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   SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

ONS GESELSIE 

 
3 Augustus 2012  
 
Dagsê al die vriende, 
 
Kamp, kamp, en nogmaals kamp! Dis ons terapie vir die dolle gejaag van elke dag. Waar 
kamp ons? Lees gerus wat die program vir die res van die jaar nog inhou.  
 
Lief en Leed: 
Aan al ons verjaarsdagmaats: Baie geluk aan elkeen wat in Augustus verjaar. Op hierdie 
stadium kan die weer ook nog vir „n verrassing sorg. „n Nuwe jaar, nuwe ondervindings! Mag 
julle geseënd wees met goeie gesondheid, vreugde, voorspoed en hope geluk. 
 
Aan ons matrikulante/studente: Sterkte! Ek weet die berg lyk groot, maar hou net aan met 
klim en een van die dae is jy oor en lê die toekoms soos „n panorama voor jou! Ons dink aan 
julle. 
 
Gedagte vir die dag:  
Dis die diep waters wat ons leer swem, die opdraandes wat ons fiks maak, die vasklou 
wat ons sterk maak, die uithou wat ons wenners maak en ons geloof in ‘n Almagtige 
God wat alles die moeite werd maak. 
 
TOEKOMSTIGE SAAMTREKKE: 
 
Tempel 8-12 Augustus 2012: 
Hierdie saamtrekking se besprekings is reeds afgehandel, maar as jy nog belangstel, skakel 
gerus en ons sit jou op die waglys. Wie weet, dalk is jy gelukkig! 
 
Kongres 21-23 September 2012:  
Vriende, hierdie geleentheid vereis ook nou finale beplanning, en indien enige iemand nog 
wil gaan, kontak asseblief hoofkantoor so gou moontlik. 
 
AJV Te Klein Paradys Gaste Plaas 31/8-2/9/2012: 
Ja, jy het reg gelees! Alweer verskuif! Weens onvermydelike omstandighede buite ons 
beheer, moes ons die AJV weereens verskuif na bogenoemde oord. Maar wat „n oord! 
Staanplekke met groen gras, verhitte swembad, perde ritte, wildsritte, “paint ball”, borrelbad, 
en nog vele meer. Die reëlingskomitee beplan groot dinge vir die naweek, met die tema: 
Antieke Grieks. Die hoofkleure is blou, wit en goud. So skud solank jou vere reg, hier gaan 
groot jolyt gebeur! Hou die nuusflitse dop: 
Koste vir die saamtrek:  
R450 per gesin (Funksie ingesluit – baie dank aan die Spatare!!!) 
R200 per ekstra persoon/gaste 
Afsnydatum vir bespreking en betaling was 31 Julie 2012, maar weens veranderde 
reëlings is afsnydatum verleng tot 12 Augustus 2012. 
 Die wat nog nie betaal het nie, moet asseblief  reëlings met ons tref vir betaling einde van 
Augustus, maar laat weet asseblief vir ons hoeveel gesinslede die saamtrek gaan bywoon. 
Ons hoop dat almal hierdie saamtrek sal kan bywoon, ons wil julle graag bederf vir julle 
volgehoue ondersteuning! 
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Eastco 21-24 September 2012: 
Die koste vir hierdie saamtrek is R775 per gesin van 4, onthou dat dit „n langnaweek is. Die 
afsnydatum is 30 Augustus 2012. Verdere besonderhede sal in volgende nuusbrief verskyn. 
 
 
 
5/6 Oktober 2012 Geheime kamp?????: 
Al wat ek in hierdie stadium vir jou kan sê is dat die koste net minder as R500 vir die naweek 
gaan wees! maar jy mag noual bespreek. Dit is nie ver van Kempton af nie, sowat 
100/120km in „n noordelike rigting!! Verder is my lip gezip! 
 
Klein Paradys (Kersboom) 2/3 November 2012 
Hierdie Kersboom-saamtrek is vroeg gereël  om soveel kinders moontlik te akkommodeer 
voor die eksamens begin. Die kostes gaan ongeveer R550 vir die naweek wees, en omdat 
dit „n baie gewilde saamtrek is, kan julle nou reeds bespreek aangesien slegs „n beperkte 
aantal staanplekke beskikbaar is. Bespreek en betaal vroeg, dan is dit slegs die 
kersgeskenke wat einde Oktober jou begroting aanval. 
 
Algemeen: 
 
1. Frans Scholtz wil graag „n register opstel aangaande lede se plaatjies-rekord. Laat weet 

gerus vir hom by 082 576 3516 watter totaal jy al bereik het, streek asook algemeen.  
 
2. Vriende, ons almal sien uit na die volgende uitgawe van die Mooifonteiner, maar Helen 

se hande is afgekap as niemand vir haar insetsels stuur nie, Groot asseblief, stuur 
vandag nog jou insetsel/storie/foto/probleem/oplossing/navrae, wat ookal!!! Haar e-pos 
adres is as volg: Helen.dennis@scaw.co.za 

 
3. Die afsnydatum vir nominasies was gisteraand, en wat „n teleurstelling dat slegs 1 lid 

buiten die bestuur nominasies uitgebring het! En alweer dieselfde persone! Gedog ons 
kry nuwe bloed by, nuwe idees ? Nou het die groepie net gekrimp, en die idees bly 
dieselfde. 

 
 

Bank besonderhede: 
Absa Boksburg 
Takkode 334 342 
Rekeningnommer 023 015 6719 
 
 
 
Kontak besonderhede: ( Elize) 
Sel: 082 781 4205 
Faks: 086 565 3318 
e-pos: elize.sawa@gmail.com 
e-pos: elize.p@vodamail.co.za 
 
Elize 
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