
Waarheen is jou skip van  
drome oppad? 
 
Sy het bekend gestaan as die skip van 
drome.  Sy was agt honderd en negentig 
voet lank. Veertien duisend mense het aan 
haar gebou. Die anker het vyftien en ‗n half 
ton geweeg en is deur twintig perde van 
die fabriek af tot by die skip getrek.  Die 
binnekant van hierdie skip het tien maande 
geneem om te voltooi, altesaam ‗n paar 
miljoen ure se werk aan Louis Quinze. 
Klassieke Versailles en Victoriaanse ver-
sierings, Crown Berger skilderye, Franse 
kafees en Turkse baddens om maar net ‗n 
paar te noem. 
 
Sy is ook genoem: Die onsinkbare skip en 
in ‗n koerant van 1912 word berig dat selfs 
God haar nie kan sink nie. 
Maar op Sondagaand 12 April 1912 sink 
die Titanic binne twee ure en neem 1500 
lewens saam na haar watergraf. 
 
Tydens hierdie twee ure het interessante 
verhale afgespeel. Daar was te min red-
dingsbote. Die rykes en vernames het 
gesorg dat hulle eerste plek kry.  
 
Later het die Kaptein oor sy megafoon 
afgekondig dat net vrouens met babatjies 
plek op die reddingsbote mag kry.  
 
‗n Man met ‗n babatjie in sy arms het verby 
‗n vrou gehardloop wat nie ‗n kind gehad 
het nie.  
 

Skip van Drome 

‘n Nuwe jaar wag vir ons…... 

Partykeer lyk dit of ons nie 

betyds alles gereël gaan kry nie, 

en partykeer voel jy dit is mal-

ligheid en is lus en hardloop 

weg. Gelukkig is ek lekker vet 

en kan nie baie ver hardloop 

nie, dus gaan kamp ek maar 

liewers. 

Vrydagaand as ons klaar kamp 

opgeslaan het en die kleinkind-

ers vat gou ‗n laaste ‗spin‘ met 

die fietse voor dit donker word 

skop daai lekker gevoel in. 
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Die Mooifonteiner 

Vir haar was die afkondiging ‗n 
doodsvonnis.  Skielik het haar situasie 
verander toe die man sy kind in haar 
arms sit en sê: ―Dit is joune… hardloop 
vir jou plek op die reddingsboot!‖ 
 
Ons is almal daarvan bewus dat ons 
lewensvaart iewers soos die Titanic 
gaan sink. Ons is ook bewus daarvan 
dat nie almal in hierdie lewe die red-
dingsboot van Jesus gaan haal nie. 
 
Met Paasfees kom sit God opnuut weer 
Sy kind in jou arms en sê: Dit is joune… 
hardloop na my reddingsboot.  Moenie 
wag tot dit te laat is nie. Wanneer ‗n 
skip sink, word lug uitgeblaas en water 
ingesuig. Wag jy tot dit te laat is, word 
jy saam ingesuig al spring jy. Die 
meeste mense wat hulle lewe in die 
Titanic ramp verloor het, het nie ver-
drink nie maar verkluim. Wie wil in koue 
water ronddobber as Jesus reeds vir 
jou ‗n plek op sy onsinkbare reddings-
boot voorberei het. 
 
Miskien is daar iemand waaroor jy baie 
bekommerd is of wonder waar hulle 
welvaart hulle aan die einde hul lewens 
gaan bring. Miskien sukkel jy ook soos 
ek om geskenke te koop en wonder wát 
jy vir iemand se verjaarsdag sal koop 
die jaar. Gee dan bogenoemde hierdie 
reddingsverhaal vir daardie persone as 
‗n geskenk. 

 

 

 

 

– of dit nou ‗n koffietjie 
uit Ierland of Afrika is – 
is dit die kersie op die 
koek. Estelle Cronje 
het natuurlik ‗n ander 
naam daarvoor – kof-
fie met ‗n WHAAA! 

Ai, maar die tyd vlieg darem 

vinnig. Dit voel vir my of die 

jare al korter word. Een ding 

is seker, ek hou nie by nie. In 

my kop trek ek nog by Janu-

arie, maar ek is alreeds besig 

om Maart se salaris te span-

deer! (Nog nie ―gepay‖ nie 

maar ons ‗spend‘….) 

Die lekkerste ding is om elke 

maand uit te sien en te be-

plan vir die kampnaweek 

saam met my kamp-familie.   

Sodra dit donker genoeg is word 
die kuier-vure aangesteek en 
ons doen daai ding:   
ons k-u-i-e-r……… 
Nou weet jy ………. dit was alles 
die moeite werd en ek gaan dit 
volgende maand weer doen! 
So nou en dan raak dit stil en 
hoor ons die ander kampeerders 
kuier en lag net so lekker om die 
kampvure.  

 
Later die aand (of is dit nou 

vroeg in die oggend?) as ons die 

dag afsluit met ‗n warm drankie,  

 

Sit Jesus in die arms van mense 
wat oop oë besig is om te sink. Dit 
is tog waaroor Christenskap  gaan, 
dit mag dalk daardie persoon se 
grootste geskenk wees in sy lewe. 
 
Sonder Jesus is ‗n vyftien ton anker 
te lig.  Maak seker dat jy ‗n plekkie 
het op God se reddingsboot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matt 9:13  “Ek het nie gekom om 
mense te roep wat op die regte pad 
is nie, maar die sondaars” 

 
 
 



Albie my help met die dieper dinge. 

Ek weet net ons is nie oud nie en 

ons gaan nog lekker jol – WHATCH 

THIS SPACE! 

Daar was ook ‗n paar mense wat 

spesiale huweliksherdenkings gevier 

het.  

In die tyd wat ons leef is dit ‗n pres-

tasie om 41, 43 en 45 jaar getroud 

te wees en natuurlik baie genade. 

Dit het ook nie altyd goed gegaan 

nie. Die lewe is soms opdraende en 

soms afdraende.  

Van ons was siek, en party baie siek 

en soms vir ‗n lang tyd. Ek dink veral 

hier aan Stefanie. Ons gaan deur 

krisisse, en partykeer is dit ons 

kinders of kleinkinders se beurt om 

deur ‗n krisis te gaan. Dit maak nie 

saak nie wat dit is nie, as kamp-

familie stap ons die paadjie saam, 

want dit is wat families doen.  

Soos enige ander familie verskil ons 

soms van mekaar, en ons mag.  Dis 

ons reg en voorreg.  

Die feit is dat ons nog familie bly en 

daar is ‗n band.  
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Met die saam-kampery kan dit ook 

nie anders as dat ons deel van me-

kaar se lief en leed word nie. Dit is 

iets wat merkwaardig is, en miskien 

is dit vir my meer belangrik omdat ek 

onder daardie groep val.  

Daar is ‗n paar van ons wat in die 

afgelope paar maande die ‗wonder‘-

jare betree het. Hierdie is ‗n terme 

wat ek by Henna Karsten geleer het. 

Sy val self onder daardie groep.  

(‗n Mens wonder hoe dit voel om 

geen skete te hê nie, wonder hoe die 

jare so gou verby gegaan het, won-

der wanneer jy so grys of bles ge-

raak het, wonder wanneer kom die 

kinders weer kuier, wonder hoe die 

joos gaan jy die goed optel wat geval 

het, wonder hoe jy die trappe geklim 

gaan kry……)   

Wat ek verseker weet is dat ek elke 

keer wonder hoe ek weer regop 

gaan kom  as ek die tentpenne in-

geslaan het!   

Miskien wonder ons waar ons afslag 

kan kry met ons ‗pensioners‘ kaart, 

of wat ook al.  Miskien kan Billy en  

 As ons klaar verskil het gaan 

ons aan en geniet weer die 

samesyn.  

Laat ek afsluit waar ek begin het. 

Die tyd vlieg by ons verby en 

voor ons onsself kom kry het ons 

lewe by ons verby gevlieg. Laat 

ons nie tyd mors op allerande 

onbenullighede nie. Kom ons 

geniet die lewe, en om saam met 

Mooifontein te kamp is deel van 

die genot. 

Ek sluit af met ‗n Engelse aanha-

ling wat ek hierdie week 

raakgelees het: 

“Why is a car’s windshield so 

large and the rear view mirror 

so small?       

                                                                                       

Because the PAST is not as 

important as the FUTURE. So 

look ahead and move on” 

“Let’s move on!” 

Groete                                  

Ons het dit goed gedink om die verwagte kampgelde by te sit om jou beplanning makliker te maak. 
Aangesien ‘n paar kampe reeds verby is, is hierdie slegs die oorblywende kampe vir die jaar.  Tariewe is 
onderhewig aan verandering, en die voorlopige aantal staanplekke bespreek word aangedui. 

Danie D
ennis 

2-5 Apr 15 Presidente—Klipdraai Vereeniging (Paasnaweek) R760 12 plekke 

30 Apr-3 Mei 15 Aasvoëlkrans Brits (Lang Naweek) R500 15 plekke 

12-16 Jun 15 Forever Resorts Warm-

bad 

Gebiedsaamtrek (Lang Na-

week, R330/nag) 

R1320 15 plekke 

3-5 Jul 15 Nuwe Oord Brits/Rustenburg omgewing R550 10 plekke 

7-10 Aug 15 AJV—Oord sal 

aangekondig word 

Lang Naweek R750 15 plekke 

23-26 Sep 15 Koppisol Nasionale Saamtrek (Lang 

Naweek) 

R600 10 plekke 

30 Okt-1 Nov 15 Geheime Kamp ?????? R650 20 plekke 

27-29 Nov 15 Klein Paradys Brits—Jaarafsluiting R830 25 plekke 

11-25 Jul 15 Wildtuintoer 5 plekke Besprekings gesluit agv afsnydatums 
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Karavaan Wiel Laers – ingestuur deur Francois Kruger 

Julle moet nou mooi luister. Ek gaan dit net eenkeer vertel. Julle moet 

dit glo of julle kan dink dit is sommer „n klomp snert wat ek julle gaan 

vertel. Ek weet iemand gaan my wil skiet vir dit wat ek julle gaan ver-

tel, maar dit is hoe ek dit sien. 

Ek is nie baie tegnies van aard nie. Ek werk tans as „n Vliegtuig-

werktuigkundige en werk op Helikopters. Dit is „n baie interesante 

werk en ek geniet dit baie. Dit is nou maar net „n kort opsomming van 

wat ek doen. En dan kamp ek graag soos julle weet. 

Nou vir dit wat ek julle graag wil vertel: Die naweek toe ons by Soet-

doring gaan kamp het, het dit toe met een van ons gereelde kampers 

gebeur… Hennie Karsten se regter wiel se wiel laer het op pad na die 

kamp die gees gegee. 

Dit is nou nie eintlik nie „n lekker gevoel as jy in jou tru spieël kyk en 

sien daar kom rook by jou wiele uit nie en die goed hardloop mos maar net saam. Nou nie dat 

daar „n V6 “Engine” aan die wiele gekoppel is nie. Gelukkig het iemand hom gewys daar is 

fout. Met die ongeluk ook die geluk dat die wiel nie afgekom het soos in gevalle wat ek al van 

gehoor het nie. Hendrik was baie gelukkig gewees dat die episode hom nie te veel uit die sak 

gejaag het nie. Dink net as ons baie vêr gaan kamp het of hy het vinnig gery. 

Nou vir die tegniese gedeelte van die WIEL LAERS….. 

Baie mense koop „n karavaan en dan word hy net eenkeer per jaar gebruik om die gesin op die 

gebruiklike Desember vakansie te neem. Maar ons SAWA mense is mos nie so nie. Ons sleep 

omtrent elke naweek. En dit is waarom ons nie moet krap waar dit nie jeuk nie. As jou 

gloeilampe werk, dan ruil jy mos nie die goed nie. Hoekom moet jy dan die wiele afhaal van 

jou karavaan en die laers toeplak met “GREASE” as daar nog voldoende “GREASE” in is.  

Mense wat nie so baie sleep soos ons mense nie, moet hulle laers ruil voordat hulle sleep want 

die laer staan op een plek stil vir „n lang periode. Dit maak nie saak of jy jou wiele elke dag 

draai nie. Mense dink hulle het die wiel gedraai maar dit was so „n maand of wat gelede. Dit is 

waar die ding inkom van jou WIEL LAERS weer met “GREASE” gepak moet word. Die 

rollertjies en die binne laer en die buite laer lê lekker teen mekaar vir „n lang tydperk en dink 

wanneer gaan ek op „n ander plekkie lê. Daar waar die rollertjie nou so rustig gelê het, veroor-

saak die twee metale „n tipe van „n droogte.  En dan kom daar roes voor. Onthou net, 

“GREASE” is baie dikker as olie en smeer nie alles soos wat ons dink nie. As jy jou karavaan 

nie so baie gebruik nie, so 2 tot 3 keer per jaar of minder, sal ek voorstel dat jy dan jou wiele 

afhaal om na die laers te kyk of daar nie roes is waar die laers gelê het nie. Die geringste roes 

kan veroorsaak dat daar „n “FLATSPOT” op die laer ontwikkel en dit is dan dat die vierkantige 

goed en die ronde goed nie meer wil saam werk nie. Dan gaan dit nie help hoeveel “GREASE” 

jy in die laer het nie. Die laer gaan oppak. En mens kan nie die rokie terug sit as hy eers 

uitgekom het nie. Dit is tog raadsaam om jou remme en die laers so elke 30,000 km na te 

gaan.   

Natuurlik sal Frans en Hoefner wat met hulle boswaens so baie gaan kamp, dit meer moet 

doen want hulle ry snaakse paaie.  



Die meeste karavaan handelaars het „n “BEARING KIT” wat jy sommer so oor die toonbank kan 

koop. Anders kan jy net die binneste of die buitenste laer koop of net die seël en moer en „n  “split 

pin”. Maar onthou as jy die “split pin” uit gehaal het, moet jy „n nuwe een insit. Neem maar die 

ou laers en seël saam as jy nuwes gaan koop.  Dan is jy seker jy kry die regte partnommer en die 

regte laers vir jou karavaan. Daar is ook verkillende tipes “GREASE” wat die mense gebruik. 

Probeer om „n “GREASE” met „n hoë smelt temperatuur te koop. Onthou ons is mos geneig om die 

karavaan so bietjie ekstra te laai om al ma se goed by die kamp te kry wat sy in elk geval nie 

gaan gebruik nie. Die bande loop dan warmer ook (weens die vrag) en die hitte versprei na die 

binneste gedeelte van die wiel waar die laers gehuisves word. Dit is raadsaam om die wiele en 

die remdrom af te haal om te kyk hoe lyk die remskoene. Veral as jy al vergeet het om jou han-

drem heeltemal te laat sak voordat jy vertrek het op „n reis. ( Vra my, dit het al gebeur) 

My raad aan almal is om te kyk of daar tekens is van “GREASE” wat uitloop agter die wiel 

weens „n foutiewe seël. Indien daar tekens is van dit, is dit raadsaam om oop te maak en te kyk 

wat is fout. Dan kan jy sommer na die remskoene ook kyk. En as daar olie of “GREASE” op die 

remskoene gekom het, ruil dit met nuwes. Maak ook seker dat jou hande skoon is as jy met die 

remskoene werk. Remskoene word nie so baie geruil op „n karavaan as soos op „n kar of bakkie 

nie. Onthou jou karavaan se remme skop eintlik net in as jy hard rem. Anders ry hulle maar net 

saam. Dit is raadsaam om die remskoene gereeld na te gaan. Maar dan moet jy die remdrom 

verwyder om dit te doen. Die vrag wat „n karavaan se wiele dra is nogal baie. Jy sal verbaas 

wees wat weeg elke blikkie of boek  wat jy saamry kamp toe. As jy ooit weer jou wa ordentelik 

skoonmaak, klim op die badkamer skaal en neem dan die krat met blikkieskos wat jy saamneem 

en weeg dit saam met jou. Trek jou gewig van die totale gewig af en siedaar, jy het die gewig 

van die krat. Doen dit met alles wat jy laai. „n Liter water wat jy saamry weeg al klaar een kilo-

gram. Wyn weeg darem nie so baie nie. (Ek dink so!) 

As iemand anders jou laers vir jou oordoen, vra vir die ou goed terug. Dan kan jy sien of alles 

geruil is. Het al gesien dat daar nie „n seël in plek was nie. Dan loop al die “GREASE” uit en dan 

is dit „n gemors. Dit pak dan saam op die remskoene en dan moet jy in elk geval die remskoene 

ook ruil. En jy sal verbaas wees dat die laer nie dadelik die gees gee nie.  

Maar as jy moet of wil die wiel laers ruil is dit eintlik maklik.  

Benodighede:  

1. Wiel Stoppe (Chocks) 

2. Wiel moer sleutel 

3. Groot platpunt skroewedraaier 

4. Klein platpunt skroewedraaier 

5. Lang neus tang 

6. Ring moer sleutel of „n “socket”  (17 tot 24mm sal voldoende wees)  

(„n “SHIFTING SPANNER” werk nie so lekker nie) 

7. Groot “pin punch” (6-8 mm) 

8. Hammer 

9. Twee hout blokke om die remdrom op neer te sit 

10. Nuwe laers en seëls 

11. Wiel laer “GREASE” 

12. 2 X nuwe “SPLIT PINS” 
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Maak seker dat die karavaan op „n gelyk oppervlakte staan. Maak die wielmoere/boute 

net so kwart draai los. Lig die woonwa op met „n domkrag onder die as sodat die wiel in 

die lig is. Gebruik jou hoekstutte as veiligheidsmaatreël vir ingeval jou karavaan skuif 

van die domrag af. Jy kan ook “axle stands” onder die as insit.  Haal dan die wiel af. Ge-

bruik „n dun skroewedraaier en haal die “DUSTCAP” af. Werk hom eweredig uit sy 

omhulsel.  Sit dan die “GREASE” met die “SPLITPIN”deur die moer en as. Vee liggies af 

en verwyder die “SPLITPIN”. Dan maak jy die moer los. Links om. (Die linker wiel mag 

dalk „n linksom draad hê) Party karavane het „n waster onder die moer.  Sit „n matjie of „n 

groot lap onder die wiel sodat die laers en goed nie op die grond val nie. T rek nou die 

rem drom af. Dit behoort nie te moeilik af te kom nie. Die handrem moet af wees an-

ders kry jy nie die drom af nie.  Maak alles deeglik skoon—nie met parafien nie.!!! 

Daar is olie in parafien.  Kyk of daar nie merke op die laers is nie.  Dit sal goed wees om 

„n nuwe seël in te sit as jy nie die laers gaan ruil nie.  Onthou jy het die seël nou gesteur. 

Om die laers uit die remdrom te kry moet jy iets kry om die laers mee uit te slaan. Ge-

bruik „n “PUNCH” en slaan die buitenste laers uit. Daar is „n klein skouertjie wat uitstaan 

wat jy op kan slaan. Sit die remdrom op die twee houtblokke neer as jy die laers uitslaan. 

Werk in die rondte om die laers uit te kry, anders sit hulle skeef en dan kom dit moeilik 

uit. Die binneste laers sit gewoonlik nie vas op die as nie. Om alles weer terug te sit moet 

jy seker maak dat daar nie olie of “GREASE” aan die remskoene gekom het nie. Die ge-

heim van die hele storie is om alles wat lyk soos stof, weg te hou van die laers en seëls af, 

anders werk die goed nie. “ GREASE” en stof maak “GRINDING PASTE”.  Maak die 

remdrom en die as goed skoon. Sit die buitenste laers in die drom en druk hulle so diep 

moontlik met die hand in. Maak seker van die rigting wat die laers ingesit moet word. 

Hulle behoort redelik styf in die drom te pas. Maak seker dat hulle heeltemal ingedruk is. 

Gebruik weer die “punch” om hulle behoorlik te “seat”. Werk weer in die rondte om die 

nuwe laer in te sit.   Sit “GREASE” in jou handpalm en druk die binneste laer met die rol-

lers deur die “GREASE” sodat dit by die anderkant uitkom. Doen dit met altwee laers. Sit 

die binneste laer in die buitenste laer en dan die seël. Druk die seël goed in. Maak seker 

dat die seël die regte rigting in is. (Plat kant na buite.)  Wees versigtig as jy die nuwe seël 

insit, dit word maklik beskadig.  Gebruik „n hout blokkie om die seël te “seat”. Party men-

se sit nog so bietjie ekstra “GREASE” tussen die twee laers in die middel van die drom. Sit 

die drom oor die as en dan sit jy die voorste binneste laer in. A s daar „n waster is, sit dit 

op die as voordat jy die moer opsit. Draai die moer op en draai die drom die heel tyd ter-

wyl jy die moer vasdraai. Die wiel sal begin moeilik draai. Moet nie die moer vasmaak 

tot die wiel nie meer draai nie. As die wiel styf draai, gee die moer skiet en kyk dat die 

gaatjie mooi oplyn vir die “SPLITPIN” om in te gaan. Wikkel die drom heen en weer om 

te kyk of daar nie te veel speling op die drom is nie. Die drom moet maklik kan draai. Nou 

sit jy die “Split pin” in en buig die kort punt agtertoe en die lang punt vorentoe oor die as. 

As alles mooi vas is, neem jou vinger met “GREASE” en sit nog so bietjie op die laer wat jy 

laaste in gesit het. Moet nie “GREASE” in die “DUSTCAP” sit nie. Onthou dit is „n 

“DUSTCAP”, nie „n “GREASE” houer nie. Sit die “DUST CAP” terug en maak seker dat hy 

heeltemal in is. Jy kan „n stukkie hout neem en dit teen die “DUSTCAP”  
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vashou en dan met „n hammer te tik om dit behoorlik te “SEAT”.   (Jy wil nie die 

ding ook verloor nie!) Sit die wiel terug maar moet nie die moere/boute nou 

vasmaak nie. Draai die wiel vir oulaas om seker te maak die wiel is nie te los op 

die as nie. Verstel indien dit te los is. Verwyder die “axle stands” en tel die kara-

vaan se hoek stutte op. Laat sak die karavaan tot op sy wiele. Maak nou die 

wielmoere/boute styf vas. J y wil nie sleep en die wielmoere/boute kom los nie. 

Dit lyk aardig as die wiel by jou verby kom teen 100 km per. En daai wiel hard-

loop baie vêr as hy vry hardloop…... En jy gaan lank soek om hom weer te kry. 

Doen nou dieselfde met die ander wiel. Sterkte. 

Francois Krüger 

A blonde lady motorist was close to Laingsburg when she was flagged down 

by a man whose truck had broken down. 

 

The man walked up to the car and asked, "Are you going to Cape Town ?" 

 

"Sure," answered the blonde, "do you need a lift?" 

 

"Not for me. I'll be spending the next three hours fixing my truck. My problem 

is I've got two chimpanzees in the back which have to be taken to the 

Tygerberg Zoo in Cape Town . Could you possibly take them to the zoo for 

me? I'll give you R500 for your trouble." 

 

"I'd be happy to," said the blonde. 

 

So the two chimpanzees were ushered into the back seat of the blonde's car 

and carefully strapped into their seat belts. Off they went. 

 

Five hours later, the truck driver was driving through the centre of Cape 

Town when suddenly he was horrified!! 

 

There was the blonde walking down the street and holding hands with the 

two chimps, much to the amusement of a big crowd! 

 

With a screech of brakes he pulled off the road and ran over to the blonde. 

 

"What the heck are you doing here?" he demanded, "I gave you R500 to take 

these chimpanzees to the zoo." 

 

"Yes, I know you did," said the blonde, "but we had money left over so now 

we're going to the Aquarium." 
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Versekering: ―'n Reëling waardeur 'n maatskappy onderneem 

om 'n waarborg van vergoeding te verskaf ten op-

sigte van 'n gespesifiseerde verlies, skade, siekte 

of lewensverlies (in die toekoms) in ruil van 'n 

gespesifiseerde betaling.” 

- ingestuur deur Johan la Grange 

Anders gesien, is versekering daardie weddenskap wat mens 

met 'n versekeraar aangaan, dat dit met jou sál sleg gaan 

(soos gespesifiseerd, natuurlik).  As jy "wen" sal die versekeraar jou 

volgens sy reëls vergoed, of soos in Hendrik en Henna se geval, bydra tot die herwin-

ning van die "pasiënt".  

Nadat Hendrik die "gespesifiseerde verlies" aangemeld het, kos dit 'n handvol geduld.  Na 'n uur 

of wat se wagtery, is die skuldige woonwa soos 'n wafferse "Koning van die Mielieland" bo-op die 

Afbreekdienste (Break-down services) se kampbed (low bed) afgelewer.  Die naweek was gered, 

die woonwa was langs die ablusieblok vir almal se gerief en die Karstens-mense kon slaap 

sonder om te vrees vir die pad-olifante wat op 'n afstand van 100 mm en so teen 115 kmh verby 

storm (hoewel dit baie erger geklink het); die dag van môre vereers op die agtergrond geskuif. 

Nou vra "Hulle" of dit sinvol is om woonwaversekering te koop? 

Hendrik en Henna is die tweede geval woonwaversekerings-eis waarvan ek weet.  Oom Martiens

-hulle het ook teenspoed gehad een keer oppad Mosselbaai se wêreld toe en ook hulle is uit hul 

verknorsing gehelp.  Dit lyk dus of versekering op karavane werk, soos nodig. 

In dieselfde asem; korttermynversekering is 'n uiters gespesialiseerde veld.  Spesialiste span-

deer hul dae om die ideale versekeringsproduk te ontwikkel.  Ideaal in die sin dat dit genoeg-

same inkomste sal genereer vir die versekeraar en aanvaarbare risiko dekking sal verskaf aan 

die versekerde (dis nou jy en ek en die ander klomp).  Versekeringsprodukte hoef nie gestand-

ardiseerd te wees nie, menende dat die produk selfs nommerpas mag wees.  Wanneer mens 

versekering "aanskaf", behoort mens klarigheid te kry oor jou behoeftes en tot watter mate ver-

skillende produkte daaraan voldoen.  Ook, hou veranderende omstandighede in gedagte en pas 

jou versekeringsportefeulje daarby aan. 

Daar is nog beter versekering as die wat die versekeringsbedryf aan ons verkoop.  Kom ons no-

em dit "vriende versekering".  Hierdie tipe versekering kom in tasbare sowel as ontasbare vorms.  

Dit lyk soos Francois wat die wiellaer aantree en aanspreek sodat Hendrik 'n ander stel kan gaan 

soek, tot die ondersteuning van mense aan mekaar wanneer 'n lewenskrisis by ons kom staan.  

Dis 'n vreemde produk dié.  Dis nie teen betaling beskikbaar nie.  Ek glo nie mens kan daarop 

aanspraak maak nie en wanneer dit uit die hart kom, is dit baie meer werd as wat 'n aktuaris kan 

bereken. 

Die beste versekering ooit?  Daardie versekering wat uitbetaal nog voor ons geweet het ons dat 

ons 'n "verlies" gely het.  Daardie versekering waar die Versekeraar die eenmalige en voldoende 

premie namens die versekerde (ek en jy) betaal het.  Deur hierdie "betaling" kan ons die ewige 

lewe verkry.  Geen wonder dit staan bekend as "Goeie Nuus" nie! 

Mag hierdie "Blye Versekering" vandag en elke dag joune wees! 



Grootmensbril - ANNELIE BOTES  
 
Toe ek 'n klein kind was, het dit vreeslik lekker gelyk om 'n grootmens te wees.  
Want grootmense het tjekboeke en motorliksense en hulle mag nagmaalwyn drink en doen net wat hulle 
wil. 
 
Vroue dra hoëhakskoene en sykouse, en ons kinders moet tevrede wees om skool-skool te speel met 
geleerde sykouse en garetolletjies vasgeskroef aan ons ou skoene.  
 
Grootmense eet die soet waatlemoen krone, en ons kinders moet die waterige skywe eet. Hulle mag kies 
watter stukkie hoender hulle wil hê. En dan mag ons nie ons monde opblaas oor die benerige vlerkie 
waaraan daar partykeer nog haartjies vassit nie. 
 
Kinders moet altyd maak soos grootmense sê.  Al is jy nie vaak nie, moet jy gaan slaap as jou ma so sê. 
Jy moet jou kool eet omdat jou pa sê jy kry nie tiekie-poeding met eiervla voordat jou kool nie opgeëet is 
nie. 
 
Nooit as te nimmer mag jy waag om in grootmens geselskap rond te sit nie, want dan tel jy tande. Die 
slegste van alles was as jou ma jou roep om vir die grootmense klavier te speel.  
 
En niks kan jou naarder maak as kasterolie nie. Jy moet dit drink, want jou ma sê jy gaan wurms kry van 
speel in die sand om modderkoekies te bak en paaie te bou. Want die werfkatte grou hulle gaatjies in die 
sand. 
 
Uiteindelik het dit toe so gekom dat ek 'n grootmens met 'n man en twee kinders geword het. Met hoëhak-
skoene, lipstiek, gepermde hare, bestuurslisensie en tjekboek. 
 
Eers toe het ek gesien dis nie altyd lekker om 'n grootmens te wees nie. Partykeer is dit baie moeilik.  
 
Want nou is jy die een wat moet sorg vir kos, petrol, skoolgeld, kampgeld, klere, medisyne, vakansie.  
Toe jy 'n kind was, het jy geglo die kerk gee Gesangeboekies en Bybels en Sondagskool boeke weg.  En 
tannie Mabel de Waal sny jou hare verniet uit liefde. Musiekboeke en netbal klere val seker uit die lug. 
Vader Krismis is 'n miljoenêr en die tandmuis kan wrintiewaar 'n halfkroon in jou skoen sit. 
 
Maar nou sien jy alles kos geld, en voor jy 'n tjek kan uitskryf, moet jy eers die geld in die bank sit.  
 
Voor jy hoëhakskoene en lekkerruikgoed en mooimaakgoed koop, sorg jy dat jou kinders alles het wat 
hulle nodig het. Van rakette tot handelsmerk klere, 'n skootrekenaar, selfoon. En nog en nog. 
 
Sonder dat jy dit hardop sê, staan jy in slaafskap by jou kinders. 'n Vrywillige slaaf, gebore uit liefde en 
instink. Soggens is jy eerste uit die bed en in die kombuis om 'n skoolhemp te stryk en skool broodjies 
te smeer. Saans as almal lê, maak jy kombuis aan die kant. 
 
Jy vat nooit die grootste peer in die vrugtebord nie, en as daar net twee frikkadelle in die bak is, sê jy ―nee 
dankie‖, want jou maag is vol. As jou kinders hartseer is, troos jy hulle. As jy hartseer is, gaan huil jy in die 
nag by die visdammetjie. 
 
So werk dit nog al die eeue. En as die wêreld nie intussen vergaan nie, sal dit oor vele eeue steeds so 
werk. Ek wens ek kon net een keer weer 'n kind wees en dat my pa en ma nog leef sodat ek vir hulle kan 
dankie sê vir al die opofferinge wat hulle gemaak het.  
 
My ma wat op die bed se rand sit en my hoesmedisyne met 'n teelepel gee.  
My pa wat die plaasbakkie met die trekker deur die vloedrivier trek om ons op 'n Vrydag by die koshuis te 
gaan haal. 
As ek my oë toemaak en terugdink, sien ek eindelose onbaatsugtige ouer-
offers.  
En ek wens ek kon vir vandag se kinders 'n grootmensbril opsit sodat hulle 
die offers van hulle ouers kan raaksien.  
 
En betyds kan dankie sê, want dalk kom eendag nooit. 

Bladsy 8  Die Mooi fonteiner  



Die Mooi fonteiner  Bladsy 9  

Haal die EINA uit ‘n wond (verkort uit Wegry Nov 2014) 

René la Grange 

Selfs kleinerige  snye kan gevaarlik wees as jy ver van die naaste dokter of hospitaal is, daarom is dit 
belangrik om goed na ‗n oop wond of diep sny om te sien. 

 

Oop wonde en diep snye kan baie pynlik wees, maar ‗n groter problem is bloedverlies. As iemand erg 
bloei kan dit tot skok lei. Later word ontsteking ‗n gevaar. Dit vertraag die herstel proses en kan in erge 
gevalle tot bloedvergiftiging lei. Deur die wenke hier onder te volg kan jy kleiner wonde suksesvol te 
behandel, maar vir ernstige wonde moet jy nog steeds so gou moontlik by ‗n hospitaal uitkom. 

 

Voordat jy die pad vat:  Maak seker jou Tetanus (klem in die kaak) inentings is op datum – ten minste 

elke 5 jaar  

 

In jou noodhulptas: vir basiese wonde  –  Beskermende handskoene  

Gaas 

Crepe verbande (verskillende grotes) 

Ontsmettingsmiddel 

Steri-strip pleisters 

Pynstillers 

Na die besering:  

1. Plaas druk op wond – direkte druk op wond. Plaas beseerde in gemaklike posisie. Diep wond – verbind wond, en soek 
mediese hulp 

 Moenie toerniket op spesifieke liggaamsdeel plaas tensy niks anders help om bloeding te stop nie, jy kan bloedsto-
evoer heeltemal afsny. 

 Maak skoon – spoel wond af met steriele water (afgekoelde kookwater sal ook werk of verdunde ontsmettingsmiddel – 

ALKOHOL (intern of ekstern) VERTRAAG GENESINGSPROSES 

 

2. As wond skoon is, druk rande teen mekaar en plak pleister skuins oor wond, vir groter wond gebruik steri-strip pleisters. 

 Kan ‗n reeks steri-strip strepies oor wond plak sodat jy dit byna soos met steke kan toemaak. 

  Deursigtige hegpleister (opsite) werk veral goed op vingers 

             

3. Verdoof die pyn – gebruik pynstillers soos nodig en soos aangewys deur vervaardiger, maak seker persoon is nie aller-
gies vir enige van die bestanddele nie. 

 

4. Bedek deeglik – hou wond toe en stil. Maak wond 1 maal per dag skoon of as verband vuil geword het. Sodra rofie 
begin vorm (na 2-3 dae) kan wond oopgehou word mits dit droog gehou kan word. 

 

5. Kry professionele hulp – meeste klein dorpies het ‗n mediese fasiliteit, kry  beseerde person so gou moontlik  by 
gesondheidsorg vir behoorlike evaluasie en behandeling. Indien jy in ‗n area is waar geen dokters is nie, probeer ‗n 
veearts in die hande kry, ‗n veearts is beter as geen arts! 

 

GEVAARLIKE WONDE :   

 Slagaar wonde – bloed sal reëlmatig uit wond spuit soos ‗n polsslag, persoon sal klam, koud en deurmekaar wees. 

 Steekwonde – selfs klein steekwonde veral in nek, bors, buik en lies kan ernstige gevolge hê. 

 Diep snye – wonde deur buitenste vel sowel as die laag daaronder  het gewoonlik steke nodig. 

 Aanhoudende bloeding – demp bloeding deur op wond te druk, as bloed nie stop moet die beseerde so gou moontlik 
mediese hulp kry. 

 Wonde op kwesbare mense – kinders, ouer mense en die met mediese toestande bv diabetes  word baie erger deur 
enige besering geraak. 



 Groete boodskap aan Mooifontein lede  
 
Ons lewe in ‗n tyd waar dinge voortdurend verander en soms teen ‗n spoed wat ons nie kan glo 
nie.  
Met die skryf van hierdie boodskap het ek terug geblaai in Mooifontein se geskiedenis en was ver-
stom oor die streek se bydrae op gebied en Nasionale vlak die afgelope 17 jaar.  
 
Ek blaai deur die dokument van ons eerste AJV wat gehou was op 13 September 1997 te Bronk-
horstbaai. Die ledetal was toe 56 en ‗n gemiddelde bywonings persentasie van 45%.  
 
Sedert die eerste vergadering oor die verdeling van Kempton Park streek was ek en Kittie by die 
reëlings betrokke en met die afstigting is ek as eerste voorsitter onbestrede verkies.  
 
Mooifontein het ons baie na aan die hart gelê en dit sal so bly. ‗n Mens begin nie iets waaraan jy 
hard gewerk het en stap dan sonder goeie rede weg nie.  
 
Gedurende my termyn van 15 jaar op Nasionale Dagbestuur het ons min saam met Mooifontein 
saamtrekke bygewoon en ek glo dat die streek se besture die nodige begrip daarvoor getoon het. 
Ek kan u verseker dat ons ook die heerlike saamtrekke saam met u gemis het.  
 
Soos ek hierbo genoem het verander dinge om ons, en SAWA is ook ‗n dinamiese organisasie wat 
moet verander.  
 
U is almal teen hierdie tyd bewus dat ek by die afgelope kongres nie weer as Nasionale Voorsitter 
verkies is nie.  
 
Ek het reeds voor en tydens die kongres te kenne gegee dat ek by SAWA se moeder streek naam-
lik Oosrand betrokke wil raak indien ek uit die dagbestuur tree.  
 
Oosrand is die streek waaruit alle streke indirek ontstaan het en dit sal onverantwoordelik wees om 
toe te laat dat die streek ontbind.  
 
In die lig van bogemelde het ek en Kittie besluit om ons lidmaatskap oor te plaas na gemelde 
streek. Die oorplasing is om geen ander rede gedoen as dat ons voel jy moet lid wees binne die 
streek waar jy ‗n verskil wil maak nie.  
 
Sawa is ‗n groter saak as ‗n individu of ‗n enkele streek en ons bly lojale SAWA lede binne Oosran-
dia gebied.  
 
Aan die huidige bestuur van Mooifontein wil ons graag ons waardering uit spreek dat u verstaan en 
ons waardeer u goeie wense. Deur die jare het ons goeie vriende in Mooifontein gemaak en ons 
wil die streek sterkte toewens en mag julle baie aangename saamtrekke bywoon.  
 
Indien u program dit toelaat wil ek u uitnooi om saam met Oosrand te kamp. Ons het u hulp en 
ondersteuning nodig.  
 
Ek wil afsluit deur te vra dat ons konsentreer op dit wat geld nie kan koop nie en jou SAWA 
vriendskappe, liefde en lojaliteit is maar enkele voorbeelde.  
 
Kom ons koester dit.  
 
Opregte SAWA groete tot ons weer sien.  
 

Jurie en Kittie Dreyer 



Wildtuintoer 2014 

"Wat dink jy van julle eerste wildtuintoer?" vra Helen my.  Waar sal mens begin?  Wat sal jy liewer 

ongesê laat en wat moet juis vertel word?  Ek kan julle vertel van die OBS agter die "ghraats" en 

van die oom wat die Laer binnemarsjeer om stilte af te dwing.  Wat van die tannies se uithaler 

ontbyt of die omies se "Rapporteer onmiddelik by die oordbestuurder"?  Miskien wil jy meer weet 

van daai leeu wat Magda ge-serenade het die nag toe sy sonder haar "Hy-sê-vir-haar-Pops" die 

bosse in is? 

Op die keper beskou (die wat?) is daar veel te vertel, maar vir "word vervolg" het julle tog nie lus 

nie, behalwe dat die storie vir sommige maar bra vervelig kan word.  (In welke geval, blaai gerus 

weg).  Soos julle weet, is hierde spul nuutste toerders van ons nie bekend vir "kyer-tot-die son-

opkom" nie en ook nie om te "Stellegraaf in die laer om die rondte" nie en tog, dit het so stadigaan 

begin gebeur dat jy hoor wat die "hallou" van jou derde buurman aan die hotkant beteken; dat die 

griep hom omgedop het of dat sy medisyne nou só sterk is dat hy maar eers in die bed gaan klouter 

voor hy waag om dié spul in te kry. 

By Pretoriuskop het ons die wêreld volgestaan.  Hier en daar en oral oor, omdat die kamp te vol 

was met skolekinners en hulle families.  Op Skukuza het ons sulke trossies-trossies gestaan.  Bo-

dorp vir die ghrêne mense, die middeldorp vir die ou besetenes en die onderdorp vir die agterryers 

(uitgesluit kampkommandat en gevolg).  Saratatera was almal op eenkol ver-laer.  Sien, toe was 

die spulletjie al makkerig vir mekaar.  Dus, so gaandeweg is die ou spul koudgelei en toe, so teen 

die einde van die eerste week, kon jy amper met hulle huishou.   

Van om gewoond te wees om voortdurend somme te maak oor afstande, verwagte aankomstye en 

vertragings op die lyf geloop, kon die eie gelukkig maar bietjie van vergeet.  Met "Anner mense" se 

gesê hoe en waar en wanneer te wat, het dit heelwat gemakliker gegaan as wat "self" dit sou doen 

en die gevolg was 'n gemaklike, rustige kuier wat tot algemene ontspanning gelei het, meeste van 

die tyd.  Moet sê met onse vroeë vertrek het mens die twee-rigting-baie-praat nogal gemis.  Geluk-

kig het Whazzap ons redelik op hoogte gehou; van die mooi sonopkomste, die lou wat kom kos 

soek het sommer so tussen die mouters, maar natuurlik niks van die apery nie. 

Mense wil altyd weet:  "Het julle darem die groot 5 gesien?"  Nee, gelukkig nie.  

Groot kuier?  Ja, nogal. 

Groot eet?  Meeste van die tyd 

Groot raas? Nee wat! 

Groot praat? Nie te veel nie 

Groot trek? Amper, 9 in 'n ry maak nogal 'n 

streep. 

Maar wat het julle dan gesien?  Mag julle vra. 

Nie veel nie.  Leeus, krokodille, nylperde, siwette, hiënas, telefoonpaalperde, olifante, luiperds, 

longtidunale-gaffels-perde (moenie daai ander word gebruik nie, die skelms soek hulle), die melk-

weg, buffels, hardekoolbome, bloedrooi sonopkomste, wildevybome, bromvoëls, arende (breë kop 

sowel as vis), rooibokke, impalas, klipbokkies, oorbietjies, spreeus, papegaaie, mensgemaakte 

leeuspore in Skukuza, nimmersatte, helder sterre, jagluiperde, njalas, koedoes, impala lelies in die 

blom, koorsbome, nabome wat blom, ape wat jou kos wil gaps (en dit soms reg kry).  Meeste van 

die tyd egter, mense wat hulself geniet en saamkuier en saamgeniet en saam ge"wat-is-daai?"   

 

 
Johan & Erna la Grange 



‘n Vinnige terugblik oor die laaste 

paar kampe….. 

Klein en groot het die  

afsluitingsfunksie geniet! 

Albie & Elize ontvang hul 

Nasiionale Toekenning 

vir hul bydrae tot 

ledegroei oor baie jare 

Tempel—altyd ‗n lekker kamp! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Een van die lekkerste dinge wat ek gedoen het, was om nuwe vriende te maak—

en dit nogal met Mooifonteiners! Johan & Delayne, dit was lekker om saam met 

julle te kamp. Hulle het so lekker gekamp dat hulle sommer nuwe lede gewerf 

het. Baie welkom aan Billy en Jeanette—kyk uit vir hulle by die Presidente. Daar 

is natuurlik nog nuwe lede wat ons binnekort aan julle gaan voorstel sodra al die 

administrasie agter die rug is. 

Dit was nou vir my ‗n lekker-lees uitgawe, en die beste deel is dat ek nie soos 

altyd moes swoeg en sweet om artikels bymekaar te kry nie—daar was lekker 

relevante artikels deur ons lede ingestuur wat my werk sommer baie makliker 

gemaak het.  MOET ASSEBLIEF NIE OPHOU NIE!!!  

Onthou, as jy wonder wat kan jy vir iemand gee, wat nie geld kos nie, hier‘s ‗n 

paar idees:  

 Luister 

 Lag 

 ‗n Kompliment 

 ‗n Glimlag 

 ‗n Guns 

 ‗n Gebed 

Ek los julle met Gal 6:9—”Laat ons dan nie moeg word om goed te doen 

nie” 

 

Helen d 

Sionbergh—‘n lieflike oord met uitstaande geriewe! 

As daar by Sionbergh visse was, het hulle goed 

weggekruip! Darius was die wenner van die 

visvang kompetisie—hy het die ENIGSTE vis vir 

die naweeek gevang! 


