
 

GOD HET ONS GEKIES 
Don Francisco sing n liedjie “I have 
chosen you” Die woorde gaan so: 

 
there's no need to run away. 

I have chosen you, 
why do you doubt the words I say. 

Through it all I've been right by your 
side. 

Ask me and you will not be denied. 
I have chosen you 

and I will not turn you down. 
I have chosen you, 

you were born to wear a crown. 
Through it all I've been right by your 

side. 
Ask me now, you will not be denied 

 
God het ons gekies, omrede Hy ons 
liefhet. Omdat Hy ons gekies het sal 
hy ons nie in die steek laat nie. En 
sou iemand val, bly hy nie lê nie, 
want die Here help hom op. (Psalm 
37:23 en 24) Selfs ten tyde van prob-
leme sê die Here dat Hy ons sal 
uithelp en wanneer ons Hom aanroep  

Geestelike Bydrae 

Uit die Voorsitter se pen…. 

My vingers en tone vertel my 
nou dat somer beslis iets van 
die verlede is. Ons is al deur 
die eerste helfte van die jaar, 
en meer as 3/4 deur die SAWA 
jaar.  Daar is nog net een 
kamp oor voor die volgende 
AJV geskeduleer vir 29/30 
Augustus by Koppisol.  Intus-
sen het ons lekker gekamp by 
Klipdraai, Dube en Warmbad.   
 
Baie dankie vir almal se hulp 
en saam kuier by die Presi-

dente. Mariette se lekkerrrrr 
sous het veroorsaak dat ons nie 
naastenby in die vraag kon vol-
doen nie. Volgende jaar maak 
ons weer so. 
 
Daar is baie goed waaroor ‘n 
mens wil gesels, maar op hier-
die stadium is die belangrikste 
punt die AJV wat alreeds in 
beplanning is. As dit enigsins 
moontlik is, probeer groot asse-
blief om hierdie kamp by te 
woon. Behalwe vir die vergader-

ing om sake te bespreek wat 
vir ons almal van direkte 
belang is, gaan jy jouself 
skop as jy die aandfunksie 
mis.  Het jy al jou kostuum vir 
ons 50’s / 60’s funksie be-
plan?  
 
Saam met die AJV, en ge-
woonlik eintlik die belangrik-
ste punt van bespreking, kom 
die verkiesing van die nuwe 
bestuur wat vir die volgende  
jaar aan die stuur van  
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IN HIERDIE UITGAWE: 

sal Hy ons red uit ons benoud-
hede.  (Psalm 50:15 and 34:18) 
Maar ons staan dikwels gebroke, 
seergemaak en in pyn. Hoekom laat 
ons dan nie ons weg aan die HERE 
oor en vertrou op Hom nie sodat Hy 
Sy wil kan uitvoer nie? (Psalm 37:5) 
Hoekom vind ons nie ons vreugde in 
die Here nie, sodat hy kan gee wat 
jou hart begeer? (Psalm 37:4) 
 
Ons kan lewe in oorvloed geniet 
(Johannes 10:10) want God het ons 
gekies. Daars geen nut om weg te 
hardloop, geen doel in twyfel nie. Hy 
het ons gekies. Hy sal ons nie in die 
steek laat nie. Deur alles en in alles is 
Hy aan ons sy en wanneer ons Hom 
aanroep sal Hy antwoord. 
 
God het immers gesê: "Moenie bang 
wees nie, Ek is by jou, moenie be-
kommerd wees nie, Ek is jou God. Ek 
versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou 
vas, met my eie hand red Ek 
jou." (Jesaja 41:10) 

Mooifontein se skip sal 
wees. Weet julle dat ons 
huidige bestuur van ses 
lede altesaam 36 jaar op 
bestuur dien? As ‘n mens 
dan nog sien dat die helfte 
van huidige bestuurslede 
met hul eerste jaar besig is, 
dink ek dis hoog tyd vir 
vernuwing. Kyk maar net 
watter lekker veranderinge 
het hierdie jaar gebeur  
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 so as jy of iemand wat jy ken 
nie kans sien om op bestuur te 
dien nie, maar wel bereid is om 
verantwoordelikheid vir iets te 
neem, laat weet ook sodat ons 
van jou hulp gebruik kan maak. 
O o r d - i d e n t i f i s e r i n g  e n 
skakeling, Mamma Mia tafel, 
die Mooifonteiner ens is alles 
goed wat op ‘n ad hoc basis 
aksie nodig het deur een en 
elkeen van ons. 
 
Soos julle weet het ons ledetal 
gekrimp die afgelope tyd. Waar 
ons in ‘n stadium die grootste 
streek in SAWA was met meer 
as 120 lede, het ons tans net 
so oor die 50 lede op ons regis-
ter. Die afname is hoofsaaklik 
te wyte aan dormante lede, of 
mense wat hul kamptoerusting 
weens omstandighede moes 
verkoop, of nie meer kan kamp 
nie wat nou van die naamlys 
begin verdwyn.  
 
Ons het ook die tragiese af-
sterwe van Peet & Este du 
Plooy gehad, ‘n egpaar wat 
binne dae van mekaar gesterf 
het aan onverwante oorsake. 
Dit was ‘n baie groot verlies vir 
Mooifontein, en ook hul eie 
groepie—die Spatare. Mooifon-
tein was in die posisie om die 
kerkruiker te betaal, wat vir ons 
‘n voorreg was. 
 Peet & Este, julle plekkie gaan 
leeg wees. 

Ten spyte van omstandighede 
moet ons aktief bou aan ons 
kern groep gereelde kampeer-
ders. Dit bly veral kommerwek-
kend dat ons sukkel om nuwe, 
en veral jonger lede te werf, en 
daar het ons elkeen se hulp 
nodig. As jy lekker kamp, praat 
bietjie met jou vriende / ken-
nisse, en bring daardie poten-
siële lede saam kamp toe. 
Maar meer as dit—maak asse-
blief ook seker dat ons die lede 
wat ons reeds het of gewerf het 
behou. Dis so maklik om maar 
te laat gaan as ‘n ou ‘n paar 
keer ‘n ‘goeie’ verskoning ge-
had het om nie te kamp nie, of 
om lekker te kuier en te vergeet 
van ‘n besoeker of nuwe lid 
tydens kampe. 
 
Kom ons sorg dat ons deur 
goeie, veral die meer informele 
kommunikasie kontak met 
mekaar behou, en meer met 
mekaar gesels, ook buite kamp 
verband. Jy is mos lid van die 
Mooifontein Faceboek groep, 
nê?  En wat van al die ander 
informele goed soos WhatsUp 
en so aan?  Dankie vir die 
inisiatiewe daar. Hoe voel jy 
oor meer e-posse in jou in-
mandjie?  Kan ons maar stuur, 
of gaan jou baas jou afslag as 
ouens begin oor en weer kuier 
op jou gewone e-posadres? 
Laat weet asb, en maak jou 
voorstelle oor hoe ons meer 

met mekaar kan gesels. Net 
een versoek asseblief—as jy 
op ‘n oop SAWA Mooifontein 
groep gesels, hou asseblief 
jou gesprekke en kommentare 
op so ‘n vlak dat dit SAWA, en 
Mooifontein, tot eer sal strek. 
 
Geniet hierdie puik uitgawe 
van die Mooifonteiner, maar 
onhou dat Helen ook van JOU 
bydraes afhanklik is. Stuur 
gerus vir ons ‘n artikel oor iets 
wat vir jou interessant is, of 
wat jy dink vir ander van nut 
mag wees. Tegnies / kamp-
kos / wa-idees / gadgets en 
mcgafters / wenke wat werk, 
of selfs jou voorstel vir ‘n ar-
tikel wat iemand anders dalk 
kan skryf. 
 
Lekker lees, en sien jou by die 
volgende kamp. 
 

Hennie 
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KAMPE VIR DIE RES VAN 2014: 

Daar is darem nog ‘n paar kampe oor as jy nog hierdie jaar wil gaan: 

 

Die Mooi fonteiner 

met die nuwe bestuurslede wat 
by ons aangesluit het. Die lekker 
inisiatief en roeringe rondom die 
Mamma Mia tafel het weer iets 
nuuts gebring, maar ons wag 
steeds vir elkeen van julle se 
interessante bydrae daaroor. Die 
gewoel rondom ons kampe, die 
puik funksies wat gereël is en 
alles wat nog in die pyplyn is, en 
dan sal jy sien dat die nuwe 
bloed net die regte ding vir die 
streek was. Wat kan jy bydra tot 
hierdie pogings? 
 
Ek moet beklemtoon dat AL  die 
bestuursposte beskikbaar is vir 
nominasie, so moenie voel dat jy 
enige iemand in die gesig  gaan 
vat as jy iemand vir ‘n pos wil 
nomineer nie. Ek dink ek kan met 
groot vrymoedigheid praat as ek 
sê dat ons dit een en elkeen sal 
verwelkom om plek te maak vir 
nuwe idees. So praat met jou 
man / vrou / boetie / sussie / 
buurman / buurvrou / vriend / 
vyand of wie ookal, en kyk waar 
jy of iemand wat jy ken dalk vir 
ons ‘n verskil kan kom maak. 
 
Daar is die vier ‘naam’ poste 
(Voorsitter, Onder Voorsitter, 
Sekretaris/esse en Penning-
meester),  en dan ook 3 (maks 4) 
addisionele lede wat benoem 
moet word.   
 
Onthou ook dat die bestuur nie al 
is wie leiding mag neem nie, 

AJV—Koppisol 29/30 Aug 14  

Nasionale Saamtrek  19/20 Sep 14  

Soetdoring 26/27 Sep 14  

Geheime Kamp 24/25 Okt 14  

Klein Paradys, Kers Afsluiting 28/29 Nov 14  

ONTHOU…… 
Daar is slegs 25 staanplekke beskikbaar vir ons afsluiting by Kein Paradys 

ONS MAG NIE DUBBEL STAAN NIE  

 

Maak dus baie seker jou plek is bespreek, en jou deposito betaal aangesien dit hoogs onwaarskynlik 
is dat ons ekstra staanplekke sal kry.  

Tradisioneel is dit ons gewildste kamp en gewoonlik vol bespreek.  
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DAAI  GASSILINDERS… 
Gas is populêr onder die buitelewe klomp, om nie van die lapa-braaiers met hul fênsie gas-braai stowe te praat nie. Gasstelsels in ouer 
karavane, soos ons s'n, het gastoerusting in die slaapgedeelte. Nuwer ontwerpe skuif die gastoerusting na buite. 
 
Daar was 'n tyd toe gas beligting in publieke geboue (soos teaters) en in passasierstreine algemeen was en mens kan jou die chaos indink 
tydens 'n brand of 'n ongeluk. Karavane het ook op 'n stadium gaslampies gebruik.  Die enigste gaslampies wat ek ooit in 'n karavaan ge-
sien het, was in 'n laat '60 SAS+H model, doer duskant Belfast langs die treinspoor.   
 
'n Goeie veiligheidsmaatreël is om gastoerusting met loodsvlammetjiestelsels toe terus.  As die loodsvlammetjie 
doodgaan, word die gas-toevoer afgesny.  Gassilinders en gastoerusting kan nogal redelike rowwe hantering 
deurstaan, maar moet nou nie gaan krap waar dit nie jeuk nie! 
 
Hier is 'n paar dinge om aan te dink om die risiko van 'n gas-ongeluk te verminder: 
 
Silindervulling: 
Maak seker dat die silinder nie oorvol is nie.   
'n Geelvlam kan 'n teken van 'n oorvol silinder wees.  Die totale massa van die silinder en die gas mag nie meer wees as die massa van 
die silinder (gestempel op die voet van die silinder) en die kapasiteit van die silinder nie. 
 
Silinderomruiling (Soos vir 9kg en 48kg): 
Maak seker dat die silinderklep en aansluiting geseël is (gewoonlik 'n hitte-gekrimpteplastiekhuls). 
 
Woonwastelsels: 
 
Voor vertrek (of na die langstaan): 
Hierdie stappe kan ook deur jou gawe woonwahandelaar of versiener gedoen word. 
Gaan die rubberseëls en gaspype na en kyk of daar enige rubber komponente is wat doodgegaan het, of nie meer so gesond lyk nie. 
Gaan die algemene toestand van die gasleidings na. 
Koppel die gassilinder en maak die kleppe (behalwe die finale klep) oop en toets vir enige lekkasies.   
NOOIT OOIT NIE MET 'N VRIENDELIKE VLAMMETJIE NIE!!!!  
Mindere lekkasies kan opgespoor word deur seperige water aan te verf. 
Sluit die stelsels af, bloei die pype leeg en ontkoppel die gassilinder voor vertrek. 
Sorg dat gassilinders veilig vasgemaak is.  Gebruik die toue, bande en rekke wat voorsien is, anders pak die silinders goed vas. 
Sorg dat silinderkleppe deeglik toe is. 
 
By die kamp: 
Die manne wat weet stel voor dat dat mens nie die klep (kraan) al die pad oopdraai nie.  So 1½ draaie is genoeg.  Die redenasie is om te 
keer dat die kraan (klep) dalk in die oop posisie vassteek.  (Nee, in so 'n posisie wil jy nie wees nie!)  Die enigste raad wat "hulle" het is om 
die "sondaar" in die oopte te kry en die gas af te bloei.  Mens kan dit ook af brand, as jy seker is die res van die stelsel is heeltemal veilig 
en in orde (natuurlik deur die stoof of soortgelyke toestel, wat reeds in lyn gekoppel is). 
 
"Cadac-tipe" silinders 
Die voordele en gerief van hierdie silinders is iets besonders. Hulle ry saam met jou of jy nou kamp, beeste onthoring, koffie aanslaan of 
die ontbyt-na-kerk maak.  Vandat hulle op die mark verskyn het, het primusstofies soos die spreekwoordelike hoendertande geword.  Ek 
kan nie onthou wanneer laas ek 'n primusstofie by 'n kerkbasaar of "bakkery van gemeenskaps-aard"gesien het nie. 
Met jou gesonde verstand in rat, is daar nie veel wat sommer met jou gassilinder verkeerd gaan nie.  (oppas vir kan nie verkeerd gaan, 
……… nie verkeerd gaan nie, nie…) 
 
Veiligheidsmaatreëls vir Cadac tipe silinders is soortgelyk aan ander silinders (soos bo): 
 
Moenie die silinder oorvol maak nie. 
Sorg dat die spuitstuk (dis nou die "jet" of die "nipple", Antie) mooi vas is.  Die manne wat weet, sê as daar gas deur die skroefdraad lek, 
kan die vlam geel wees) 
Sorg dat die wasser tussen die toestel (bv. kook-kop) en die silinder in 'n goeie toestand is sodat daar nie gas lekkasies ontstaan nie, want 
die een of ander tyd kan die vlammetjie spring.  (Draai toe Ma!,draai toe!!!) 
As Ma lekker "Jêffels" gemaak het, "help 'n bietjie daar" om die stofie na die tyd skoon te kry.  Daai "botter-en-kie" het nou al lekker vernis 
gebrand en later gaan jy hom glad nie afkry en ook nie uit die hoekies en gaatjies kry nie! 
Mens kan gerus ook maar so van tyd tot tyd die gaskop uitmekaarhaal en mooi skoon maak en nee, moet nou nie die spul in die water druk 
nie.   
Maak alles sorgvuldig skoon en mooi droog en sit dit weer aanmekaar. 
Onthou om al die seëls na te gaan en te sorg dat die skroefdrade mooi skoon is en dig pas.  (Onthou die geelvlammetjie) 
 
Oupa het gesê as mens goed na jou gereedskap kyk, sal hulle jou nie sommer in die steek laat nie.  Dieselfde geld vir onse gas maters. 
 
 

… en as dinge verkeerd gaan?   
 
Dis nou weer 'n ander storie, maar kortliks: 
Dink bietjie:  Presies wat kan verkeerd gaan? 
Wat moet mens doen as dit gebeur? 
Wie moet mens by die problem betrek? 
Dat 'n mens so bietjie oor die dinge besin, beteken dat jy die dink tyd verminder en reaksie tyd vervroeg.   
Anders gestel, mens hoef nie eers 'n strategiese beraad te belê nie, nee.... jy kan sommer dadelik stappe neem 
 … sulke lang vinniges, weg van die "moelikgeit" af.) 
 

-Johan la Grange 



 

Vakante Poste  
 

Vereistes:  
 
Jy moet ‘n Mooifontein-lid wees wat darem redelik gereeld kamp 
Jy is analities, hardwerkend & lojaal 
‘n Man/Vrou van jou woord 
Spertyd gedrewe 
Jy het goeie kommunikasie vermoëns 
Is deeglik en mense kan op jou staatmaak 
Jy kan standaarde stel, maar ook bestaande reëls volg en al die kante van ‘n 
probleem opweeg 
Jy is dinamies met hoë waardes en te alle tye regverdig 
Eerlik maar altyd baie taktvol 
Jy het ‘n opregte begeerte om liewer te gee as ontvang 
‘n Liefde en belangstelling vir kampering 
Jy kan as ‘n leier optree maar ook goed funksioneer as deel van ‘n span 
Jy erken en handhaaf SAWA waardes 
 
 

Jy moet ook:  
Redelik dikvellig wees 
Geen erkenning verwag nie 
Dikwels kritiek kan hanteer 
Nie ontmoedig word deur mislukkings nie 
Op kort kennisgewing reëlings kan aanpas en verander 
Bereid wees om sonder betaling of erkenning te dien en dikwels ‘oortyd’ te werk 
Onvoorwaardelik jou tyd beskikbaar stel 
Positiewe bydraes en hantering van konfliksituasies is belangrik 
 
Dit sal ook help:  
As jy nie omgee om die varkie in die verhaal te wees nie 
Partykeer moet jy ongewilde besluite kan maak en daarmee saam leef 
Perde tot by die water te dra, en hulle dan teelepel vir teelepel water te gee 
 

 
Kwalifikasies Benodig:  
 
Eintlik geen - as jy binne-in gesinsverband kan funksioneer kwalifiseer jy. By Mooifontein is ons mos een, groot gesin!!! 
Jy moet ‘n telefoon kan gebruik, bereid wees om ‘n paar ander dinge te leer (met stampe en stote) en bo alles gewillig wees! 
 
Poste beskikbaar:  
Voorsitter 
Onder-Voorsitter 
Penningmeester 
Sekretaresse 
3 x Addisionele lede  a. Oordbesprekings 
    b. Redaksioneel 
    c. Bate Houer 
 
Beloning:  
Jy dra positief by tot die groei van Mooifontein 
Jy sal leer om baie nederig te wees 
Finansieël – GEEN 
Jy sal lede beter leer ken en nuwe vriende maak 
 
As jy iemand ken wat voldoen aan bogenoemde vereistes, nomineer hom/haar asb as nuwe bestuur van Mooifontein.  
Nominasie sperdatum 13 Aug 2014 
 
Nominasie vorms beskikbaar by Elize—onthou….stuur jou volledige, getekende nominasie vorm na Elize by elize.sawa@gmail.com 
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GEWILDSTE OORDE—ONS HET GEVRA, JULLE HET GESTEM 

Bestuur het reeds ‘n vraelys uitgestuur om JUL gunsteling oorde te kry sodat ‘n voorlopige program aan lede voorgelê kan word 
tydens 2014 se AJV. 
 

Die top 10 oorde—soos deur lede gestem—is as volg: 

1. Dube 

2. Klein Paradys 

3. Bosveld Oase 

4. Drie Berge 

5. Eastco 

6. Monateng 

7. Buffelspoort 

8. Tempel 

9. Warmbad 

10. Koppisol  

DUBE

14%

KLEIN PARADYS

12%

BOSVELD OASE

12%

DRIE BERGE

12%
EASTCO

10%

MONATENG

9%

BUFFELSPOORT

8%

TEMPEL

8%

WARMAD

8%

KOPPISOL

7%

Hierdie Top 10 oorde val in die volgende areas: 

MEYERTON

11%

NYLSTROOM

13%

RUSTENBURG

13%

WARMBAD

13%

MAGALIESBURG

14%

PRETORIA

15%

BRITS

21%

MEYERTON

NYLSTROOM

RUSTENBURG

WARMBAD

MAGALIESBURG

PRETORIA

BRITS
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Met ons besoek aan die Weskus in Desember 2013 het ons 'n bloutjie geloop om op Britstown te gaan 
oorslaap.  Ons word toe aangeraai om die pad na Carnarvon toe te gebruik, dit is geteer intussen.  Ons 
besluit toe om verder te ry.  Op Carnarvon aangekom volg ons die aanwysing volgens die GPS na die 
Munisipale Woonwapark.  Daar aangekom gaan doen ons navraag oor verblyf.  Eers word die ablu-
siegeriewe aan ons gewys en daarop kon ons besluit of ons daar gaan oornag.  Die ablusiegeriewe was 
heel aanvaarbaar (nie sterstatus nie). Ons besluit om daar te oornag.  Op navraag word ons ingelig dat die 
koste, verbonde aan die oornag fasiliteit, R20-00 per nag is en as ons elektrisiteit gaan gebruik R22-50 per 
nag. ............. 
Hieronder is die kwitansie.  Ons deel dit graag met julle  

• Die Wiese’s 

Dis nou jammer Carnarvon is bietjie ver vir ‘n kamp—wanneer laas kon jy kamp teen R22-50/
nag, elektrisiteit ingesluit, met ‘n amptelike kwitansie….. red 

Soetdoring Vakansieplaas Soetdoring Vakansieplaas Soetdoring Vakansieplaas Soetdoring Vakansieplaas 

in Vereeniging is ‘n nuwe in Vereeniging is ‘n nuwe in Vereeniging is ‘n nuwe in Vereeniging is ‘n nuwe 

oord vir Mooifonteinoord vir Mooifonteinoord vir Mooifonteinoord vir Mooifontein    

(26/27 sep 2014)(26/27 sep 2014)(26/27 sep 2014)(26/27 sep 2014)    
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Soetdoring het iets vir 
almal—kinders, natuur 
liefhebbers, 4x4 entoesiaste 
en professionele stoepsitters! 
 
Die oord is klub-vriendelik en 
bied ons ‘n uitstekende tarief 
van R450 vir die naweek. 
 
Moenie dat die 4x4 gedeelte 
jou afskrik nie—die pad is 
heeltemal toeganklik vir 
gewone motors, en die oord 
word gereeld deur ander 
streke gebruik. 
 
Bespreek sommer gou jou 
staanplek hier! 
 



Die “oupa ding”Die “oupa ding”Die “oupa ding”Die “oupa ding”    
 

“n Mens se hart is ‘n dinamo wat in jou jeugjare wakker skop en genoeg krag  en warmte opwek vir die res van 
jou lewe” het Jan Rabie per geleentheid gesê. 
 

As jy jou egter aan die verkeerde kant van 60 bevind, dan is daar maar min wat nog ‘n vonkel in jou oog, ‘n 
huppel in jou kruppelstap kan sit en iets wat jou weer kan opwek vir daardie deel wat lees “vir die res van jou 
lewe”. 

In my kort ondermaanse bestaan het ek alles probeer, (soms tot my spyt, ander tye tot ander se spyt ), alles 
ondersoek, (bo gesoek, onder gesoek, binne, buite en sommer oraloor), alles gery, (van ‘n donkie tot ‘n BMW 
Z4 sport), alles geëet, (soms te veel en ander tye gewens ek het nie) 

alles gedoen, (gevry, gevra, vrougevat, kind grootgemaak, gewerk, gebou en geboer), en alles wat tussenin 
kan wees, beproef.  Amper alles ook gesien, van Barberton se blou berge tot Nebukadneser se Babilon in Irak. 

Deesdae is die grootste uitdaging om kop bo inflasie te hou. 

My hart se dinamo draai stadiger en die liggies brand flou en soms neem dit lank om jouself uit die bed gekreun 
te kry.  
 

Hoe eentonig kan die lewe tog raak!  

Opwinding soek? 

My geld is in elk geval te min om ‘in 80 dae om die wereld te reis’. 

As die ontnemer van inkomste my nie knou nie dan kom sit die boewe jou ore aan met ‘n nuwe skelmstreek. 

Hierdie soort opwinding het geen goeie burger van ‘n land nodig nie. 
 

En toe gebeur dit - en sedertdien is my lewe nooit weer dieselfde nie!  

Ander mense het daarvan gepraat, ek het dit by ander seniormense gesien, maar nooit gedink dit kan so erg 
wees nie.  

Ek praat van my nuwe status: OUPA status. Sy naam is Ivan, ‘n ware splinter van die ou blok, want ek sien ook 
my eie grille en geite by die klein mannetjie. 

Die lewe het ‘n manier om mens te verras. Nie in my vaagste drome kon ek my indink hoe lekker die kleinkind-
lekker sou wees nie, met elke stadium sy eie soet, soms soet, soms soet-suur en ander tye sommer net suur.                      

Ja die ander oupas en oumas het toe nie die kleinkind plesierigheid oordryf nie. 

En dit het sekerlik ook ons eerste en oudste oupa Adam se lewe kleur gegee, ‘n huppel in sy 900 jaar op aarde 
gesit, selfs die eentonigste bestaan buite die Edenpoorte weer laat vlamvat. 

 

Dis die lekkerste lekker as die klein mannetjie my sien, en sy ogies vonkelblink, hy opgewonde giggel-lag, sy 
armpies hoog uithou en sy handjies fladder, fladder soos linnelappies in die wind. 

Soos ‘n hondjie wat stertswaai bly is, is hy elke keer bly om my te sien. 

Hy kan nie wag nie (en sy oupa ook nie), en as oupa hom optel, dan kyk hy hoogs tevrede na my en deesdae 
kry oupa nog ‘n druksoen ook om die blydskap te verseël. Dan word daar met die wysvinger na iets gewys en 
in geluide wat klink na die taalverwarring by Babel gepraat, en ek verstaan. 

Skielik wek die dinamo genoeg krag in my op en die spelery kry momentum. 

Ons speel wegkruipertjie, hy soek en kry my, en skarrel dan holrug weg as oupa hom jaag met leeugeluide in 
sy ore. 

As oupa sê: “maak oupa skrik!” dan blaas-proes hy met ‘n getuite mondjie, en oupa maak of dit die skrik van sy 
lewe is. Dan kraai hy van die lag, blaas-proes weer en weer en elke keer lag hy asof dit die snaakste ding op 
aarde is. Oupa geniet dit eweveel, want lag is mos lekker, hy lag en ek kry lekker .  

Ai, en so kom skrop hierdie skepseltjie nes hier in my binneste. 

Hy’s die soet suikerklontjie in my kies. 

As die speeltyd, eettyd, badtyd verby is en dit huistoegaan tyd is, dan word geprotesteer, gehuil en geklou (dis 
nou die klein seuntjie, oupa ook, maar hy wys dit net nie)– hoe kan julle dit aan ons doen? 

Iewers het ‘n baie stewige stuk dubbelkleefband tussen ons kom lê, ek kan nie sê wanneer en hoe nie, al wat 
ek weet, dis daar. 

Die mannetjie is in jou gedagtes, jou gebede, en sonder om twee keer te dink ook in jou sak - speelgoed, klere, 
kos en wat ookal nodig en selfs onnodig is. Oupa het soveel energie dat hy selfs AVBOB bel en sy begrafnis 
uitstel. 

Bladsy 8  Die Mooi fonteiner 



Die Mooi fonteiner  

‘n Opreg geteelde seun, want karre kry eerste en die meeste aandag. Sleutels, wiele, knoppies, ratte, liggies, 
als wat kan oop en toemaak – oupa, dis mos die lewe. 

Die wiele-ding lê in die gene, moet wees, want so was oupa ook. 

Skielik is daar energie vir al die nuwe dinge, speel, bad, voer, koors, medisyne, dokters en wat ookal. 

Daar is alreeds planne vir lekker saamdoen dinge op die tafel.  

Kaskarre bou, boomhuise, visvang, bootry, swem, en alles wat seuntjies nog gewys en geleer moet word voor 
die skool sy aandag nodig het.  

Die rekenaarding sal seuntjie maar vir oupa eendag leer. 
 

Ook vetkryt en inkleurpotlode trek sy aandag. Behendig krap sy regterhand oor die engelprentjie wat ouma vir 
hom gekoop het, en hy kleur sommer  die tafel ook in.  

Ek bekyk myself en sien hoe hierdie laaitie met ‘n permanente merker ook oor my hart kom krap het – die graf-
fiti van liefde. 
 

Kinders en kleinkinders is groen koring op die land. Deesdae is daar twee koringaartjies op die land, want sus-
sie het ook haar verskyning gemaak. Nou moet ouma se dinamo ook oortyd werk om by te hou met voed en 
bad en doeke ruil en sus en troos.  

As hierdie gryshaar oupa dink aan al die seerkry, die nerfaf knieë, bloukolle en kopstamp wat nog op sy pad 
wag, dan bied ek aan om die pyn in sy plek te dra, as ek kon. Die bladsye van klein Ivan se lewensboek is nog 
leeg maar die vulpen lê in ons hande.  Dit is my Godgegunde voorreg om op ‘n paar bladsytjies iets te skryf, 
iets wat sy lewenspad mooi, lekker en waardevol sal maak. 

Sy eie ID boekie wat hy kan saamvat skool toe, werk toe, kerk toe, sportveld toe, oral saamdra tot waar hy dit 
eendag aan sy nageslag kan voorlees. 

As die kopstampskool hom nerfaf laat, dan wens ek so dat hy sal onthou van ons wegkruipspeletjie en dat hy 
saam met sy oupa agter Ps. 91 sal kom wegkruip. 
  

Wees vandag die skepper van die mooi en die lekker sodat dit more onthou sal word. 
 

Na alles, as die doodswind jou spore kom toewaai, dan is dit net die mooi en die lekker wat in mens se gedag-
tes bly voortleef. 

Bladsy 9  



10 Redes waarom jy die 10 Redes waarom jy die 10 Redes waarom jy die 10 Redes waarom jy die 
AJV moet bywoonAJV moet bywoonAJV moet bywoonAJV moet bywoon    

 

1. Want dis die regte ding om te doen – jy is ‘n lid 

2.  Kom kies self die bestuur vir volgende jaar 

3.  Hoor wat het alles gebeur die afgelope jaar 

4.  Sê iets oor waar/wanneer ons volgende jaar gaan kamp 

5.  Dit gaan vet prêt wees 

6.  Jy gaan lank en lekker lag vir jou pelle 

7.  Jou Saterdag aandete is ingesluit by die prys 

8.  Ons gaan ‘n groot partytjie hou die Saterdagaand 

9.  Jy kan groot pryse wen 

10. Jy kan gaste saambring 

Ons gaan so bietjie terug in tyd hierdie jaar—ver terug.   

Hier’s ‘n paar hoogtepunte uit die 50/60’s 
1959 - Barbie maak die eerste keer haar verskyning & mikroskyfies is 

uitgevind 
1960 - Chubby Checker stel die eerste TWISTdans bekend – regtig…… 
1962 - Marilyn Monroe is dood 
1962 – Eerste TV uitsending in kleur 
1962 – Spacewar – die eerste rekenaarspeletjie word vrygestel  
1963 - President John F. Kennedy word vermoor   
1964 – Beatlemania – die Beatles val Amerika in!  
1964 – Bokser Cassius Clay sluit by Islam aan en verander sy naam na Muhammad Ali  
1965 – Die mini-romp maak sy verskyning 
1966 - One Million Years BC verander Raquel Welch in ‘n seks simbool in ‘n 2 stuk bikini  
 1967 – Eerste hartoorplanting vind plaas 
1968 - "60 Minutes" maak sy debuut op CBS TV  
1969 - Woodstock Musiekfees in New York   
1969 - Die brutale en ritualistiese moord van die 26 jarige aktrise Sharon Tate en ander in Los Ageles deur   

Charlie Manson’s se hippie ‘kultus’ familie   
1969 – Eerste man op die maan met Apollo 11 ruimte vlug  

Baie pryse om te wen….. 

Beste paartjie 

Beste individu 

Beste danser 

Mees entoesiastiese tafel en nog meer….. 

Maar jy sal daar moet wees as jy wil saamspeel!Maar jy sal daar moet wees as jy wil saamspeel!Maar jy sal daar moet wees as jy wil saamspeel!Maar jy sal daar moet wees as jy wil saamspeel!    



KRY JOU UITRUSTING REG, 
LAAT WEET ONS WAT IS JOU 
GUNSTELING 50/60’S LIEDJIE 

EN KOM HAAL JOU BELONING 
BY DIE AJV 

Of jy nou wil twist, rock ‘n roll, of jou   

hippie dae wil herleef,  

jy gaan vet prêt hê!!! 

Manne....  

.....As jy op 'n girl afkom wat hot, sexy, lojaal, nie materialisties, en finansieel onafhanklik is.  En sy kan haar ding in 
die kombuis reg doen. En as jy sê spring, dan vra sy hoe hoog.  

 En sy glo jy is die enigste handsome ou op aarde.  

 En sy kan die Blou Bulle se gebrek aan 'n game-plan aan jou vrinne uitlê. En sy weet wat om te doen as jy sê, "ons 
gaan nóú braai"! En sy was jou bakkie sonder dat jy vra. 

En sy luister na elke woord wat jy sê. En sy val jou nooit in die rede nie.  

  .....Dan moet jy weet die dagga wat jy rook is TOP KWALITEIT!!!  

-  Francois Kruger……  


