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Dis met groot dankbaarheid wat ons alweer kan terugkyk op � baie geseënde en 
voorspoedige jaar vir SAWA Mooifontein. 
 
Ek glo dat almal saam met ons die jaar se aktiwiteite en saam kuier geniet het. 
 
Eintlik was dit ’n relatief rustige jaar, so na die 10e verjaardag laas jaar, maar nou kyk 
ons alweer uit na die SAWA 40 jaar vieringe wat voorlê. Dis ’n groot geleentheid, met 
baie dinge wat beplan word rondom die verjaardag (eintlik ’n verjaar-jaar, want ons gaan 
dit sommer heel jaar vier met alles wat binne SAWA beplan word.) 
 
Een van ons groot redes tot dankbaarheid, is die suksesvolle kampe wat by verskeie 
oorde aangebied kon word. Hier moet mens darem ook onmiddellik dink aan Lea wat al 
die voorlopige besprekings en dinge so goed in plek gekry het die oomblik toe ons 
kampprogram vir die jaar vasgemaak was. Dankie Lea, dit help vreeslik baie om van so 
’n fondament af verder te kon bou. 
 
Teen die tyd wat u hierdie skrywe lees is die nuwe jaarprogram al hopelik ver gevorder 
en voorlopig opgestel. Met die hemelhoë brandstof pryse en tolgelde en oorde wat ook al 
hoe meer beperkend raak en wat nog meer, raak dit net al hoe moeiliker om ’n 
aanvaarbare kampprogram saam te stel wat binne ons almal se beperkte begroting moet 
inpas.  
 
Hier wil ek darem ook onmiddellik dankie sê aan al die lede wat die moeite gedoen het 
om hulle kampkeuses aan te dui en aan Elize terug te besorg. Ek kan julle verseker dat 
die uiteindelike kampprogram direk uit julle insette kom. Diegene wat dus in die verlede 
geklaag het dat ons net Noord kamp, of te ver of te duur kamp of wat die klagtes ook al 
was, moet dus kennis neem dat Bestuur net kan reageer op die terugvoer wat gekry word, 
en dan moet ons die meerderheid van lede se keuses probeer akkommodeer sover prakties 
moontlik.  
 
Julle sal dan ook merk dat daar hierdie jaar gepoog is om kampe so naby die huis as 
moontlik te hou, en daarvoor is ook gekyk na ’n paar nuwe oorde. Per slot van rekening, 
is die oord se kamp tarief deesdae net ’n gedeelte van die uiteindelike totale kampkoste. 
Daar is ongelukkig ook net soveel wat mens kan doen in die verband, en ek wil darem 
ook nou nie begin minder kamp nie. 
 
’n Ander groot probleem waarmee ons deesdae moet rekening hou, is die oorde wat ook 
al hoe meer begin noustrop trek, en die gewone man op straat wat nou ook skielik begin 
agterkom dat � woonwa naweek nog soort van bekostigbaar is, in vergelyking met ’n 
chalet of hotel vakansie. Oorde buig dus nie noodwendig meer so ver agteroor om groepe 
te akkommodeer nie, veral nie as hulle reeds maande vooruit die gewone ou se deposito 
kan kry, en dus gewaarborg is van ’n hoë besetting syfer nie. In hierdie verband moet ons 
dus al ons lede se samewerking vra om asseblief te probeer hou by ons afsny datums en 
betaal datums. Dit word ongelukkig op ons afgedwing deur die oorde se reëls. 



Oorde verlang meer en meer dat deposito’s met bespreking betaal moet word. Uiteraard 
het SAWA Mooifontein net eenvoudig nie die fondse beskikbaar om vir elke kamp ’n 
jaar vooruit te betaal nie, en kos dit mooi onderhandel om die deposito datum in meeste 
gevalle uit te skuif tot � maand voor die tyd. Ons moet dan ook voor die tyd bevestig 
hoeveel staanplekke geneem word, en indien ons verkeerd is, of lede nie opdaag nie, 
vereis sommige oorde dat ons moet betaal vir alle staanplekke bespreek, of dit nou gevul 
is al dan nie. (Verwys o.a. Pumbali laas jaar, en selfs Manyane hierdie jaar.) As ons dit 
nie effektief kan bestuur nie is dit uiteindelik ons lede se fondse wat vir verliese 
aangewend moet word, wat tot ons almal se nadeel is.  
 
Ek wil dus asseblief weer versoek dat ons so ver moontlik vooraf vir die sekretaresse 
(Elize) moet laat weet wie gaan saam kamp, en die nodige finansiële “commitment” moet 
maak vir ons besprekings. Vergewis uself tog asseblief weereens van ons 
besprekingsriglyne, en probeer om asseblief daarby te hou. Waar die onvermydelike egter 
plaasvind, en lede skielik nie meer kan kamp nie, of dalk selfs skielik vind dat hulle wel 
kan kamp maar nog nie bespreek het nie, skakel asseblief die sekretaresse hieroor. Elize 
het een of ander gawe om steeds in meeste gevalle ’n haas uit die hoed te kan trek om 
mense op een of ander manier te akkommodeer, al is dit net om te vra dat jyself met die 
oord die finale reëlings tref. Tot dusver was ons in meeste gevalle gelukkig dat die oord 
laatslaper besprekings (en in sekere gevalle selfs kansellasies) kon akkommodeer sonder 
kostes vir Mooifontein. 
 
Hiermee eindig die preek, en is dit tyd vir kollekte (nee, nie regtig nie), en kan ek maar 
net afsluit deur te hoop dat ’n een en elkeen, veral ons minder aktiewe lede ook hierdie 
nuwe jaar saam met ons sal ingaan en lekker sal saam kuier, al is dit dan ook net in die 
gees.  
 
Mag ons Hemelse Vader ons ook hierdie jaar die voorspoed skenk dat ons as Mooifontein 
ook in ons doen en late Sy naam in alles sal groot maak. 
 
Dankie aan my mede bestuurslede en my familie wat my hierdie jaar ondersteun het. Mag 
SAWA Mooifontein in die nuwe jaar net van krag tot krag voortgaan in die doelwitte van 
SAWA, en in die Christelike beginsels wat ons nastreef. 
 
Met SAWA groetnis van wa tot wa. 
 
Hennie la Grange 
Ondervoorsitter SAWA Mooifontein 2007/8 
 
 
 


