 14 gesinne (gaste ingesluit) per saamtrek 
wat ons ‘n 33% bywoning gee.   

Die besprekings is deur Jan Lombard hanteer.  
Daar moes ongelukkig van ons saamtrekke 
verskuif word agv omstandighede buite ons be-
heer.Dit is ongelukkig so dat besprekings al hoe 
meer met betaling gepaard moet gaan en ons sal 
hierby moet aanpas.  Daar word ook al hoe meer 
betaling vereis indien iemand nie opdaag nie.  
Ons het dus julle samewerking nodig om die 
korrekte aantal staanplekke te bespreek.   

Die saamtrekprogram is beskikbaar sodra dit deur 
die AJV goedgekeur is.  Ek glo dat dit elkeen van 
ons instaat stel om te kan beplan watter 
saamtrekke ons wil bywoon.  Luiperds ek wil ‘n 
ernstige beroep op julle doen om julle voogde 
ingelig te hou oor saamtrekbywoning, selfs al be-
plan jy om nie ‘n saamtrek by te woon nie. 

Aan al die kampkommandante wat die kampe vir 
ons gereël het, sê ons dankie vir die bereidwil-
ligheid en gees waarmee dit gedoen was.  Ons 
wil graag elke Luiperd uitnooi om betrokke te 
raak by hierdie aktiwiteit gedurende ‘n saamtrek.  
Daar is ‘n bestuurslid toegewys aan elke 
saamtrek maar ons wil graag nie-bestuurslede 
ook aanwend as kampkommandante.  So indien 
jy graag wil betrokke raak, kontak jou voog, ons 
sal beslis van jul dienste gebruik maak.  

 
LEDETAL 
 
Ons het die jaar met 34 gesinne begin en afgesluit 

met 37 gesinne.   
Ons verwelkom vir JW Opperman, André en 

Elsabé Genade wat deur Elmarie Opperman 
aangesluit is, asook Louis en Dina Hilligenn wat 
deur Dirk Stuart aangesluit is in ons midde. 

Ek wil elke Luiperd uitdaag om in die jaar wat voor-
lê elkeen ‘n minimum van een lid te werf. Indien 
ons dit kan verwesenlik, verdubbel ons ons 
Luiperdsgetalle.  Aanvaar asseblief hierdie 
uitdaging.  Onthou indien ons nie groei, nie gaan 
ons agteruit!  
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FINANSIES  
 
Finansieel gaan dit goed met die streek.  Ons het 

al ons verpligtinge nagekom wat nodig was as 
deel van ons streek se administrasie.  Ons het 
ook die afgelope jare fondse geïn om ons ver-
jaarsdag te kan vier vandag.  Die finansiële state 
soos aan u voorgehou bevat gelde vooruitbetaal 
vir hierdie saamtrek.  Die finale koste vir die ver-
jaardsdagviering sal eers in volgende jaar se fi-
nansiële verslag verantwoord word. 

Luiperds soos julle in die finansiële verslag kan 
sien het ons R2806.00 ingesamel as deel van 
ons gemeenskapprojek.  Kom ons kyk of ons 
hierdie bedrag kan verdubbel in die jaar wat voor 
lê. 

Dankie aan Vinkie Swanepoel vir ons finansiële 
state wat met elke vergadering netjies en op da-
tum was en die hantering van ons finansies op ‘n 
daaglikse basis. 

 
SPORE 
 
Aan my twee medewerkers Cecile Bosch en Jan 

Lombard, dankie vir ‘n grootse spanpoging.  Aan 
almal wat deelgeneem het dmv kampverslae, ru-
brieke, resepte, grappies of wat ook al, om die 
Spore die lig te laat sien, hartlike dank.  

Spore is gedurende 2012 Kongres aangewys as 
een van die beste 3 nuusbriewe in SAWA.  Dit is 
nogal ‘n groot erkenning indien jy na die ander 
nuusbriewe gaan kyk, almal van hoogstaande 
gehalte. 

Spore is ons nalatenskap aan díe wat na ons kom.  
Dit is in Spore waar ons “geskiedenis” opgeteken 
word dmv kampverslae en ander rubrieke.  Dit is 
ook ‘n belangrike middel om met ons lede te 
kommunikeer.   

 
Senior burgers 
 
Ons Senior burgers neem aktief deel aan ons 

saamtrekke.  Hulle het egter ‘n baie slegte ge-
woonte aangeleer en dit is om ‘n dag voor ‘n 
saamtrek op te daag en dan sommer ‘n dag later 
te vertrek, net omdat hulle kan.  Ons is baie 
jaloers, maar aanvaar dat julle baie hard gewerk 
het vir hierdie voorreg.  Ons bid dat julle nog lank 
so sal kan aanhou. 

 
ALGEMEEN 
 
Soos julle gedurende ons saamtrekke agtergekom 

het is daar baie Luiperds met baie talente.  Aan 
Dirk en Marietjie Stuart wat op hulle eie unieke 
manier bydraes gelewer het my opregte dank.  
Johan Bosch wat ons kersgeskenke gemaak het, 
jy’s ‘n stêr!  Aan elkeen wat ‘n bydrae gelewer het 
tot Luiperds se groei en sukses weereens my 
opregte dank. 

Aan my vrou  Vinkie, ”Dankie dat jy my die geleent-
heid gebied het, en vir  jou ondersteuning sodat 
ek my pligte as voorsitter kon nakom”. 

Aan ons Hemelse Vader al die eer want net deur 
Sy genade en seëninge kan ons al hierdie voor-
regte geniet. Mag Hy ons seën met sy liefde en 
genade in die jaar wat voorlê. 

 
Ek dank u. 
 
André Swanepoel 
 
 

Tegnies: 

 

Veiligheidswenke vir  

Algemene kampveiligheid 

 

 

 

 

1. Toets alle gastoerusting by die huis om 
veilige werking te verseker. 

2. Maar seker dat jy jou kamp opslaan waar 
daar nie skerppunte is nie, opblaasmatrasse 
hou nie daarvan nie. 

3. Maak seker dat jy nie op ‘n miernes kamp 
opslaan nie. 

4. Wanneer jy onder bome kamp opslaan maak 
seker dat daar nie ou takke is wat kan los-
kom as die wind opkom nie. 

5. Maak seker dat jy nie in die stormwater sloot 
kamp opslaan nie. 

6. Maak altyd jou kampterrein skoon wanneer jy 
afslaan. 
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Oom Jan se Natuurrubriek 

 

Die Rinkhals 

Hierdie is n buksie van ‘n slang met ‘n breë kop. In 
die Oos Kaap, en Zimbabwe is hy liggrys, geel- 
of  oranjekleurig met donkerbruin of swart strepe. 
In die binneland is die rug donkerbruin tot swart. 
Die pensdeel is donker en die keeldeel is baie lig 
met twee  ligte-bruin, vaal of swart sterpe. Dit is 
waar hy sy naam vandaan kry. Dit is n nag slang 
maar sal soms uitkom as die lug betrokke is. Hy 
vreet klein diertjies soos muise, rotte en ook pad-
das. Hy word nie beskou as ‘n ware kobra nie, 
maar lig ook sy lyf van die grond af op en maak ‘n 
bak soos die kobras as hy homself verdedig. Die 
verskil is die kobra kan spoeg en is akkuraat en 
spoeg na die deel waar hy die meeste beweging 
sien en kan 2.5 meter vêr spoeg. As die spo-
egstorie nie werk nie, dan speel hy dood deur op 
sy rug te rol en sy bek oop te maak. Sy gif val die 
senuwees aan en verlam die asemhaalvermoë 
van sy prooi wat lei tot die dood. Sy gif is minder 
giftig as die ander kobras s’n want dit is dunner 
sodat hy meer effektief kan spoeg. As die gif in 
die oë kom, is dit baie pynlik en kan dit lei tot 
blindheid. Dit moet onmiddellik  goed uitgewas 
word. Daar daar is min sterftes as gevolg van die 
die slang se pik. Hul gee geboorte aan tot 30 
kleinjies in die somermaande. Hul is baie lief vir 
die grasvlaktes. Hul kom dikwels in die Secunda, 
Kinross en Evander area’s voor. Dus Luiperds as 
jul snags uitgaan, vat maar liefs ‘n flits saam. Ons 
het al een op ons erf gekry.  

 
Die Eland 
 
Eland kom van Hollands af en beteken elk. Dit is 

ons grootste wildsbok en ‘n groot bul kan tot 1.7 
meter hoog staan tot by sy skouers en 700 kg 
weeg. Hul is ‘n ligte rooierige bruin en die ouer 
bulle is ‘n  blougrys as gevolg van die hare wat 
begin uitval. Die bulle het ‘n klossie hare op die 

voorkop. Hul hou van grasvlaktes en ook 
van  boswereld. Hy is ‘n baie nuuskierige bok en 
wanneer hy loop of draf dan klik sy knieë. Hy is 
baie sku maar kan baie gou baie mak word.Hy 
kan baie hitte vat en ook baie koue.Kan baie vin-
ing loop en vir kort distansies baie vining hard-
loop. Hul kan tot 2 meter hoog spring. Hul is no-
madies en leef in trope. Hulle vreet graag blare 
en kom in ons land in die noorde voor waar baie 
bome is. Dees dae kry jy hul oral want die 
wildboere teel met hulle. Hulle gebruik hul 
spiraalvormige horings om takke mee af te breek 
en hul kloue om wortels uit te grou. Een kalf word 
per jaar in die vroeë somer gebore. Die kalf word 
gou sterk en kan na enkele ure saam met sy ma 
hardloop. 

 
Reuse Visvanger(Gaint Kingfisher) 
 
Dit is RSA se grootste visvanger en is ook ‘n baie 

mooi voël. Hy kom oral in RSA voor waar daar 
water en bome is, selfs by die see, waar hulle 
lekker kan visvang. Hy sit altyd op lae takke oor 
die water of op rotse vanwaar hy dan in die water 
in duik om sy prooi te vang. Hy eet vis ,krappe en 
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Rinkhals 



ander waterdiertjies. Sy geroep is ‘n sterk  “Kakh, 
kakh, kakh, kakh”. Hulle broei vanaf September 
tot Januarie en maak ‘n lang tonnel in ‘n rivier se 
wal, tot 1.5 meter. Lê drie glanserige wit eiers. 

 
Rooibors byvreter(Carmine bee eater) 

Die pragtige Rooibors byvreter kom in die Noorde-
like dele van RSA met ‘n warmklimaat voor en is 
‘n baie skaars voël. Hulle kom voor in die Kru-
gerwildtuin en ek het hul al langs die rivier op ‘n 
plaas in Groblersdal gesien. Hulle broeityd in 
RSA is vanaf September tot Maart. Vanaf April 
tot Augustus emigreer hul verder Noord waar dit 
warmer is. Hulle kom in kolonies saam om te 
slaap. Hul maak nes in hoë rivierwalle en maak 
tonnels in die wal in. Bedags vlieg hul een-een en 
sit in hoë droë bome  langs riviere en moerasse 
vanwaar hul dan blitsig uitvlieg en hul prooi in die 
lug vang wat bestaan uit springkane, bye en an-
der vliende insekte. Hul geroep is ‘n sterk luid 
“Terk Terk”. Hulle lê 4 tot 5 wit eiers. 

 
 
Luiperds Ou-baarde  
(bo 60) 
Luiperds Kieriebrigade 
 

Hulle sê mos, die ou mense is soos dassies . Wil 
niks doen nie, en wil net heel dag in die son sit of 
lê.  Dassies is van vroeg soggens tot laat saans 
aan die gang al is dit nou net om te eet, so ook 
die ou mense op pensioen en hulle kan vroeg al 
by die kampplek wees en ‘n dag of twee later bly 
as hulle wil. Met een van ons vorige kampe by 
Loskopdam, het dit ons baste gered. Phillip en 
Ans was vroeg al daar en moes tot ons almal se 
skok ontdek dat op een of ander manier die Oord 
ons bespreking verkeerd gehad het.  Daar sou vir 
ons plek wees maar ongelukkig nie bymekaar 
nie. Die vroeg opdaag van Phillip en Ans het 
verseker dat ons kon saamkamp. 

Ons laaste kamp by Loskopdam, wat ‘n ge-
biedskamp was, het baie goed verloop en ons 

oues het ons plek weer volgestaan. Ongelukkig 
kon Phillip en Ans nie saamkamp nie, as gevolg 
van ‘n motor ongeluk, en kon dus nie weer plek-
hou nie. Hul woonwa is afgeskryf  en amper hul 
voertuig ook. Gelukkig het hul nie seer gekry nie.  

Om oud te word het ook sy nadele. Vergeetag-
tigheid is een van hulle. Ek en my seun het gaan 
visvang vir die dag. Alles was gepak, die braai, 
die wors, die hoenderboudjies ens. Ons het laat 
die middag maar honger huistoe gegaan want nie 
een van ons het ’n aansteker gehad om die vuur 
aan te steek nie want ons rook nie. Ja, ja, ja ek 
kan hoor hoe julle planne maak oor hoe ek die 
vuur kon aansteek maar die derdom eis sy tol. 
Glo my, julle gaan almal die pad loop.   

Ons het nou ons 5de verjaarsdag gevier op 
Bloekompoort en dit was ‘n reuse sukses. Ons 
dank aan almal wat bygedra het. Phillip en Ans 
met hul nuwe wa het weer saamgekamp. Ons vra 
net jul gebede vir Johan Swanepoel wat nie 
gesond is nie. Hy het kom kamp op Bloekom-
poort maar was nie in staat om deel  te neem nie. 
Sonder hom was ons oggendkieriestap nie die 
selfde nie en het dus nie plaas gevind nie. Ons 
sien uit na die Badplaaskamp. Toe al my ou 
vriende, bring die kieries saam en dan wys ons 
die jonges hoe om te doen wat hul nie weet hoe 
nie. 

Jan Lombard 
 

 

Luiperds se spoghoekie 
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Rooibors byvreter(Carmine bee eater) 

Ons is 5jaar oud 
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Welpiehoekie (onder 12) 

Kleur my in 

Voltooi die spreekwoorde 

Pen in gal doop, Plankdun, So hard 

soos klip, Geraamte in die kas 



Luiperds Kampnuus: 

 

Klein Kariba 
14 tot 19 April 2013 
 
Sondagoggend 14 April vertrek vyf woonwaens 

vanaf KFC in die dorp na Klein Kariba.  Dirk en 
Marietjie Stuart kom sien ons af.  Ons vertrek met 
Peet Venter vooraan.  Dis Sondag en ons besluit 
om Gauteng se nuwe tolpaaie te gebruik voor die 

e-tol ons tref.  Die pad is mooi en ons vorder tot 
by die Total One Stop na die Pumalani tolhek 
sonder voorval.  Hier sluit Phillip en Ans Opper-
man en drie van Suikerbosrand se lede by ons 
aan.  Ons eet ontbyt by Steers terwyl ons die ver-
keer wat onder ons deurgaan dophou.  Die ver-
keer in die restaurant is egter baie stadiger as op 
die hoofweg, kos is deurmekaar en koud.  Nadat 
die humeure onder beheer gebring is vertrek ons 
verder na Bela-Bela.  Die trein van ses Luiperds 
en drie Suikerbosranders lyk nogal mooi op die 
hoofweg.  

Klein Kariba is ’n skaduryke oord met netjiese 
ablusiefasiliteite en geplaveide staanplekke.  Die 
woonwaens word vinnig staangemaak waarna 
elkeen sy opslaanwerk rustig voortsit.  Son-
dagaand begin die groot kuier in alle erns met 
worsbroodjies saam met sop en sjerrie.  Ons leer 
ook ons Suikerbosrandvriende van nader ken.   

Die saamtrek word gekenmerk met 10:00 ontbyt en 
boekevat terwyl daar elke aand om die kampvuur 
gekuier of in die warmwaterswembad geswem 
word.  Woensdagaand is die gebruiklike feesmaal 
met regte kos voorgesit. Luiperds het gesorg vir 
skaapboud en hoender op die spit en poeding 
met regte vla.  Suikerbosrand het gebakte 
aartappels, soet patats, gemengde groente met 
kaassous en rys voorsien.  O ja dan was daar 
mengelslaai, ja Willem, mengelslaai nie vrugte-
slaai nie, en beetslaai.  Ons is almal oor bedien 
soos Ans dit gestel het totdat daar geen plek 
meer was nie. 

Donderdagoggend na boekevat is daar in alle 
rigtings gery om vars groente vir die potjies te 
kry.  Interessant as jy in agneem dat daar skoene 
deur sekeres gekoop is. Donderdagaand is die 
afsluiting op eg Luiperdsmanier hanteer met 
Landdros Bossie van die Bosveld wat al die klag-
tes moes aanhoor.  Dit was voorwaar ’n plesi-
erige hofsaak wat deur almal geniet is.   

Vrydagoggend is daar fluks opgeslaan en na 09:00 
se boekevat was Luiperds al weer in die pad te-
rug Secunda en Ermelo toe.  Die wat moes 
Bronkhorstspruit toe het geweier om op te slaan 
en besluit om maar die naweek uit te kuier.  Met 
almal veilig tuis sien ons mekaar weer by Los-
kopdam in Mei 2013. 

 
Vinkie Swanepoel  
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Luiperds wat vanaf KFC vertrek het. 

Paul en Dani Swart, een van Oosvaal se 
vorige voorsitters het ons verras deur by 
Klien Kariba te oornag op pad na Phala-

borwa. 

Die uitsig op die N1 vanaf die oorbrug eet-
plek. 
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Draai aartappels en Pannekoek bring altyd mense saam 
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Die voorbereiding 
Die resultaat 
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Landdros Bossie van die Bosveld moes die oortredes se verskonings aanhoor. 

Die Oord 



BLOEKOMPOORT 
19—21 Julie 
 

Dit was die naweek van die Luiperds se 5de ver-
jaardagviering na maande en maande se beplan-
ning, besprekings, begroting uitwerk en 
beraadslaging.  Ons wou dit ‘n naweek maak wat 
almal nog lank sou onthou. 

Vrydagoggend se onplesierige weer en ysige wind 
in Secunda het baie van ons laat wonder hoe / 
indien wel, ons die naweek gaan oorleef en wat 
ons besiel het om in die middel van die winter te 
gaan kamp.  Die hartlike, warm ontvangs en be-
ter weer op Bloekompoort het ons gou laat 
ontdooi en uitsien na die naweek. 

Terwyl party nog kamp opgeslaan het, het van die 
dames al brood gesmeer vir die aand se ete. An-
dré het vir ons Boeke gevat en al die eregaste 
van Nasionale Dagbestuur en hul gades, gaste 
van ander streke en die Luiperds welkom geheet.  
Daarna is ons heerlik getrakteer op geurige sop, 
broodjies en ‘n glasie sjerrie.  Baie dankie aan 
Vinkie en al die dames wat sop gekook het en vir 
die heerlike brood.  So ‘n groot verskeidenheid 
sop,( boontjie, groente, ertjie, pampoen en spi-
nasie,) kry jy nie eers in die deftigste restaurant 
nie!  Jy wou van als proe, maar dit was onmoont-
lik!  

Saterdagoggend 9 uur het Dirk op gepaste wyse  
ons sesde AJV met skriflesing en gebed geopen.  
André het daarna die vergadering gelei en die 

AJVstukke aan ons voorgehou.  Hy het die 
“uittredende bestuur” , Vinkie, Johan, Cecile, Jan 
en Antoinette bedank vir hulle harde werk en 
ondersteuning die afgelope 3 jaar.  Die volgende 
bestuurslede vir 2013-2014 is onbestrede ver-
kies:  

Voorsitter -  André Swanepoel,  
Ondervoorsitter - Peet Venter, 
Sekretaresse - Marietjie Stuart, 
Penningmeester - Connie Snyman, 
Addisionele lede - Dirk Stuart, 
         Francois Storm,  
         Hannes Snyman en 
         Marius Grobler.   
Baie geluk!  Sterkte word julle toegewens en mag 

Luiperds net van krag tot krag gaan onder julle 
aanvoering. 

Die finansiële state was vir almal beskikbaar asook 
die ouditeursverslag, dankie Vinkie vir jou harde 
werk.  ‘n Mooi bedrag van R2806 is deur die jaar 
vir Huis Betsie Louw ingesamel.  Die Jaarpro-
gram vir 2014 is goedgekeur en aanvaar. 

Ons het Johan Swanepoel geluk gewens met sy 
verjaardag.  Terwyl ons vergader het, het Hennie 
en sy span geswoeg om ontbyt vir 90 honger 
mense voor te berei.  Dit was veral vir ons dames 
hemels om net te gaan opskep en eet.  Geen 
kosmaak en skottelgoedwas agterna nie, defnitief 
een groot pluspunt om op Bloekompoort te gaan 
kamp! 

Versadig en verkwik, het ons net vir ‘n wyle ont-
span voordat man en muis ingespring het om die 
saal vir die aand se funksie gereed te kry. (Ek het 
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Luiperds bestuur vir 2013-2014 

Ons sê DANKIE aan ons bestuurslede  
wat uittree vir hulle hardewerk  die af-

gelope jare 

Sop en sjerrie het gesorg vir interne hitte 
teen die koue 



nie geweet die Luiperdmanne is so handig met 
tafeldek nie - iets om beslis vir die toekoms te 
onthou!)  Danksy almal se hulp, was ons tjop tjop 
klaar en kon ons die laaste bietjie van die winter-
sonnetjie gaan geniet ‘n paar agterstallige hand-
werkies afhandel of sommer net lekker saam-

kuier. 
Om sesuur het André en Vinkie die gaste met ‘n 

glasie sjerrie en aandenkingsgeskenk verwelkom.  
Nie eers Eskom se ontydige beurtkrag kon die 
gesellige samesyn bederf nie en met Hennie se 
kragopwekker en mooi kerse op die tafels het die 
verjaardagviering en toekenningsgeleentheid 
seepglad verloop.  

14 

André Swanepoel het namens Luiperds 
die tjek aan Tannie Charlotte Venter oor-

handig 

Daar is hulde gebring aan ons twee lede 
wat nie meer saam ons is nie 

André Swanepoel het ‘n fotoboek van Luiperds se eerste jare aan Jurie Dreyer (Nasionale Voor-
sitter) oorhandig vir die nasionale argief 

André Swanepoel ontvang ‘n Gebiedsere 
hoërgraad toekenning van Lance en Re-

tha Batts 



‘n Pragboek met Luiperds se eerste 5 jaar 
geskiedenis in beeld, is aan Jurie Dreyer oorhan-
dig om in SAWA se argief bewaar te word.  Tan-
nie Charlotte het ‘n reuse tjek namens Huis 
Betsie Louw in ontvangs geneem. 

André en Vinkie het aan elke Luiperdsbestuurslid 
van die afgelope 5 jaar, ‘n unieke trofee met die 
Luiperdsembleem, as aandenking geskenk. Baie 
dankie julle twee, dit was ‘n mooi gebaar en word 
opreg waardeer. 

Hierna kon ons almal weglê aan ‘n koningsmaal en 
die ete met ‘n soetigheidjie en koppie koffie 
afsluit. Johan Bosch het vir strelende agtergrond-
musiek  tydens die ete gesorg en daarna almal 
van speenoud tot stokoud op die dansbaan laat 
skoffel tot laatnag. (Sommiges van ons het dit 
duidelik gevoel toe ons die volgende oggend uit 
die woonwaens moes klim!) 

Sondagoggend het die jeug- peuters, kleuters en 
tieners die erediens met ‘n samesang ‘Lees jou 
Bybel’ begin.  Johan Opperman het weereens ‘n 
treffende boodskap gebring en ons met genoeg 
pitkos vir ons siele gelaat.  Baie dankie Johan. 

Willem het verjaar en is hartlik geluk gewens. Na 
die afsluiting het ons vir oulaas “vreetsaam” ver-
keer en is daarna “dik vriende” uitmekaar! 

Die afgelope 5 jaar het ons baie lief, maar ook ons 
deel van leed gehad, maar bowenal bewys dat 
met die Here as ons Leidsman, ons alles kan oor-
win en dat Luiperds vir mekaar omgee en kan 
saamstaan.  Ek is bevoorreg om deel van so ‘n 
groep te wees. 

 
Lank lewe die Luiperds! 
 
Cecile 
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André en Vinkie het die gaste met ‘n 
glasie sjerrie en aandenkingsgeskenk ver-

welkom.   

Sondagoggend het die jeug- peuters, kleu-
ters en tieners die erediens met ‘n 
samesang ‘Lees jou Bybel’ begin.   

Vinkie is besig om toekennings te oorhandig aan almal wat  vanaf Luiperds se bestaan deel was 
van die verskillende besture.   
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Die saal het pragtig gelyk!! 

Kampkommandante vir die naweek 

Ons gaste heerlik aan die smul 

Jurie Dreyer aan die woord tydens ons 
dinee 

André & Vinkie Swanepoel het opgetree 
as gasheer en gasvrou 
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Marietjie Stuart is as Luiperd van die jaar 
aangewys 

Elmarie Opperman het die meeste lede  
gewerf 

Jan Lombard  het die  Spesiale toeken-
ning met Marius & Monique Grobler ge-

deel 

Chantall Opperman is vereer vir haar  
bydrae tot SA skole netbal 

Peet Venter, Johan Bosch, Marietjie Stuart, & Francois Storm het Streekmeriete toekennings 
ontvang terwyl André & Vinkie Swanepoel elk ‘n Streek-ere meriete toekenning ontvang het. 

Peet & Elaine Venter het saam André & 
Vinkie Swanepoel die meeste 
streeksaamtrekke bygewoom 

Cecile Bosch is vereer vir haar harde 
werk om die Spore die lig te laat sien 
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Voorlopige Besprekings en Tariewe 2013/2014 

Plek Datum In Datum Uit Tarief vir meer as 10 woonwaens per 
staanplek per nag 

Badplaas 30 Augustus 2013 1 September 2013 R170 per nag 4 persone per staanplek 

Klipdraai 27 September 2013 29 September 2013 R200 per nag 4 persone per staanplek 

Monateng 25 Oktober 2013 27 Oktober 2013 R250 per nag 4 persone per staanplek 
(ons moet meer as 15 staanplekke neem) 

Malonjeni 29 November 2013 1 Desember 2013 R200 per nag 4 persone per staanplek 

Badplaas 24 Januarie 2014 26 januarie 2014  

Frankfort river resort 21 Februarie 2014 23 Februarie 2014  

Krokodilbrug 20 Maart 2014 23 Maart 2014  

Klipdraai Presidente 17 April 2014 21 April 2014  

Seekoeigat Lapa 30 Mei 2014 1 Junie 2014  

Toer Julie skoolvakansie   

Klipdraai AJV 1 Augustus 2014 3 Augustus 2014  

Vir die Boskok 

Oorskietbraaivleisbroodjie 

Bestanddele 
¾ koppie melk 
¾ koppie olie 
2 eiers 
1 koppie meel 
1 teelepel bakpoeier 
1 ½ teelepel Aromat 
½ koppie gerasperde cheddar kaas 
2 eetlepels botter 
1 eetlepel Marmite/Bovril 
± 500 gr. oorskietbraaivleis en –wors (baie fyn 
gesnipper of gemaal as jy ‘n meule in die wa het) 
 
Maak so 
Meng alles behalwe die oorskietbraaivleis, botter, 
Marmite/Bovril en kaas goed. Skep ongeveer die 
helfte van die beslag in ‘n broodpannetjie. Skep 
nou die vleis egalig oor die beslag (as ma nie kyk 
nie, meng ek ‘n grypie knoffel by). Skep nou die res 
van die beslag bo-oor die vleis. Strooi die kaas bo-
oor en bak gaar. In ‘n oond: ± 20 minute teen 180°
C en in ‘n vuur-oondjie (Arie se varkie of iets 
dergeliks) ± 30 minute. Smelt intussen die botter 
en Marmite/Bovril en sodra die broodjie uitkom, 
giet dit bo-oor. Sny in dik skywe (elke skyf is ‘n 
porsie) en bedien warm. 
Ingestuur deur Hannes Snyman 

Lief 

Luiperds is 5jaar oud 
Phillip en Ans het nie seergekry tydens die motorongeluk 
waarin hulle betrokke was nie 
Chris Labuchagne trou gedurende Augustus 

 

Leed 

Antoinette Lombard se oudste suster Marie is 
oorlede 

Lizinda de Kock moet gaan vir ‘n knievervanging 
Lizinda de Kock se  oom is oorlede 
André Swanepoel moet gaan vir ‘n skoueroperasie  
 



BANKBESONDERHEDE 

SAWA Luiperds 
ABSA  Tjek Rek no: 4070170865 

Takkode:      632005 
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Monique Grobler (24) 

 Augustus 

Susarie Pienaar (06)  
Lizette Rossouw (11) 
Elsabe Genade (18) 
Hannes Snyman (25)  
Ans Opperman (29)  
Miné Storm (31) 
Dina Hilligenn (31) 
 

September 

Frank Terblanche (03) 
Elsie Broxham (04)  
Antoinette Lombard (16) 
Peet Venter (16) 
Laura Opperman (19)  
Gerrie Olivier (24)  
Jaco Rossouw (27)  
Lappies Labuschagne (28)  
Anri Nabal (30) 
  

Oktober 

Phillip Opperman (01) 
Callie Joubert (05) 
JW Opperman (06) 
Berdine Mostert (11) 
Elaine Venter (12) 
Josh Spoelstra  (13)  
Chantall Opperman (14) 
Joy Benecke (26) 
Hayley Venter (29) 
Nerissa Oosthuizen (29)  
 

November 

Zurika Cornelius (07) 
Jasper Cornelius (17) 
Louis Hilligenn (19) 
Marius Grobler (25) 
Johan Bosch (26) 
Erenst Opperman (29) 
 

Desember 

Werner Nel (10) 
Leana Olivier (13) 
Marietjie Stuart (16) 
Cecile Bosch (22) 
Wennie Opperman (22) 
Cindy Spoelstra (27) 

Huweliksherdenkings 

 

Januarie 

Johan & Petra Pelser (04) 
Jaco & Lizette Rossouw (26) 
 

Februarie 

Johan & Hettie Swanepoel (03) 
 

Maart 

Lourens & Susan Oosthuizen (05) 
Hannes & Belinda Campher (27) 
Frank & Nettie Terblanche (31) 
 

April 

Johan & Mary-Ann Pretorius (01) 
André & Vinkie Swanepoel (01) 
Ian & Maryke Storm (01) 
Andre & Elsabe Genade (04) 
Johan & Cecile Bosch (15) 
 

Mei 

Francois & Rina Storm (02) 
 

Junie 

Peet & Elaine Venter (15) 
Erenst & Chantall Opperman (23) 
 

Julie 

Hannes & Connie Snyman (03) 
Willem & Elsie Broxham (03) 
Wennie & Laura Opperman (05) 
Marius & Monique Grobler (24) 
 

Augustus 

Jasper & Machteld Cornelius (08) 
Gerrie & Leana Olivier (17) 
 

September 

Jan & Antoinette Lombard (17) 
Johan & Elmarie Opperman (25) 
 

Oktober 

Johan & Berdine Mostert (04) 
 

November 

Louis & Dina Hilligenn (19) 
Phillip & Ans Opperman (26) 
 

Desember 

Pieter & Luzanne Nabal (03) 
Callie & Riana Jacobs (04) 
Renier & Chanelle Venter (14) 
Werner & Celani Nel (17) 
Dirk & Marietjie Stuart (27) 
Johan & Lizinda de Kock (30) 
Hennie & Dorea Burger (30) 

Verjaarsdae 

 

Januarie 

Layton Campher (02) 
Lian Storm (06)  
Zian Opperman (07)  
Jan Lombard (16)  
Chohane Spoelstra  (21)  
Hennie Burger (30) 
Riana Jacobs (30)  
Chanelle Venter (31) 
 

Februarie 

Vinkie Swanepoel (10)  
Johan de Kock (15)  
Janno Spoelstra  (16)  
Petra Pelser (22) 
Renier Venter (25) 
Ruan Cornelius (27)  
 

Maart 

Johan Pretorius (03)  
Susan Oosthuizen (07)  
André Swanepoel (08)  
Hettie Swanepoel (14) 
Righardt Nabal (14)  
Belinda Campher (22)  
Lizinda de Kock (27)  
Ian Storm (27)  
Nettie Terblanche (30) 
Mary-Ann Pretorius (31)  
 

April 

Francois Storm (08)  
Johan Opperman (08) 
Jay-cee Camper (12) 
Andre Genade (19) 
Niel Pienaar (23) 

Amoné Venter 26) 
 
 

Mei 

Lourens Oosthuizen (01) 
Dorea Burger (04)  
Pieter  Nabal (04)  
Maryke Storm (06)  
Connie Snyman (16)  
Leané Jacobs (27) 
Lourens Jacobs (27) 
Elmarie Opperman (29)  
Machteld Cornelius (31)  
 

Junie 

Johan Mostert (03)  
Celani Nel (04)  
Marcelle Jacobs (09) 
Johan Pelser (18)  
Caramia Nel (26) 
Hannes Campher (26) 
 

Julie 

Luzanne Nabal (02)  
Rina Storm (10)  
Johan Swanepoel (20)  
Willem Broxham (21)  
Henning Pienaar (23)  
Dirk Stuart (24)  

SAWA Ledegelde 

Intreegelde R150-00 
Kontantbetaling :-  
Gewone lede R290-00  
Senior Burgers R280-00 
Debietorderbetalings :-  
Gewone lede R280-00 
Senior Burgers R270-00 
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Voogde met hul lede 

 

Swanepoel  André & Vinkie 
De Kock      Johan & Lizinda 
Opperman  Erenst & Chantall 
Opperman    Johan & Elmarie 
Opperman Wennie & Laura 
Opperman JW 
Spoelstra    Cindy 
 
Kinders(tot graad 12) 
Opperman  Zian 
Spoelstra  Chohane,Johan,Josh 
 
Grobler Marius & Monique 
Broxham Willem & Elsie 
Campher Hannes & Belinda 
Genade  Andre & Elsabe 
Labuschagne Lappies  
Lombard           Jan & Antoinette 
 
Kinders(tot graad 12) 
Campher Jay-lee, Layton 
 
Stuart         Dirk & Marietjie 
Hilligenn Louis & Dina 
Jacobs  Callie & Riana 
Nabal  Pieter & Luzanne 
Terblanche Frank & Nettie 
 
Kinders(tot graad 12) 

Jacobs   Marcelle, Leané, Lourens 
Nabal   Anri, Righardt 
 
Snyman Hannes & Connie 
Bosch      Johan & Cecile 
Benecke    Joy 
Nel     Werner & Celani 
Pelser       Johan & Petra 
Swanepoel   Johan & Hettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Nel  Caramia 
 
Storm       Francois & Rina 
Cornelius Jasper & Machteld 
Opperman  Phillip & Ans 
Pienaar  Susarie 
Rossouw Jaco & Lizette 
Storm       Ian & Maryke 
 
Kinders(tot graad 12) 
Cornelius   Zurika, Ruan 
Storm   Lian, Miné 
 
Venter  Peet & Elaine 
Burger         Hennie & Dorea 
Mostert         Johan & Berdine 
Olivier          Gerrie & Leana 
Pretorius      Johan & MaryAnn 
Venter  Renier & Chanelle 
 
Kinders(tot graad 12) 
Venter  Haylee, Amoné 

Bestuur Kontakinligting 

 Naam Sel Nommer E-pos Adres 

Voorsitter André Swanepoel 082 779 3245 aenv.swanepoel@gmail.com 

Ondervoorsitter Peet Venter 0712279368 karcher@secunda.co.za 

Penningmeester  Connie Snyman 0835440290 hannes.snyman@sasol.com 

Sekretaresse Marietjie Stuart 082 824 4229 marietjie.stuart@yahoo.com 

Addisionele lid 
 

Dirk Stuart 082 418 9051 dirk.stuart@yahoo.com 

Addisionele lid 
 

Marius Grobler 0764036063 marius.grobler@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Francois Storm 0828097894 francois.storm@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Hannes Snyman 0732285214 hannes.snyman@sasol.com 

SPORE word uitgegee deur  Luiperdsstreek van die SA Woonwa-Assosiasie (Sawa). Plasing van berigte, artikels of 
enige ander bydrae of advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van Sawa is nie. Kommentaar en 
ander redaksionele artikels word deur die Redakteur verantwoord. 


