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   SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

ONS GESELSIE 

 
 
16 Augustus 2013  
 
Dagsê al die vriende, 
 
Die winter is besig om sy rus in te gaan, lente begin ontwaak, dus KAMPTYD!!! Wat is op die program? 
 
Lief en leed: 
Aan al ons verjaarsdagmaats: Baie geluk aan elkeen wat in September verjaar. ‘n Nuwe jaar, nuwe 
ondervindings! Mag julle geseënd wees met goeie gesondheid, vreugde, voorspoed en hope geluk. 
 
Aa, ek sien skoonhede in Mooifontein ontpop. Die Rossies het ‘n sang en styl konsert gehad, en Kyra is 
gekroon as Mej. Kleuterskool. Ousus Cheyenne het ook nie agter gebly nie en was een van die finaliste as 
Mej. Laerskool. Mooi so julle! Ek glo die Ross-familie is baie trots en glimlag van oor tot oor. 
 
 Aan die leedkant het ons verneem dat Johanna Pieterse, Estie du Plooy en Helen Dennis ‘n draai in die 
hospitaal gemaak het. Helen se operasie was baie geslaagd, en ons glo aldrie ons dames is oppad na 
spoedige herstel. 
 
Ons innige simpatie met Hannelie Maré wat haar moeder aan die dood afgestaan het. Hannelie, ons dink 
aan jou en mag jy vertroosting vind by ons Vader oor hierdie groot verlies.  
 
Langs hierdie weg wil ons dan ook die vorige president van Sawa, Christo van der Merwe, en sy familie 
ook aan die Vader opdra. Dit gaan regtig nie goed met Christo nie, die medici kan niks meer vir hom doen 
nie. Bid asseblief vir hom en sy familie. 
 
Gedagte vir die dag:  
1 Korintiers 4:20: Want as God oor ‘n mens se lewe beheer het, beteken dit dat jy in die krag van 
God leef!. 
 
Toekomstige  saamtrekke: 
 
Nasionale saamtrek te Koppisol 13/14 September 2013: 
Hierdie saamtrek se tarief is R380 vir die naweek per gesin, bestaande uit ouers en 2 skoolgaande kinders. 
Daar is ook ‘n seniorburger kamp vooraf vir die gelukkiges wat al vroëer kan gaan uitspan. Besprekings 
word by hoofkantoor gedoen, 011 918 0699. Afsnydatum vir besprekings 6 September 2013. 
Opskud!! Dit is jou laaste kans vir ‘n heerlike wegbreek! Onthou dit tel as ‘n streekskamp! 
 
Klipdraai 20/21 September 2013: 
Die tarief vir die naweek is R450, en indien lede wil aanbly tot Dinsdag 24ste(vakansiedag) is die tarief 
R200 per nag ekstra, dus R850. Afsnydatum vir bespreking en betaling was bepaal vir 1 September 2013, 
maar as daar nog laatslapers is, skakel so gou moontlik. Daar is nog plek. Ons het Roodekruin en Oosrand 
as gaste ook met hierdie saamtrek, en ons sien baie uit na hulle kuier. Trevor & Janel gaan heerlike 
onbytrolle maak vir Saterdagoggend @ R15 elk. Vooraf bestellings vergemaklik die aankope en verseker 
jou van ‘n heerlike ontbyt. Bestel dus om teleurstelling te voorkom. 
 
Geheime Kamp 25/26 Oktober 2013: 
Vriende, let asseblief op dat hierdie saamtrek se datum verskuif het, maak dus seker jy is het die regte 
naweek beet. Hou die pos dop vir verdere leidrade, nuus oor saamtrek, ens. Tarief R580 vir die naweek. Al 
die staanplekke is reeds geneem, met nog belangstellendes op waglys. Ons doen dus ‘n beroep op die 
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lede wat bespreek het, om asseblief julle gelde in te betaal voor 27 September 2013, anders gaan jou 
staanplek gegee word aan dié op die waglys! 
 
Kersboom te Klein Paradys 2/3 November 2013 
Vriende, hierdie saamtrek is baie gewild, en daarom het ons 30 staanplekke bespreek. Die oord wil egter 
weet of ons al die staanplekke gaan neem, aangesien dit ‘n baie gewilde oord is. Dit is moeilik vir bestuur 
om te bevestig, aangesien ons deesdae slegs ongeveer 15 staanplekke beset. Kan ons dus asseblief vra 
dat belangstellendes nou reeds sal bespreek om probleme te voorkom. (Iemand gaan nie plek kry nie 
of die kas moet vir 30 plekke betaal wat nie almal bespreek is nie) Die tarief gaan ongeveer R550/R600 
wees, afhangende of ons beplanning rondom die kersboomfunksie. Ons moet die oord reeds volgende 
week inlig oor aantal plekke wat hulle vir ons moet hou, dus gee ons asseblief jou tentatiewe aantal 
staanplek besprekings voor MAANDAGAAND 9 SEPTEMBER 2013. 
 
Jaarprogram 2014: 
Vriende, bestuur sit met ‘n tameletjie oor sommige saamtrekke oor langnaweke wat buitensporige tariewe 
opgelewer.  Koro-Koro vra R420 per nag, asook Dube met R550 per nag. Meeste oorde verwag ook ‘n 
verdere 10% styging in tariewe vir 2014. Bestuur is dus besig om ondersoek in te stel na goedkoper oorde, 
maar voorstelle van julle kant af is ook welkom. Alternatiewelik is gewone naweke goedkoper, maar ‘n lang 
naweek bly maar ‘n bonus! Ons sal julle op hoogte hou van veranderings.  
 
 
Algemeen 
 

1. Hou die webwerf dop vir die AJV notule. Verdere belangrike inligting sal ook in die eersdaagse 
Mooifonteiner verskyn. 
 

2. Op aanvraag sal terugvoering oor saamtrekke op ‘n verlengde nuusbrief elke maand op 
webwerf/facebook verskyn. Gaan maak gerus ‘n draai op die web. 
 

 
 

 
Bank besonderhede: 
Absa Boksburg 
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 
 
Groete van wa tot wa. 
Elize 
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