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 Het Jy ... 
 
... 'n Woonwa (karavaan), camper, camp trailer of 'n tent? 
... 'n Liefde vir die buitelewe, die natuur en die rustigheid wat dit bied? 
... 'n Behoefte om gereeld 'n bietjie weg te breek om net weer jou 'batterye te laai'? 
... 'n Behoefte om met jou woonwa of tent uit te ry en te gaan kamp? 
... 'n Behoefte om saam met mense te kampeer wat dieselfde waardes as jy onderskryf? 
 

Sawa kan dit vir jou doen!  ( Skrywe van Jurie Dreyer op SAWA se web-blad.) 
 
 
 
 

 
Is bogenoemde nie al hoe meer waar van ons in ons gejaagde en moeilike ekonomiese 
atmosfeer nie. Ek is net bly om te kan sê dat ek deel is van `n organisasie wat dit tans nog 
moontlik maak om dit nog steeds te kan doen en in besonder ook van Mooifontein wat beslis 
daarin slaag om van die bogenoemde `n lekker ervaring te maak. 
 
Dit is ook juis hierdie gemoedsrus wat my laat besef dat ons wat dit nog kan bybring om die 
kampe by te woon besonder dankbaar moet wees vir die geleentheid. Ek hoor weekliks van 
mense wat om die een of ander rede nie meer kan kamp of die hoeveelheid kampe sal moet 
afskaal. Presies wat die uitwerking van die 2010 sokker op ons gaan hê sal ons ook nog moet 
sien. Ek vermoed dat ons nog `n paar prysverhogings kan verwag soos die tyd aangaan. 
 
Juis om hierdie rede is dit van uiterste belang dat ons mooi na ons besoekers , voornemende 
lede en bestaande lede sal kyk. Dit is deesdae `n stryd genoeg net om te gaan kamp ,  dan wil 
jy nie nog met ander “issues” opgeskeep sit nie. Dit is van kardinale belang en ons sal `n 
daadwerklike poging moet aanwend om te verseker dat enige besoeker aan ons streek en al 
ons gaste (wat tog voornemende lede is)  tuis sal voel en op die hande gedra sal word. 
 
Net so belangrik is ons bestaande lede. Julle is die ruggraat van ons streek en elkeen van julle 
is vir my baie spesiaal. Kom ons probeer meer verdraagsaam wees teenoor mekaar waar daar 
dalk `n meningsverskil opduik. Ons is almal maar net “human” soos die engelse sou sê. Hoe 
vervelig sou dit nie gewees het as ons almal dieselfde gelyk en gedink het nie. Ons mag van 
mekaar verskil. Die geheim is hoe ons dit hanteer en saamwerk. 
 
Juis om hierdie rede is dit dan ook belangrik dat die oord keuses en kamp naweek beplanning 
goed deurgedink en gedoen moet word. Dankie vir elkeen van julle wat  julle terugvoer gegee 
het . Die bestuur het hard probeer om al julle keuses te akkommodeer. Ons het dit ook 



goedgedink om na vele navrae en opmerkings die kampnaweke te skuif na die eerste naweek 
in die nuwe maand . Ons hoop dat dit dalk van die druk sal kan verlig . 
 
Hierdie jaar is SAWA se 40ste bestaansjaar en die van julle wat die Presidente kamp by 
Potchefstroom bygewoon het sal kan getuig van die lekker gees wat daar vanjaar in SAWA 
heers. Gaan kyk gerus op die web by  sawa.org.za en julle sal sien wat SAWA en die ander 
streke aanvang. Mooifontein gaan saam met die ander streke in Oosrandia `n tweede 
Gebiedskamp hou by Bloekompoort in Oktober. Die kamp val saam met streek Oos-Rand se 
40st verjaardag en die naweek beloof om baie lekker te wees. Mooifontein is verantwoordelik 
om die Vrydagaand die eetgoed te verskaf. Die wins gaan na ons eie kas toe en is beslis `n 
uitstekende geleentheid om ons vondse aan te vul. Daar is ongelukkig net 200 staanplekke 
beskikbaar en ons sal moet spring as ons genoeg plekke wil bespreek. Ek gaan julle hulp nodig 
hê deur die naweek .Doen asb jou bespreking by Elize dat ons getalle kan finaliseer en deurgee 
. Oos-Rand hanteer die staanplekke op `n “first pay first get” basis. 
 
So van betaal gepraat. Dit raak al hoe moeiliker vir ons om  besprekings by oorde te doen , 
omrede al hoe meer oorde betaling by bespreking verwag. Dit is nie `n nuwe ding nie , daar is 
net al hoe meer oorde wat dit toepas.  
Ek wil `n voorstel maak . By van die ander streke is dit alreeds die gebruik en ek dink dit sal die 
lewe vir almal van ons bietjie makliker maak. Ek stel voor alle lede betaal R300 oor in die klub 
se rekening wat as jou deposito sal dien. Die gelde bly joune en sal teen jou naam as krediet 
aangeteken word. As ons dit almal doen sal  Mooifontein `n bedrag geld hê wat slegs gebruik 
sal word om die oorde wat `n onmiddellike deposito verwag mee te betaal en sodoende ons 
bespreking kan verseker.  
 
Daar is in die afgelope jaar of wat meer as een keer op verskeie SAWA geleenthede daarop 
gewys dat Mooifontein die grootste streek in SAWA is. Op die laaste Gebieds vergadering is 
ons mooi laat verstaan dat ons nie meer die grootste is nie en dat Kempton-park streek ons 
verbygegaan het. Dit is aan die een kant dalk half jammer maar nou is die druk vir `n slag op 
hulle. Daar is alreeds op hulle verjaardagvieringe , waar ek teenwoordig was melding gemaak 
dat daar vantevore `n tweeling uit hulle gebore is en die vraag is alreeds gevra wanneer daar 
weer so iets te wagte kan wees. 
 
Dit laat die vraag by my ook opkom of dit nie tyd is dat Mooifontein ook `n streekverdeling moet 
oorweeg nie. Ek weet dat daar in SAWA top bestuur die gevoel is dat 2 kleiner streke vinniger  
groei as een groot streek wat stagneer met al die administratiewe uitdagings. Kleiner streke 
sukkel ook nie om besprekings te doen by kleiner oorde nie en daar is gevind dat kleiner groepe 
makliker saamstaan en inpas tydens kampe. Dit beteken groei vir SAWA  die organisasie. Ek 
moet gereeld aanhoor dat die bestuur of in besonder die Voorsitter nie eers by die of daai lid `n 
draai gemaak het deur die naweek nie. Partykeer `n onbegonne taak as dit `n bedrywige 
naweek is en daar dan boonop nog baie teenwoordig is. 
 
Daar bestaan goeie riglyne in die SAWA grondwet hieroor en presies hoe dit moet en gaan 
gebeur sal ons later hanteer. Niemand sal gedwing word om by of die een of na die ander 
streek te bly of oor tes kuif nie. Die vraag wat ek vandag vra is dat jy in beginsel moet besluit  of 
jy dink dit nodig is en of jy sal saamwerk as ons dit begin ondersoek. Op die laaste bladsy van 
die dokument sal jy `n afskeurstrokie kry. Skeur asb. jou keuse af en plaas dit in die houer op 
die tafel. Jy hoef nie jou naam op die strokie in te vul nie maar handig dit asb. terug. Ek sal 
graag wil weet hoe die lede voel. Die brief gaan ook vir die lede wat nie die vergadering kon 
bywoon nie gestuur word sodat hulle mening ook gekry kan word. 
 
 



Daar word heelwat toekennings vandag uitgedeel en ek doen `n beroep op elkeen om die 
toekennings nie ligtelik op te neem nie.  Daar is baie lede in ons streek wat altyd daar is om te 
help en hulle bydraes te maak. Dankie aan een en elkeen van julle . Mooifontein sal nie kan 
bestaan as daar nie staatmakers is wat altyd bereid is om te help nie. 
 
My innige dank aan my mede bestuurslede. Soos Hennie ook in sy verslag van melding  
gemaak het , kan ek nie sonder julle hulp nie. Dis lekker om in `n span te werk waar elkeen 
weet wat van hom verwag word. Ons werk lekker saam en ek glo dat die nuwe bestuurslede 
gou gaan inskakel  en sommer vinnig  tuis voel. Besonder dank aan Roelf Strydom vir sy 
bydrae oor die laaste paar jaar as Batehouer. Deur net na sy bateregister te kyk kan julle sien 
watter aanwins Roelf vir Mooifontein was. Ek glo dat 2010 vir ons baie uitdagings gaan oplewer 
, maar is nie in die minste bekommerd hieroor nie en ek verseker al die Mooifonteiners dat julle 
in goeie hande is. 
 
Ons het hierdie jaar een van ons ou staatmakers verloor . Oupa Louis was een van Mooifontein 
se mees aktiewe lede totdat hy deur siekte getref is. Hiervan kan sy honderde kamp en 
aansporings plaatjies getuig. Ek was baie lief vir oupa en gaan hom baie mis. Almal van ons sal 
oupa onthou vir die persoon wat hy was en sal aan hom dink as ons `n koppie tee by die kamp 
drink. Sterkte vir Tannie Wilna en ook vir Lea en die gesin. Mag julle rus vind in die wete dat 
oupa se hart reg was en dat ons almal weet waar hy hom tans bevind. 
 
Laastens wil ek net weer my dank uitspreek teenoor almal wat dit vir my moontlik maak om 
voorsitter te wees van die beste streek in SAWA. Presies wat vir ons voorlê weet ek nie ,maar 
ek weet dat ons met die HERE se Genade alle uitdagings sal oorkom en tot hoër hoogtes sal 
styg. 
 
Mag die Here een en elk van julle behoed en bewaar waar julle ook al gaan. Mag Hy SY 
beskermende hand oor julle en julle families hou waar julle op die paaie gaan wees. Mag hy die 
stuurwiel neem en ons deur die jaar veilig by ons bestemmings aanbring. 
 
Groete van huis to huis 
 
Rudi Britz 
 


