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Pitkos 
 
 
 ‘n Jaar van vaste voorneme  
 
Maak hierdie jaar ‘n paar goddelike 

voornemens. Dit sal jou help om 
saam met God op die regte pad te 
bly.  

Verhouding: 
Bevestig op nuut jou verhouding met 

God. Leer my u pad, Here, ek wil 
wandel in u waarheid; leer my U 
met toewyding dien (Ps. 86.11) 

Verlede:  
Kyk terug op die jaar wat verby is en 

vra God om jou te wys waar jy deur 
swakheid en sonde verhoed is om 
geestelik te groei. Deurgrond my, o 
God, deurgrond my hart, ondersoek 
my, sien tog my onrus raak. Kyk of 
ek nie op die verkeerde pad is nie 
en lei my op die beproefde pad. 
(Ps. 139:23-34)  

Vergifnis:  
Bely jou sondes en vra God om jou 

te vergewe. Maar as ons ons 
sondes bely – Hy is getrou en 
regverdig, Hy vergewe ons ons 
sondes en reinig ons van alle on-
geregtigheid. (1Joh. 1:9)  

Vernuwing:  
Vra God om jou te help om jou lewe 

te sien soos Hy dit sien. Wy jou dan 
opnuut toe aan sy plan vir jou lewe. 
Julle moenie aan hiedie sondige 
wêreld gelyk word nie, maar laat 
God julle verander deur julle denke 
te vernuwe. Dan sal julle ook kan 
onderskei wat die wil van God is, 
wat vir Hom goed en aanneemlik 
en volmaak is .(Rom.12:2)  

Versterking:  
Vra God om jou te versterk en om vir 

jou ‘n nuwe visie te gee vir die jaar 
wat voorlê. Ek weet wat Ek vir julle 
beplan, sê die Here: voorspoed en 
nie teenspoed nie; ek wil vir julle ‘n 
toekoms gee, ‘n verwagting. 
(Jer.29:11)  

Voorneme: 
Maak ‘n vaste voorneme om getrou 

te wees aan God se wil vir jou 
lewe. Maak Sy Naam groot in alles 
wat Hy in gebed aan jou openbaar. 
Ek span my in om by die wenstreep 
te kom, sodat ek die hemelse prys 
kan behaal waartoe God my 

geroep het in Christus Jesus. 
(Fil.3:14)  

Versekering: 
Skryf alles neer wat God in gebed 

aan jou openbaar. Kyk gereeld 
daarna en onthou dan dit is net 
deur sy genade wat jy in Hom kan 
groei. Kom ons gaan dan met vry-
moedigheid na die genadetroon, 
sodat ons barmhartigheid en ge-
nade ontvang en so op die regte 
tyd gered kan word. (Heb.4:16)  

 

Redaksionele  
Kommentaar 
 
Luiperds, 
Die SAWAjaar haas na sy einde en 

ons het julle insette nodig om ‘n 
nuwe bestuur daar te stel.  Onthou 
dat volgens SAWA se grondwet 
bestuurverkiesings MOET plaas-
vind voor die einde van Augustus 
elke jaar.  Die bestuur verteen-
woordig julle as lede.  Elders in 
hierdie Spore sal jy die nominasie 
vorm vind. 

Dit is ook tyd om Luiperds te nomi-
neer vir wie julle erkenning wil gee 
vir die werk wat hulle gelewer het 
aan Luiperds en op ander terreine 
gedurende die jaar.  Die nominasie 
vorm is ook beskikbaar elders in 
hierdie Spore 

 
 André Swanepoel 
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Dagsê Luiperds...  
 
Om ingelig te wees is voordelig vir ons almal. Ek 

sluit vir julle ‘n uittreksel van SAWA se grondwet 
wat oor streekbesture handel vir julle hierby in.  
(volledige grondwet op webblad beskikbaar 
www.sawa.org.za 

 
2.6. Streekbestuur 
2.6.1. Samestelling van die Streekbestuur 
(a) Streekbesture word uit nie minder nie as ses (6) 

en nie meer as agt (8) verkose lede saamgestel 
nie en sal vir 'n termyn van een (1) jaar verkies 
word op 'n Algemene Jaarvergadering van streke 
(of op 'n Spesiale Vergadering van streke). Vir 
die ampte van voorsitter, ondervoorsitter, 
sekretaris en penningmeester word kandidate vir 
daardie ampte genomineer en verkies. 

(b) Die Streekbestuur het die reg om waar daar 
vakatures ontstaan, lede te koöpteer met volle 
stemreg tot die volgende Algemene Jaarverga-
dering van die streek, met dien verstande: 

(i) dat die gekoöpteerde lede nie die verkose lede 
in totaal mag oorskry nie; 

(ii) dat indien 'n vakature in die amp van voorsitter 
of ondervoorsitter ontstaan, die vakature gevul 
moet word uit die verkose lede van die Streek-
bestuur. 

2.6.2. Verkiesing van 'n Streekbestuur 
(a) 'n Streekbestuur sal jaarliks op die Algemene 

Jaarvergadering van die streek verkies word, met 
dien verstande dat sodanige bestuurslid nie ge-
lyktydig 'n verkose lid van enige ander bestuur in 
hierdie Grondwet vermeld, uitgesonderd die lede 
van ‘n Gebiedsbestuur, (behalwe die Ge-
biedsvoorsitter) is nie. 

(b) Nominasies vir 'n Streekbestuur moet skriftelik 
wees en deur die voorsteller, die sekondant, 
asook deur die genomineerde wat sodoende sy 
bereidwilligheid te kenne gee om, indien verkies, 
op die Streekbestuur te dien, onderteken wees. 
Persone wat genomineer word, asook die per-
sone wat hulle nomineer en sekondeer, moet 
hulle verpligtinge onder hierdie Grondwet teenoor 
die Assosiasie nagekom het voordat die nomi-
nasies wetlik aanvaar kan word. 

(c) Nominasievorms sal ten minste dertig (30) dae 
voor die keerdatum aan streekslede beskikbaar 
gestel word. Die keerdatum waarop nominasies 
die sekretaris moet bereik, sal deur die Streek-
bestuur van tyd tot tyd vasgestel en bekend ge-
maak word aan al die lede van die streek. El-
ektroniese indiening van nominasies sal ook aan-
vaar word mits dit voldoen aan die voorskrifte ui-
teengesit in paragraaf 2.6.2(b). 

(d) Poste op Streekbesture kan vakant raak op die-
selfde wyse as by Nasionale Dagbestuur. 
(verwys paragraaf 2.4.2(e)). 

(e) Indien bogenoemde voorskrifte nie nagekom 

word nie kan die Nasionale Dagbestuur en/of die 
Gebiedsbestuur die verkiesing ongrondwetlik 
verklaar luidens paragrawe 2.4.6.(a) en 2.5.7.(f) 
en ’n nuwe verkiesing reël soos neergelê in para-
graaf 2.6.5.  

2.6.3. Magte en pligte van 'n Streekbestuur 
(a) Streekbesture sal twee (2) lede en plaas-

vervangers uit hul eie geledere as verteenwoord-
igers aanwys om hulle op die Gebiedsbestuur te 
verteenwoordig. 

(b) Elke Streekbestuur mag twee (2) stem-
geregtigde lede uit die streek as afgevaardigdes 
na die Kongres of 'n Spesiale Nasionale Verga-
dering aanwys. Plaasvervangers moet ook 
aangewys word en geloofsbriewe moet opgestel 
word. 

(c) Streekbesture dra die koste van hulle afgevaar-
digdes na Kongresse asook Spesiale Nasionale 
Vergaderings. 

(d) Die pligte en magte van die ampsdraers van die 
Streekbestuur sal in soverre dit toepasbaar is, in 
ooreenstemming wees met die magte en pligte 
van die lede van die Nasionale Uitvoerende 
Bestuur. 

(e) Alle voorgestelde wysigings van die Grondwet 
moet deur Streekbesture deur die Gebiedsbe-
stuur by die Nasionale Uitvoerende Bestuur vir 
voorlegging by die volgende Kongres ingedien 
word soos neergelê in paragraaf 6.1. 

(f) Indien enige ampsdraer wat deur die Nasionale 
Uitvoerende Bestuur of Gebiedsbestuur van sy 
amp onthef word, sou weier of versuim om enige 
eiendom van die Assosiasie op versoek van die 
Streekbestuur oor te dra, sal sy of haar lid-
maatskap van die Assosiasie beëindig word. Die 
Nasionale Uitvoerende Bestuur kan van enige 
geregtelike stappe gebruik maak om te verseker 
dat aan hierdie bepalings voldoen word. 

(g) Streekbesture moet sorg dra dat notules van 
hul vergaderings gehou en behoorlik goedgekeur 
word. 

(h) Die Streekbestuur moet so dikwels as nodig 
vergader om die sake van die Streek na behore 
te hanteer met 'n minimum van nege (9) verga-
derings per jaar. 

(i) Op elke vergadering van die Streekbestuur moet 
die voorsitter, of in sy afwesigheid die ondervoor-
sitter, voorsit. In die afwesigheid van albei, moet 
die lede wat teenwoordig is 'n voorsitter uit hul 
eie geledere kies. 

(j) 'n Kworum vir 'n Streekbestuurvergadering sal 
bestaan uit die helfte plus een (1) van die 
stemgeregtigde lede. 

(k) Geskilpunte wat mag ontstaan, moet deur 'n 
meerderheid van stemme beslis word. Ingeval 
daar 'n staking van stemme is, sal die voorsitter, 
benewens sy gewone stem, ook 'n beslissende 
stem hê. 

(l) Die Voorsitter kan te eniger tyd 'n vergadering 
van die bestuur belê. Die Sekretaris moet op ver-
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soek van enige drie (3) lede van die bestuur, 
binne veertien (14) dae na ontvangs van so 'n 
skriftelike versoek, waarin die redes vir so 'n ver-
soek aangegee word, 'n vergadering byeenroep. 

(m) Afskrifte van die notules van al die Streek-
bestuurvergaderings moet vir altyd bewaar word 
en finansiële rekords moet vir ‘n minimum van vyf 
(5) jaar bewaar word. 

(n) Die nodige finansiële inligting soos voorgeskryf 
in paragraaf 2.3.3(h) moet elke jaar voor die een 
en dertigste (31ste) dag van Augustus aan die 
Nasionale Penningmeester versend word vir 
insluiting in die opgawes aan die Suid Afrikaanse 
Inkomstediens en vir konsolidasie en voorlegging 
aan die Kongres. 

2.6.4. Algemene Jaarvergadering van streke 
(a) Die Algemene Jaarvergadering van 'n streek sal 

op sodanige tyd en plek soos wat die Streek-
bestuur besluit, gehou word, op voorwaarde dat 
'n Algemene Jaarvergadering nie later as die een 
en dertigste (31ste) dag van Augustus van elke 
jaar gehou word nie. 

(b) Ten minste veertien (14) dae kennisgewing van 
so 'n vergadering, tesame met die sakelys met 
volle besonderhede, moet aan elke lid in die 
streek gegee word. 'n Vergadering of enige 
besluite geneem sal nie ongeldig wees indien 
kennisgewing per abuis nie aan 'n lid gegee is 
nie. ‘n Lys van die genomineerdes moet saam 
met sodanige kennisgewing gestuur word. 

(c) Magte en pligte van die Algemene Jaarverga-
dering is om: 

(i) die kennisgewing van byeenroeping van die 
vergadering te lees; 

(ii) toe te sien dat die notules gehou en op die vol-
gende vergadering goedgekeur word; 

(iii) die voorsitter se jaarverslag goed te keur; 
(iv) die geouditeerde finansiële verslae goed te 

keur; 
(v) bestuurslede te verkies; 
(vi) 'n persoon wat nie op die bestuur dien nie, aan 

te wys om die boeke van die streek na te gaan; 
(d) enige ander sake af te handel. 
2.6.5. Spesiale Vergadering van streke 
(a) 'n Spesiale Vergadering van 'n streek kan te 

eniger tyd belê word na: 
(i) skriftelike opdrag van die Nasionale Uitvoerende 

Bestuur, of Gebiedsbestuur; 
(ii) besluit van 'n Streekbestuur; 
(iii) skriftelike versoek van ten minste tien (10) lede 

wat hul verpligtinge teenoor die Assosiasie be-
hoorlik nagekom het. 

(b) 'n Behoorlike opgawe van redes waarom so 'n 
Spesiale Vergadering belê moet word, moet 
gegee word en geen ander sake mag op so 'n 
vergadering bespreek word nie. 

(c) Ten minste veertien (14) dae kennisgewing van 
so 'n vergadering, asook die sake wat oorweeg 
moet word, moet aan elke lid gegee word. 

(d) Notule moet gehou word en op die volgende 

Algemene Jaarvergadering van die streek 
goedgekeur word. 

2.6.6. Kworum by Algemene Jaarvergadering en 
Spesiale Vergadering van streke  

In die geval van 'n streek met meer as dertig (30) 
stemgeregtigde lede, sal 'n kworum bestaan uit 
minstens vyftien (15) van daardie lede. In alle 
ander gevalle sal 'n kworum bestaan uit die helfte 
plus een (1) van die stemgeregtigde lede. As 
geen kworum binne dertig (30) minute na die 
aanvangstyd van so 'n vergadering gevorm kan 
word nie, moet die vergadering vir twee (2) weke 
uitgestel word. Al die lede moet van die uitstel in 
kennis gestel word. 

Op die uitgestelde vergadering sal die aanwesige 
lede 'n kworum vorm. As daar in die geval van 'n 
Spesiale Vergadering van streke, wat belê is op 
versoek van lede, geen kworum op die 
vasgestelde tyd of binne dertig (30) minute daar-
na gevorm kan word nie, moet so 'n vergadering 
afgelas word. 

2.6.7. Stemming by Algemene Jaarvergadering en 
Spesiale Vergadering van streke 

(a) Op alle vergaderings beskik elke aanwesige lid 
oor een (1) stem en die stem van die meerder-
heid sal die minderheid bind. Meerderheid be-
teken die helfte plus een (1) van die 
stemgeregtigdes wat by ’n vergadering teen-
woordig is. Stemreg sal volgens paragrawe 1.1 
en 1.3 van die Grondwet van Suid-Afrikaanse 
Woonwa-Assosiasie - Statute geskied. 

(b) 'n Tweederdemeerderheid word vereis om eni-
ge besluite te herroep of te wysig, met dien 
verstande dat sodanige herroeping of wysigings 
as 'n punt op die sakelys voorkom. 

(c) Besluite op 'n vergadering word geneem deur 
die opsteek van hande. In geval van 'n staking 
van stemme het die voorsitter, benewens 'n ge-
wone stem, ook 'n beslissende stem. 

(d) Nieteenstaande die bepalings van paragraaf 
2.6.7(c), sal 'n geheime stemming gehou word 
indien minstens drie (3) van die aanwesige lede 
dit versoek. 

(e) Verkiesing van bestuurslede mag alleen deur 
middel van stembriefies geskied. In die geval van 
'n staking van stemme sal 'n tweede (2de) keer 
met stembriefies gestem word. In die geval van 'n 
verdere staking van stemme, sal die lot gewerp 
word. 

(f) Minstens drie (3) stembeamptes moet deur die 
vergadering vir die hantering van die stembriewe 
aangewys word. Die aangewese persone moet 
sover as moontlik onafhanklik wees en verkieslik 
nie aan die stemproses deelneem nie. 

(g) Alleen lede wat hulle verpligtinge teenoor die 
Assosiasie nagekom het, is geregtig om te stem. 

2.6.8. Administrasie van streke 
(a) Die Streekbesture moet toesien dat die boek-

houding behoorlik gedoen word waarin getrou en 
bevredigend rekening van alle bates en laste en 
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inkomste en uitgawes gehou word. 
(b) Alle geld moet in die streek se bankrekening of 

in die kleinkas, soos bepaal deur die Algemene 
Jaarvergadering, gedeponeer of bewaar word. 

(c) ‘n Rekenkundige Beampte jaarliks aan te wys 
om die boeke en bewysstukke van die Streek na 
te gaan. Geen lid van die bestuur mag as Re-
kenkundige Beampte aangewys word nie. Hierdie 
geouditeerde staat [soos neergelê in paragraaf 
2.3.3 (h) (i)] moet jaarliks aan die Streekbestuur 
vir goedkeuring voorgelê word. Indien die pos 
van Rekenkundige Beampte vakant raak, sal die 
bestuur die reg hê om 'n plaasvervanger aan te 
stel en sy vergoeding te bepaal. Hy sal dan tot 
die volgende Algemene Jaarvergadering waar-
neem. 

(d) Ledegeld is betaalbaar aan die Assosiasie se 
hoofkantoor. 

(e) Geld wat ingesamel word, moet uitsluitlik tot die 
voordeel van die lede van daardie streek 
aangewend word. 

(f) Die fondse van 'n streek moet deur die betrokke 
streek beheer word, maar by die ontbinding van 
enige streek, moet sy oorblywende fondse en 
bates na die Assosiasie oorgeplaas word. 

(e) 'n Afskrif van die finansiële state moet jaarliks, 
onmiddellik na die Algemene Jaarvergadering 
van die betrokke streek, aan die Gebiedsbestuur 
en Nasionale Penningmeester gestuur word. 

(f) Die Sekretaris van elke Streekbestuur moet af-
skrifte van die notules van die Bestuurverga-
derings, Algemene Jaarvergadering en Spesiale 
Vergaderings aan die Nasionale Sekretaris en 
Gebiedsbestuur stuur. 

(g) Betalings moet sover moontlik per tjek of el-
ektronies gemaak word. Alle betalings moet deur 
enige twee (2) van vier (4) lede van die bestuur, 
wat kragtens besluit behoorlik daartoe gemagtig 
is, onderteken of goedgekeur word. 'n Streek-
bestuur mag egter, in geval van nood, enige an-
der lid benoem om enige van die voornoemde 
ampsdraers te vervang. 

 
 
André Swanepoel 
 
 

Luiperds Ou-baarde (bo 60) 
 
Kierie Brigade 
 
Laaste kierie brigade van my. 
Aan al ons Luiperd maats oud en jonk, ons gaan 

na julle verlang. Ons het ons laaste kamp as 
Luiperds bygewoon. Ek was so hartseer met die 
afsluiting by Krokodilbrug ek kon nie ‘n woord sê 
nie. Dit laat my dink aan die dag toe ek sleg ge-
voel het en dokter toe gegaan het. Hy sê toe ek 
moet gemmerbrandewyn drink. Ek het nie so 

mooi gehoor nie en dog hy sê ek moet ‘n emmer 
brandewyn drink. Toe was ek eers siek. Maar 
nou lieg ek lekker. Die waarheid is ‘n mens is so 
oud as wat jy voel. Baie van ons het die laaste 
tyd onder die mes deurgeloop en gaan nog deur-
loop. “But we will survive.” Ons plan is om een-
keer per jaar op te kom noorde toe met die 
woonwa en dalk weer saam te kan kamp maar 
ons sal eers moet wag en sien hoe werk dit uit. 
Tot dan …..CHEERS en hou die blinkkant bo 
……Don’t worry,be happy. 

 
Jan Lombard 
 

Oom Jan se Natuurrubriek 
 
Die Grys Duiker (The Grey Duiker) 

Die bokkie kom grys of rooi geel bruin voor. Die ooi 
is groter as die ram maar sy het nie horings nie. 
Die ram het reguit skerp horingtjies. Hulle kom 
oral in RSA voor waar daar bosagtige wêreld is 
waar hul goed kan skuil deur die dag in die koelte 
van die bos. Hul wei vroeg in die oggend en dan 
weer laat die middag. Rus bedags en loop saans 
rond. Die ram baken sy area af en beskerm dit 
teen ander ramme. Daar is twee kliere aan die 
kant van sy gesig tussen die oë en die neus. Die 
ooi aan die ander kant loop van area tot area en 
kuier by al die ramme tot sy die een kry by wie sy 
wil bly. Hul bly maar een-een in hul areas be-
halwe wanneer ‘n ooi besluit sy bly aan . Dan sal 
in daardie area twee wees. Die ooi lam gewoonlik 
drie keer per jaar. 

 
Die Bobbejaan Spinnekop. 
 
Die spinnekop is RSA se grootste spinnekop en is 

dus groot en harig. Is nie giftig nie maar is baie 
agresief en byt seer. Wanneer hy gemolesteer 
word, staan hy op sy agterpote met voorpote in 
die lug. Dan sien jy sy swart onderlyf en rooi bek 
en dit is genoeg om my af te skrik. Hul maak ‘n 
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tonnel, gelyn met spinnerak, in die grond waar 
hul bly. As die prooi (ander goggas) daar verby 
kom, word dit gevang en gevreet. Wanneer die 
paring aksie plaasvind, moet die mannetjie baie 
versigtig te werk gaan, anders vreet die wyfie 
hom op. As hy klaar is moet hy hol vir sy lewe om 
weg te kom van haar af of hy is haar volgende 
maaltyd. 

 
Die Poffadder 

Dit is ‘n mooi slang die en is maar kort en baie dik. 
Meneer is kleiner en mooier as mevrou.  Hul kom 
dwarsdeur RSA voor.  Sy bewegings is maar 
baie stadig en hy kom dus lui voor.  Sy pik is 
blitsig en hy pik hard. Hy pik soms so hard dat sy 
tande in sy prooi afbreek. Dit groei later weer.  Dit 
is ‘n slang wat saans uitkom. Hy lê dan geskuil 
en wag vir sy prooi om verby te kom wat bestaan 
uit rotte, muise, voëls, paddas en ander slange. 
Hy lê baie stil en is moeilik om te sien want hy is 
goed gekamoefleer.  Gelukkig waarsku hy jou 
deur te blaas of pof. Hierdie slange is verant-
woordelik vir die meeste slangbyt sterftes in die 
wêreld.  Sy gif is sitotoksies .  Dit beteken dit val 
die bloed aan en veroorsaak klonting en geweldi-
ge sweling wat ly tot nierversaking en ander or-
gaanvalings.  Paring vind plaas in die lente en die 
klein slangetjie word gebore in die laat somer. 
Hul lê dus nie eiers nie. Meneer moet soms 
baklei vir mevrou en die is gewoonlik fataal vir die 
verloorder van die geveg. 

Die Kremetart laksman.(White Crowned Shrike) 

 
Kom voor in gedeeltes van Transvaal van Pretoria 

tot in die Komatiepoort area.  Hou van die 
bosveld en het ‘n groot liefde vir kremetart bome. 
Sit altyd oop en bloot op ‘n tak of op die grond. 
Kom soms in klein groepies voor en roep kort 
kort na mekaar.  Hy roep uit elke keer as hy 
opvlieg.  Eet insekte en bessies.  Uitroep is ‘n 
“pep pep” of ‘n “kwee kwee”. Nes word gebou 
hoog van die gond af op ‘n dwars tak en het ‘n 
breë wand. Dit is bakvormig en  word baie netjies 
gemaak van gras en spinnerak. Broei van Ok-
tober tot Desember. 3 tot 5 eiers word gelê wat 
wit is en fyn gespikkeld is met blou en bruin 
kolletjies. 

 

Ons neem afskeid 
 
Jan en Antoinette Lombard het Julie 2003 by 

SAWA aangesluit.  Hulle was deel van die 
Luiperds vanaf 2007 toe ons die sateliet streek 
gestig het.  Hulle het dus ook die streekstigting 
meegemaak.  Jan sal onthou word vir sy liefde vir 
voëls wat hy aan ons oorgedra het met sy ru-
brieke wat in Spore verskyn het.  

Jan en Antoinette het elkeen vier jaar op Luiperds 
bestuur gedien terwyl Jan drie jaar betrokke was 
by Oos Transvaal gebiedbestuur. 

Jan en Anto ons wens julle alle voorspoed toe daar 
in Ladismith mag julle net vreugde en voorspoed 
ervaar in die jare wat voorlê.   

 
Tot weer siens 
SAWA Luiperds 
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Welpieklub  

Kleur my in 

Voltooi die kolletjies. 
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Sit neer daai foon, ou 
 
Ek add jou op Facebook, jy accept my request en 

nou is ons “friends.” Jy follow my op Twitter en ek 
follow jou terug. Ek tag jou in ’n foto op Instagram 
en jy like dit. Jy reply nie vinnig genoeg op my 
Whatsapp-boodskap nie, so ek ping jou op BBM 
sodat jy kan sien dit is belangrik. 

Dit is op dié punt wat ek myself vra: Hoekom kan ’n 
mens nie ’n sinvolle gesprek vir langer as vyf 
minute hê sonder dat ’n slimfoon jou grootste 
kompetisie word nie? Slimfone het ons lewens 
oorgeneem. Só oorgeneem dat ons selfs sukkel 
om reg te spel. Ek het my die ander dag amper in 
’n ander bloedgroep geskrik toe ek besef het dat 
ek in die toets “sam” geskryf het pleks van 
“saam.” Ons voorouers draai in hulle grafte om 
as hulle sien hoe ons vandag praat en spel.  

Dalk het dit tyd geword dat ons elke nou en dan 
daardie slimfoon wegsit, mekaar in die oë kyk en 
vra hoe dit regtig met die ander een gaan. 
Slimfone is wonderlike goed en tegnologie 
beweeg amper so vinnig soos die spoed van lig 
vooruit, maar dit kan steeds nie die emosie van 
’n hart-tot-hart gesprek vasvang nie. 

“Hey gnt mt j?” “Gud en da?” As jy nie lus is om 
met die persoon te praat nie, is dit maklik om te 
sê: “g2g, ek moet die kat gaan bad of ek is 
vreeslik moeg, ek dink ek gaan vroeg slaap.” Let 
wel, Whatsapp het ’n “last seen”-funksie.  

Daar is seker niks wat my meer irriteer soos 
“haha,” “lmga,” “lol” of “k” nie. Dis net plein 
ongeskik, man. As jy wil “haha,” gee liewer drie 
“hahaha’s” – dit klink ten minste minder kortaf. Of 
as jy nou wil sê “lmga,” sê iets soos “daar maak 
jy my aand” daarby. Die grootste mood killer is 
“k”. Dit is die vinnigste wat ek net daar en dan 
ophou om iets terug te stuur.  

Een van my goeie vriende het die ander dag vir my 
in Stellenbosch kom kuier, nadat hy vir ’n paar 
maande oorsee was. Dit was vir my hartseer om 
te besef dat ons niks meer as ’n vinnige 
Whatsapp-gesprek elke nou en dan in gemeen 
het nie. Ons het mekaar in ongemak aangestaar.  

Aan die ander kant is daar weer my beste vriendin 
wat hierdie jaar in Bloemfontein swot. Ons praat 
skaars deur die kwartaal oor die foon, maar daar 
is vir my niks lekkerder as om haar na die lang 
kwartaal te sien nie. Dan haal ons weke en 
maande se geselsies in langs die swembad of in 
ons gunsteling koffiewinkel.  

Sommige aande lê ek in die bed in my 
koshuiskamer met my selfoon in my hand en 
staar na die foto’s daarop. Dit is dan wanneer ek 

tot die besef kom: geen foon kan ’n drukkie gee 
soos ’n ma of ’n traan van jou wang afvee soos 
daardie goeie vriend of vriendin nie. Geen 
selfoon het skouers wat breed genoeg is om op 
af te pak nie.  

Slimfoon? Toe nie so slim nie, nê? So, tel op 
daardie foon en bel daardie vriend of vriendin om 
te hoor of hy of sy nie dalk lus is vir ’n lekker 
koppie koffie nie.  

G2g, ek het ’n afspraak saam met my buddy. Lmga 
ons gaan nou koffie drink. Lol daar val hy. Snap 
Snap... Uploading  photo to Facebook. 
#memories#fun#friends#studentlife#awesome. 
Status update: Dankie vir die lekker geselsie en 
koffie, ons maak gou weer so. 

Le-Anke de Lange (Jip ATKV blad) 
 

Definisie van ’n vriend?  
 
Ek sit en wonder nou die dag: Wat is die “regte” 

definisie van ’n vriend? Ons sê so vinnig iemand 
is ons pel; maar wanneer is iemand regtig jou 
vriend? My definisie van ’n vriend is iemand wat 
áltyd daar is vir jou, maak nie saak wat nie. 
Iemand met wie jy ure lank lekker kan gesels; 
iemand wat, wanneer julle mekaar ’n lang ruk nie 
gesien het nie, dit laat voel asof daar geen tyd 
verby gegaan het nie. Ons almal het al daardie 
cliché-pep talk met ons ouers of onderwysers 
gehad: “Jou vriende kan jou vorm, jou ophef, 
maar jou ook breek! Kies vir jou die regte 
vriende!” Die ding is, wanneer jy jonk is, gaan dié 
woorde by die een oor in en weer by die ander 
een uit. Maar wanneer jy ouer word, begin jy om 
die waarheid in die stelling raak te sien. Teen 
hierdie tyd het jy al ’n paar keer hard geval en 
agtergekom dat nie almal wat hulle jou vriende 
noem, regtig jou vriende is nie.  
Daar is hoeveel pelle wat net daar is om jou te 
gebruik; om iets uit jul verhouding te kry. As 
tieners gaan ons deur heelwat rowwe patches, 
en vriende kan jou óf deur moeilike tye dra óf 
dinge vir jou nog moeiliker maak.  
Ek het al albei ervaar. Vriende het my lewe al 
baie makliker gemaak. In tye dat dit maar swaar 
met my gegaan het, het vriende die swaarkry 
ligter gemaak. Ander kere is ek deur iemand wat 
ek as ’n vriend beskou het, in die rug gesteek.  
Die een ding wat ek nou al oor vriendskap geleer 
het, is dat jy jou vriende kan kies en só jou eie 
geluk kan bepaal. Oom C.J. Langenhoven som 
dit alles baie goed op. Hy het gesê: “Hou jou 
vriendelikheid goedkoop en jou vriendskap duur.” 
Peter Pentz (Hoër Jongenskool Paarl.) 

Tienerhoekie 
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Monique en Welpies tydens boekevat 

Mine se stokbrood is aan die gang 

Oom Jan hou ‘n ogie oor sy vleis 

Die Welpies wat die kamp bygewoon het 

Luiperds Kampnuus: 
 
Badplaas 
24-26 Januarie 2014 
 
Dit was weer tyd vir ons eerste kamp van die jaar. 

Soos oudergewoonte het ons ‘n Badplaas afskop 
gehad. Ons vriende van Suid-Oos het die na-
week saam met ons gekamp. Marius en Monique 
was die kampkommandante en het Renier en 
Chanelle Venter ingespan om hul regterhande te 
wees om ‘n jonger gevoel in die naweek te blaas. 

Vrydagaand nadat almal opgeslaan het, het ons 
bymekaar gekom en Monique het ‘n spesiale 
boekevat gehou wat gerig was op ons Welpies, 
waarna sy dieselfde boodskap aan die volwas-
senes gegee het.  

Marius en sy troepe het gesorg dat die Prego 
steaks oor die kole gebraai word sodat die  Prego 
rolls  menige honger magies kon voed, veral 
nadat ‘n klein storm oor Badplaas los gebars het 
en elkeen na sy woonwa gestuur het om skeiling 
te vind teen die water. Die oord is ook sonder 
krag gelaat en so het elkeen soek-soek sy droë 
bed gevind. 

Saterdagoggend het Chanelle die boekevat ge-
doen en haar boodskap sal ons elkeen by bly 
deur die jaar. Elkeen het die dag op sy manier 
geniet en sommiges het maar uit die son probeer 
bly wat binne ‘n paar uur die tente wou droog 
bak.  

Saterdagaand is die vure aangesteek en die 
Luiperds het saam gekuier, ons Welpies het stok-
brood gebak en sommige volwassenes het ook 
maar ‘n ou stok of paplepel nader getrek en self 
‘n broodjie gebak. Die ouer Luiperds het sommer 
die brood op die rooster gebak.  

Luiperds en Suid-Oosters het Sondag die kerk-
diens bygewoon en die boodskap was dat ons 
net moet Vertrou al kan ons nie sien nie. So ek 
glo dat 2014 vir elke Luiperd ‘n goeie jaar sal 
wees en mag God met jul wees. 

Die naweek is afgesluit met die uitdeel van die 
meriete en varke toekennings. Baie geluk aan 
elke Luiperd wat die naweek ‘n mylpaal in hul 
SAWAkampe bereik het. 

Die maandlikse uitruil trofeë is uitgedeel en die 3 
afdelings se wenners het met groot opgewonden-
heid hul prys in ontvangs geneem. Geluk Andre, 
Marietjie en Rina.  

Tot ons weer saamkamp, maak seker jou wa is in 
‘n veilige kondisie en jou motor se diens is op da-
tum. 

 
Luiperd groete  
Marius en Monique 
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Die profesionele kampers 
Jan & Antoinette Lombard 60 S + 75 A 

Peet & Elaine Venter 110 S 
Ian & Maryke Storm 50 S 

Renier & Chanelle Venter 25 A 

Kampkommandante vir Badplaas naweek 

Stokbrood met mamma se paplepel 

Sondag se afsluiting 

Gaste vir die naweek. Miné wou maar net 
op foto wees. 



Luiperds Kampnuus: 
 
Soetdoring 
21-23 Februarie 2014 
 
Was dit nou ’n kamp in die Bos of in die Stad? 

Maak nie saak nie, Luiperds en Suid-Oos het we-
er lekkerrrrrrrr gekamp!!!!!!!!!!!!!!!  Vrydag 21 Feb-
ruarie 2014 arriveer die eerste van 10 
woonwaens op Soetdoring Vakansieplaas waar-
na die ander eers later die middag so stuk-stuk 
aangekom het. So tussen die reën en sonskyn 
het ons almal opgeslaan. Ans en Phillip het met 
die “Boswaentjie” kom kamp omdat hulle bang 
was vir die grondpad na die oord toe. Die grond-
pad was op die ou end toe nie te sleg nie en glo 
dit as julle wil, Ans het sonder ’n blouoog op-
geslaan.  Op die einde het daar 10 Luiperds, 3 
Suidoosters en 2 Elandsranders saamgekamp. 
Jannie en Alet Meyer van dagbestuur het saam 
gekamp. Dit is onbeskryflik lekker om so in die 
natuur saam met ons Sawa vriende en familie te 
kon kamp. Dit was gewis weereens ’n baie lekker 
kamp. Daar was toe altesaam 4 welpies en 4 wel-
pie gaste maatjies teenwoordig.  Om 18:30 is 
daar soos gewoonlik eers boeke gevat, gegroet 
en gekuier asof ons mekaar ‘n jaar laas gesien 
het. Koos en Rina Gunter, Francois en Rina 
Storm het saam met Peet en Elaine Venter opge-
tree as kampkommandante en glo my dit was ’n 
maklike taak aangesien die ouens wat saam 

gekamp het nie regtig ons dienste nodig gehad 
het nie.  Dus vriende, die kamp was  uitmuntend! 
Vrydagaand het Peet, Francois en Koos Gunter 
die groep bederf met “Sedoos Bunny Chow’s” 
waarna almal maar vroeg gaan inkruip het a.g.v. 
die eendeweer. 

 Saterdagoggend het ons soos gewoonlik die dag 
met boekevat begin, die program vir die dag be-
spreek en daarna het die kampkommandante 
weer die groep bederf met ontbyt so uit die plaas 
kombuis uit, amper soos die WIMPY sin, net baie 
lekkerder!!!!!!!! Na ontbyt het elkeen sy eie ding 
gedoen. Saterdagmiddag is daar fluks gewerk en 
die manne het elkeen ’n potjie gemaak (almal 
behalwe André en Francois) waarna ons lekker 
saam geëet en bietjie om die kampvuur gekuier 
het. Party het toe maar sommer op die radio na 
die rugby wedstryde van die naweek geluister.  

Sondagoggend het ons gou boeke gevat waarna 
daar afsluiting gehou is. Die kampkommandante 
het toe weer ’n ontbyt aanmekaar geslaan en 
almal het vir oulaas lekker geëet voordat daar 
weer opgepak is om huiswaarts te keer. Aan 
almal wat saam gekamp het sê ons baie dankie 
vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit was voor-
waar ’n lekker kamp, julle mag maar weer so 
maak. 

 
 Francois Storm 
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Ons profesionele kampers Johan en Het-
tie Swanepoel (40 Streeksaamtrekke) en 

Francois en Rina Storm (100 
Streeksaamtrekke) 

Die kampkommandante Koos en Rina 
Gunter saam Peet en Elaine Venter en 

Francois en Rina Storm het hulle 
uitstekend van hulle taak gekwyt  

Die veroordeeldes lyk nog in hulle skik 
omdat hulle raakgesien is. 
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Sedoos se bunny chows en die sjerrie het beslis gesorg dat ons nie koud kry nie 
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Ontbyt en potjiekos is na nuwe hoogtes geneem 



Luiperds Kampnuus: 
 
Wildtuin—Krokodilbrug 
20-23 Maart 2014 
 
Dit was toe al weer sulke tyd! “Kamp en dit in die 

Wildtuin”!!!!! 
Wat ’n fees was dit nie om weer saam met so ’n 

groep mede Sawanante en familie te kon kamp 
nie! Ek dink dit was weereens een van die lekker-
ste kampe wat ’n mens kan hê. In die natuur en 
dit nogal in die wildtuin. ’n Paar van die manne 
was baaaaaaie lus vir kamp sodat hulle dit som-
mer ’n laaaaaaang week wat nog te sê, ‘n 
langnaweek gemaak het! 

Reeds op Vrydag 14de Maart om 10:00 vertrek die 
eerste drie Sawanante na Badplaas waar hulle 
eers gaan batterye herlaai voor die amptelike 
kamp wat eers vir Donderdag die 20ste Maart 
2014 beplan was. So is dit nou maar eenmaal en 
nog drie Sawanante sluit hulle toe ook op Sa-
terdag 15de Maart by die eerste groep op 
Badplaas aan. Die eerste drie woonwaens ver-
trek toe alreeds Sondag 16de Maart via Baberton 
na Onder Sabie waarna die ander drie, vanaf 
Badplaas, Maandag die 17de by hulle aangesluit 
het. Daar word vinnig opgeslaan en sjoe dit was 
warm (37°C). Daarna is daar ’n vinnige draai ge-
maak deur die area om te sien of ons vinnig iets 
kon sien voor ons moes terug kamp toe. Die 
aand het ons lekker gekuier en gebraai waarna 

almal maar vroeg gaan inkruip het vir die lang rit 
deur die area wat vir die volgende dag beplan is. 

Woensdag 19de Maart arriveer Johan en Elmarie 
Opperman, die eerste van 11 woonwaens by 
Krokodilbrug. Van die ouens wat toe al reeds by 
Onder Sabie was het kom groet en sommer die 
oord besigtig vir die volgende dag se laer trek. 

Donderdagoggend 20ste Maart vroeg, nog voor die 
hekke al oop was, arriveer nog ’n Sawanant 
(Johan & Lizinda de Kock) en daar word so tus-
sen die hitte en sweet deur opgeslaan. 16:00 is 
die laaste Sawanante in die kamp en ingeburger. 
Sommiges het onder leiding van André Swa-
nepoel vertrek op ’n nag-rit. Daar was lekker 
gekuier en almal het maar vroeg die vere gaan 
opsoek aangesien daar die volgende oggend 
vroeg reeds gewikkel is vir die dag wat voorlê. 
Hierdie was ’n lekker loslitkamp en elkeen het op 
sy eie tyd en in sy eie rigting gery.  Later vir ’n 
“Brunch” gestop by verskeie van die rusplekke.  

Vrydagoggend 21ste Maart is daar vroeg reeds 
gewikkel vir die dag wat voorlê. Elkeen op sy eie 
tyd en in sy eie rigting. André Swanepoel het 
vroegoggend al die ander laat weet van ’n trop 
leeus wat op die S137 op pad na Duke se gat te 
siene was. Die verbasing was groot toe sommige 
van ons ‘n uur later daar opdaag en nog steeds 
die trop kon sien. Laat middag sluit almal weer in 
die kamp bymekaar aan waar ons boeke gevat 
het. Die vure is reg gekry vir die aand se braai. 
Party was weereens baie gelukkig en het almal 
van die Groot 5 gesien met sommiges nog wil-
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Daar is heerlik ontspan en geeet en geeet en geeet 



dehonde ook. Almal het gedeel in die plesier van 
al die wild wat gesien was en die fotos was 
omtrent bekyk.  

Saterdagoggend 22ste Maart en glo my André-
hulle  laat weet ons weer van die leeupaar wat op 
die pad tussen Krokodilbrug en Malelaan te sien 
is. Sommiges was gelukkig om dit ook nog te 
siene te kon kry. Terug by die kamp het almal 
weer hulle ervaringe van die dag gedeel en fotos 
uit geruil, en glo my Vinkie die amptelike Luiperd 
“spotter” was ook weereens gelukkig en vind toe 
sommer ons streek se lewendige broer waar hy 
lui lekker op die rotse staan en pronk in die son.  
Na boekevat is daar weer lekker vleis gebraai 
waarna ons afsluiting gehou het.  Die kas het  
weer ’n lekker hupstoot gekry met skinderbekke, 
Rina en Ans, wat niemand oor die hoof gesien 
het nie. 

Daar was dan ook ’n paar mylpale bereik met 
manne wat 150, 125 algemeen en 40 streek 
meriete kampplaatjies onderskeidelik gekry het. 
Daar was lekker gelag toe die “Groot Vark” aan 
Johan de Kock uitgedeel is en Peet besluit het hy 
gaan die ’n deel trofee tussen Johan en sy vrou 
maak aangesien beide ’n lelike misstap begaan 
het, Johan woonwa versiening en Lizinda in die 
gestremde badkamers gaan besigheid doen het. 
Groot was die gelag toe sy weer dieselfde Vark 
aan Peet uitgedeel het aangesien hy ’n vroue 
pruik by haar wou leen om die vrouens te gaan 
skrikmaak in die vroue toilet. Party het Saterdag-
aand na die afsluiting reeds begin opslaan met 
die ander ouens eers Sondagoggend een vir een 
opgepak waarna almal vir oulaas by ‘n Wimpy 
iewers op die pad ’n ietsie te ete gaan soek het 
waarna almal, behalwe Johan en Lizinda huis-
waarts gekeer het. 

As jy nog nie saam met die span Luiperds in die 
wildtuin gekamp het nie, moet jy beslis nie die 
Julie wegbreker misloop nie aangesien ons dan 
weer ’n ander deel van die Wildtiuin gaan besoek 

en verken. So die van julle wat ook nog nie be-
spreek het nie moet gou spring om teleurstellings 
te voorkom. 

 
Luiperds Groete 
 
Kamp Kommandante 
 
Francois & Rina Storm en Phillip & Ans Opperman 
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Net Peet sal weet hoe hy met die groot 
vark opgeeindig het nadat die de Kocks al 

twee ’n beurt gehad het. 

Willem en Elsie Broxham het hulle 40ste 
Streeksaamtrek bygewoon terwyl Fran-

cois en Rina  saam Peet en Elaine 
onderskyndelik hulle 125ste en  150ste 

algemene saamtrek bygewoon het. 

Ons het afskeid geneem van Jan & Antoi-
nette Lombard wat na Ladismith verhuis.  
Hoop julle kamp netso lekker saam Klein-

Karoo! 

Ons welpies is trots op hulle plaatjies. 
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Ons was baie bevoorreg om hierdie unieke diere te kom sien in hulle natuurlike habitat 

Luiperds is nie net Groot Vyf mense nie.  Ken jy die diere hieronder? 
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Voorlopige Besprekings en Tariewe 2014 
Plek Datum In Datum Uit Tarief vir meer as 10 woonwaens per 

staanplek per nag 

Klipdraai Presidente  17 April 2014  21 April 2014  R150 per nag 

Seekoeigat Lapa  30 Mei 2014  1 Junie 2014  R200 per nag 

Toer  16 Junie 2014  22 Junie 2014  R134 per nag vir 2 persone 

Soetdoring  1 Augustus 2014  3 Augustus 2014  R200 per nag 

Vir die Boskok 
 
Francois se skaapkop 

Hierdie is 'n delikatesse en genoeg vir 2 
persone! 

 
Bestanddele: 
1. Een skoon skaapkop midddel deur gesny! 
 
Hoe Maak mens? So Maak mens! 
 
1. Maak seker dat die kop mooi skoon gekrap is 

(Geen sigbare wol nie)  
2. Inspekteur die neus holtes vir enige neus 

wurms en verwyder  
3. Maak seker dat die harsings nog in die 

skedel is.  
4. Garneer die binnekant van die kop met sout 

en peper na smaak (Arromat optioneel maar 
lekker!)  

5. Maak die kop met toutjies vas (Veters indien 
jy nie toutjies het nie)  

6. Smeer die kop deeglik met olie  
7. Garneer die kop met sout en peper na smaak 

(Arromat optioneel maar lekker!)  
8. Maak die kop nou mooi toe met foelie  
9. Stel die oond op 80 grade en bak oor nag (6 

ure) in die oond.  

10. Haal nou die kop uit die oond.  
11. Vou die foelie sorgvuldig oop (Pasop vir 

warm sous)  
12. Voorverhuit die oond nou tot 180 grade  
13. Sit die kop nou so oop terug in die oondpan 

en bak stadig to goudbruin (Moet nie dat die 
kop brand nie, dit bederf die smaak!!!!)  

14. Bedien warm (lekker met pap of 
stampmielies) 

 
Stuur die kinders om te gaan speel en eet dan 

Lekker! 
 
Francois 
 

Lief 
 
Marietjie Stuart herstel na ‘n nekoperasie. 
Jan Lombard herstel na sy skoueroperasie. 
Jan en Antoinette Lombard verhuis na Ladismith 
Vinkie Swanepoel herstel na voetoperasie  
 

 
Leed 
Vinkie Swanepoel se suster is oorlede. 
André Swanepoel se suster het mastektomie 

ondergaan. 
Chanelle Venter se pa ontvang chemo. 
Lizinda de Kock gaan weer vir ‘n knievevanging 

nadat hulle die vorige prostese verwyder het. 
Maryke Storm het ‘n operasie ondergaan 
Rina Storm gaan ‘n operasie ondergaan 
 



BANKBESONDERHEDE 
SAWA Luiperds 
ABSA  Tjek Rek no: 4070170865 
Takkode:      632005 
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Lizette Rossouw (11) 
Hannes Snyman (25)  
Ans Opperman (29)  
Miné Storm (31) 
Dina Hilligenn (31) 
 
September 
Frank Terblanche (03) 
Elsie Broxham (04)  
Sandra Labuschagne (04) 
Dehandré Grobler (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) 
Ronelle du Plooy (01) 
Callie Jacobs (05) 
JW Opperman (06) 
Berdine Mostert (11) 
Elaine Venter (12) 
Josh Spoelstra  (13)  
Chantall Opperman (14) 
Joy Benecke (26) 
Hayley Venter (29) 
 
November 
Zurika Cornelius (07) 
Jasper Cornelius (17) 
Louis Hilligenn (19) 
Marius Grobler (25) 
Johan Bosch (26) 
Erenst Opperman (29) 
 
Desember 
Jay-cee Camper (04) 
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 
Hannes & Belinda Campher (27) 
Frank & Nettie Terblanche (31) 
 
April 
Johan & Mary-Ann Pretorius (01) 
André & Vinkie Swanepoel (01) 
Ian & Maryke Storm (01) 
Johan & Cecile Bosch (15) 
 
Mei 
Francois & Rina Storm (02) 
Nico & Ronelle du Plooy (05) 
 
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) 
Chris & Sandra Labuchagne (10) 
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) 
Lumé Storm (02) 
Lian Storm (06)  
Zian Opperman (07)  
Jan Lombard (16)  
Chohané Janse van Rensburg  (21)  
Hennie Burger (30) 
Riana Jacobs (30)  
Chanelle Venter (31) 
 
Februarie 
Vinkie Swanepoel (10)  
Johan de Kock (15)  
Janno Janse van Rensburg  (16)  
Petra Pelser (22) 
Renier Venter (25) 
Ruan Cornelius (27)  
 
Maart 
Johan Pretorius (03)  
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) 
Amoné Venter 26) 
 
 
Mei 
Dorea Burger (04)  
Pieter  Nabal (04)  
Nico du Plooy (5) 
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)  
Dirk Stuart (24)  
Monique Grobler (24) 
 
 Augustus 
Susarie Pienaar (06)  

SAWA Ledegelde vanaf 
01 Desember 2013 

 
Intreegelde R120-00 
Kontantbetaling :-  
Gewone lede R305-00  
Senior Burgers R295-00 
Debietorderbetalings :-  
Gewone lede R295-00 
Senior Burgers R285-00 
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Voogde met hul lede 
 
Swanepoel  André & Vinkie 
De Kock      Johan & Lizinda 
Du Plooy  Nico & Ronelle 
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 
Labuschagne Lappies  
Lombard           Jan & Antoinette 
 
Kinders(tot graad 12) 
Campher Jay-lee, Layton 
Grobler  Dehandré 
 
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, Lumé 
 
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 

 Naam Sel Nommer E-pos Adres 

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

Ondervoorsitter Peet Venter 071 227 9368 karcher@secunda.co.za 

Penningmeester  Connie Snyman 083 544 0290 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 076 403 6063 marius.grobler2@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Francois Storm 082 809 7894 francois.storm@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Hannes Snyman 073 228 5214 hannes.snyman@sasol.com 

Bestuur Kontakinligting 

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. 






