
Sawa se leuse: Leef en Laat Leef 

 

Mense wat kampeer het elkeen sy voorkeure. Dis duidelik as daar na die 
briewekolomme en forums van buitelewe tydskrifte en webwerwe gekyk word. Party 
wil absolute stilte hê, geen kinders in die oord hê nie, veral nie die irriterende geluid 
van skopfietsies vroegoggend nie. Ander wil iets oorkom as medekampeerders naby 
hulle staanplek kom, wat nog as hulle die hoek sny. 

 

Nog ’n groep het probleme met woonwa- of karavaanklubs. 

Siende dat Sawa ’n groot nasionale woonwa-organisasie is (wat ook kampering in 
tente aanmoedig), is dit vir ons belangrik om persepsies in die verband aan te 
spreek. Aktiwiteite wat deur kampleiers gereël word, is vrywillig. Dit is dus nie waar 
as daar gekla word oor oororganisering, baie werk, baie reëls en regulasies, ditjies 
en datjies, te formeel en te veel fieterjasies nie. Let daarop dat daar slegs verwag 
word dat lede die boekevatgeleenthede en Sondagerediens moet bywoon.  

 

Deelname aan enige ander aktiwiteit is vrywillig. Alhoewel die klem van streek tot 
streek kan verskil, kan in die algemeen gesê word dat Sawa sensitief is om nie 
formeel of oorgeorganiseerd te wees nie. Wat wel waar is, is dat daar ’n 
bestuurstelsel in plek is wat sorg dra dat alles glad verloop. Weereens is deelname 
hieraan vrywillig en steun Sawa op mense wat graag ’n bydrae op hierdie vlak wil 
lewer. 

 

Sawa poog ook om ’n gesonde verhouding met mede-kampgebruikers en die 
oordbestuur te hê. Dit is die mikpunt van die kampleiers om te leef en te laat leef. 
Daarom behoort die oordbestuur voorafbespreekte staanplekke te reserveer (soos 
enige ander bespreking) sodat ‘privaatkampeerders’ nie miskien op dié plekke 
nesskop nie. Sekere aktiwiteite, soos die Sondagerediens, kan oopgestel word en 
ander kampeerders is dan welkom om deel daarvan te word. Soos enige ander 
groepie vriende wat saam kampeer, kan daar saam gesels en gekuier word. Daar 
kan ook musiek gemaak word. Dit sal egter hoogs onwaarskynlik wees as ons lede 
saans nie stil raak op ’n baie beskaafde uur nie. Die oord se reëls sal te alle tye 
gerespekteer word. 

 

Sawa-lede onderskryf ’n etiese kode wat hulle onder andere daartoe verbind om die 
agting van almal met wie hulle in aanraking kom, af te dwing. Samewerking met 
almal wat hulle pad kruis en ’n akkommoderende gesindheid is dus eie aan die 
organisasie. Enigiets wat in stryd hiermee is, sal nie Sawa se goedkeuring wegdra 
nie. 
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