
   

SAWA Mooifontein 

Die Mooifonteiner MAART 2017 

Danie se sê: 

Ons het al gewoond geraak aan die verskillende kul-
tuurgroepe en hulle rituele. Een van die rituele wat 
gereeld in die nuus is, is die inisiasie van jong seuns 
voor hulle as mans verklaar word. Partykeer het ons 
die persepsie dat net Suid Afrika hiermee te doen 
het. ...Toe nie. 

In Suid Amerika is daar ŉ kultuurgroep wat ook ŉ 
ritueel het om jong seuns as manne te verklaar. 
Daar moet ŉ jong man van son onder tot son op ge-
blinddoek in die woud op ŉ boomstomp sit. Hy mag 
nie van die stomp af beweeg nie ondanks die gevaar 
van al die wilde diere in die woud. Hy mag eers die 
blinddoek afhaal as hy die son op sy gesig voel skyn.  

Hierdie spesifieke jong man het net voor sononder 
stelling ingeneem op die stomp. Sy pa het hom ge-
blinddoek en hy het reg gemaak vir ŉ baie vreesaan-
jaende nag. Die hele nag het hy gesit, soms die wil-
de diere naby hom gehoor, maar wonder bo wonder 
het hulle hom nie aangeval nie. 

Die volgende oggend toe hy die eerste sonstrale op 
sy gesig voel, haal hy die blinddoek af. Tot sy verba-
sing sien hy sy pa sit net so ŉ entjie van hom af. Al-
hoewel hy dit nie geweet het nie, was sy pa die hele 
nag daar om sy veiligheid te verseker. 

Dit is net so in ons lewens. Ons Hemelse Vader is 
altyd daar vir ons. Ons sien Hom nie altyd nie en ons 
weet nie altyd ons Vader is daar nie. Party keer ver-
geet ons Hy is daar. Ons Hemelse Vader is ALOMTE-
ENWOORDIG. 

Ons kan op ons Hemelse Vader staat maak vir al die 
aspekte van ons lewens. Ek wil egter drie aspekte 
beklemtoon: 

Eerstens. Ons het daagliks bewaring nodig om, of dit 
nou op die pad is, by die werk of by die huis is.  Ons 
lees in Ps 121:8  
Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van 
nou af tot in ewigheid             Wat ŉ wonderlike be-
lofte 

GEBED 

Laat my nooit die grond verlaat nie  
Laat my in U skadu bly 
Gee dat elke aardse vreugde en vrees  
Eind'lik nietig word vir my  

Elke afdraai paadjie ken ek  
Elke keer het ek verdwaal  
Elke keer het U my iewers kom haal  
Maak dit Heer die laaste maal  

Elke dag is 'n gedagte  
Elke kamer net gehuur  
Elke aardse droom van rykdom en roem  
Net 'n skadu teen die muur  

Wat ek is, is net genade  
Wat ek het is net geleen  
Eint'lik smag ek na U waters van rus  
Lei my Heer vanaand daarheen 

Koos du Plessis 

Tweedens. Die siekte van ons tyd: Ons is 
moeg, voel uitgebrand en aan die einde van 
ons kragte. Hier is vir ons bemoediging in 
die Woord van die Here: 
Jes. 40:29. Hy (Die Here) gee die vermoeide 
krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat 
geen kragte het nie.              WOW!!! 

Laastens. Ons het almal Ons Hemelse Vader 
se hulp en ondersteuning nodig. Die Here 
verseker ons in sy woord van sy hulp en on-
dersteuning:  
Jes.41:10b  Ek is jou God. Ek versterk jou, 
ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met 
My reddende regterhand. 

Neem hierdie beloftes uit Die Woord en 
gaan die toekoms tegemoet met die wete 
ONS HEMELSE VADER IS ALTYD DAAR VIR 
ONS.  Jesus het immers self gesê: 
En kyk Ek is met julle al die dae tot aan die 
voleinding van die wêreld. Mat. 28:20 
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KAMP PROGRAM JUNIE—NOVEMBER 2017 

KAMP PROGRAMME IS DIKWELS ONDERHEWIG AAN BESKIKBAARHEID, 
TARIEWE EN PAD OPPERVLAKKE 

BESTUUR DOEN MOEITE OM LEDE SO GOU MOONTLIK VAN  
MOONTLIKE OORD PROBLEME EN KAMPVERSKUIWINGS IN TE LIG 

 
SAWA gesels elke Vrydag-middag om 14:30 
op Pretoria FM  
Luister aanlyn of op DSTV kanaal 887.  

SAWA@Netwerk:  
‘n Netwerk deur Sawanante vir Sawanante 

Datums Oord Verduideliking 

16 - 18 Junie 2017 Bela Bela Gebiedsaamtrek 

21 - 23 Julie 2017 Hartbeespoort Hartbeespoortdam 

18 - 20 Augustus 2017 Sal aangekondig word AJV 

8 - 10 September 2017 Sal aangekondig word Nasionale Saamtrek 

20 - 22 Oktober 2017 Sionbergh Heidelberg 

17 - 19 November 2017 Bush Inn Springs 

 Toer     

26 Augustus - 9 September 2017 Weskus en Namakwaland Blomme Toer 

BROKKIES & STUKKIES 

SAWA Mooifontein – vanwaar?  

Op 26 Julie 1969 het veertien persone (dertien mans en een vrou) ‘n vergadering in Nigel gehou om 
te besin oor ‘n woonwa organisasie.   
‘n Tussentydse komitee is aangewys met opdragte die opstel van ‘n grondwet en die verkrying van 
‘n naam vir die vereniging. So word SAWA as organisasie gestig, met Oosrand die moeder streek. 
Uit Oosrand het daar ‘n paar dogter streke met verloop van tyd afgestig, o.a. Kempton Park en 
Elandsrand op 31 Mei 1984. 

Mettertyd het streek Kempton Park uit sy nate begin bars. Met meer as 80 waens by ‘n gewone 
saamtrek, verdeel die streek met die afstigting van Satelliete Mooifontein en Zuurfontein op  
19 - 20 Oktober 1996. Heelwat later, in 2012, kry ons nog ‘n sussie by met die stigting van streek 
Rietfontein uit Kempton Park . Mooifontein word ‘n volwaardige streek op 29-30 Augustus 1997 en 
die eerste AJV(Algemene Jaar Vergadering) vind plaas die naweek van 12-13 September 1997.  

Francois & Estelle Kruger, Whitie en Hannie White en Louis Langenhoven is stigterslede wat steeds 
Mooifonteiners is, terwyl ons eerste Voorsitter, Jurie Dreyer, tans die Nasionale Voorsitter van 
SAWA is.  

Mooifontein is hierdie jaar 20 jaar oud, maar na ‘n bietjie beraadslaging is besluit dat ons ons ver-
jaarsdag gaan vier wanneer ons 21 word —dan is mos mondig (ons is lankal bekkig)!  
Begin solank uitkyk vir 2018! 

http://www.pretoriafm.co.za/
http://www.pretoriafm.co.za/luister/
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100+ kampe en ander rare  
SAWA kamp verskynsels  

Die Voorsitter vra : “Haai julle, is julle besprekings vorms vir die 100+ kamp 
van Gebied Jakaranda al in?”  

En meeste van ons sê : “Huuh…? Waarvan praat jy nou weer meneer die 
Voorsitter? Watse ding is dit?”  

Nou onlangs, vroeg in Maart, was daar weer ‘n 100+ saamtrek gereël deur 
Gebied Jakaranda en vir die meeste van ons was dit maar net nog iets om 
van kennis te neem, want ons volgende kamp was mos beplan vir Nkwe.  

Nou hoe werk die 100+ ding en watse ding is dit en hoe raak dit my?  

Die 100+ kamp is ‘n gebruik wat amper uitgesterf het en wat nou weer begin 
populêr raak. Dis veral die ouer lede van SAWA wat so ‘n ver kyk in die oë kry 
as jy hiervan begin praat. So ‘n bietjie van ‘n “eksklusiewe” geleentheid vir die 
lede wat darem nou al ‘n jaar of 10 hard gekamp het saam met SAWA, en vir 
baie nogal ‘n prestasie om voor te kwalifiseer.  

Eenvoudig gestel is dit ‘n kamp vir almal wat al ‘n honderd (jip, jy lees reg, 
100 kampe!!!) of meer kampe saam met SAWA gehou het en is dit gewoonlik 
groot pret waar almal van heinde en verre mekaar weer van nuuts af  
raakkuier.  

As julle meer wil weet, vra gerus vir Hendrik en Henna, Kerneels en sy 
Badprop en ander wat reeds so ‘n geleentheid bygewoon het. Alhoewel die 
formaat wissel, is daar gewoonlik ‘n saamkuier die Saterdagaand waar 
groepe saam werk aan die aanbied van een of ander informele kampvuur 
konsert item.  

Die hoogtepunt van die kamp (afhangend van wie jy is en hoe jy sulke goed 
geniet of nie), is die aanwys van die kamp babas vir die naweek.  

Dis nou die lid of lede met die minste kampe (natuurlik 100 of meer). Meer 
gaan ek beslis nie uit die mou laat  nie, maar dit kan groot pret wees.  

Afhangend van wie die kamp aanbied, kan dit ‘n Gebied of ‘n Nasionale kamp 
wees en jy kry dan ook ‘n spesiale plaatjie vir hierdie kamp. Kyk gerus op van 
die “senior” lede se woonwa deure, waar hierdie plaatjies gewoonlik ‘n ereplek 
inneem.  

Dadelik sien ek al weer fronse. Ek dog ‘n kamp is ‘n kamp is ‘n kamp, en dis 
eintlik maar hoe die meeste van die lede die ding sien of wil sien. Ek is hier 
om te kamp en my mede kampers te geniet so hoekom nog klassifikasies en 
plaatjies en goed? Meeste ouens soos Billie #1 is in elk geval net gepla oor 
die boete plaatjie aan die einde van die kamp, en is nie regtig bekommerd oor 
die res nie. 

Weereens eintlik eenvoudig. Enige kamp wat deur 'n streek gereël word, is ‘n 
streekskamp. Dis nou ons gewone kampe. As jy 10 keer saam met jou eie 
streek ‘n streeks kamp bygewoon het, is jy geregtig op ‘n Rooi 10 plaatjie. (of 
later 20, 30, 40, …)  

As dit deur die gebied gereël word (in ons geval Oosrandia), is dit ‘n ge-
biedskamp en as dit op nasionale vlak gereel word (m.a.w. deur Hoofkantoor, 
al maak hulle van ‘n streek of Gebied gebruik om die werk te doen), is dit ‘n 
nasionale kamp. Nou net om seker te maak dit is nie te eenvoudig nie – as 
ons as streek ‘n Gebied of Nasionale kamp bywoon, en ons het dit by die AJV 
so bevestig, tel dit as ‘n streekskamp vir bywoning en plaatjie totale, al kry jy 
nie ‘n Mooifontein plaatjie nie. (Dis nou net om seker te maak dat die ouens 
wat jou plaatjies moet tel goed gekonfoes daarvan kan afkom).  
My raad is om maar weer die paragraaf hierbo te lees, ‘n prentjie te teken en 
sommer met jouself te praat sodat jy dit alles verstaan.  

 

 

 

 

 

 

Die Graderingstelsel vir 
kampeer-oorde is  

afgeskaf.  

SAWA is tans in gesprek 
met Prof. Neels van 

Heerden, ’n bekende in 
kampeerkringe rakende 

die graderingstelsel.  

Het julle geweet?? 
Prof Neels ag SAWA as 

die belangrikste 
woonwaklub in die land. 

Nog Brokkies & Stukkies  

Hennie & René la Grange 
se dogter, Annemie, is op 

8 April getroud met 
Jacques du Toit. 

Baie geluk met die groot 
gebeurtenis! 

 

 

 

 

 

Streek Elandsrand het ‘n  
splinternuwe logo.  

Baie geluk aan hulle!  



 4 

 

Hendrik & Henna Karsten 

ontvang hul 170 & 175 

bywoning vir Algemene  

 

Hoepfner & Elsa Wiese 
ontvang hul 110, 120 & 
135 kampe se  
Toekennings.  

 

 
Vir kampe wat nie jou eie streekskamp is nie, kry jy die plaatjie van die  
spesifieke kamp, hetsy dit nou by ‘n ander streek as gas is, of een van hierdie 
ander kampe. Hierdie plaatjies, saam met jou streeks plaatjies tel dan as 
Algemene plaatjies, en hier kan jy in trappe van 25 ‘n blou, algemene 
aansporingsplaatjies verwerf.  

Verstaan julle nou oor plaatjies?  

O ja, net vir ingeval daar wel iemand is wat nog bybly, nog ‘n kinkel. Enige 
Senior Burger kamp wat jy bywoon, hetsy by jou eie streek of iewers anders, 
tel ook as ‘n algemene plaatjie en nooit as streeksplaatjie nie.  

Dan is daar nog kampkommandantplaatjies, sandslaperplaatjies,  
ledewerwingplaatjies en les bes, BOETE plaatjies.  

Nee wat, as dit by plaatjies kom, dink ek ek konsentreer maar eerder op  
lekker kamp, en probeer sover moontlik my boeteplaatjiestotaal laag hou. 

‘n Volgende keer dalk iets oor toekennings, waar daar weer streek, gebied  
en nasionale toekennings op verskillend vlakke is, elk met sy eie stel reëls en 
voorwaardes.  

Plaatjie Groete  
Hennie la Grange  

MOOIFONTEIN 2016 KONGRES  
VERTEENWOORDIGERS  

 
 Kyk net hoe mooi was die Mooifonteiners 
toegedraai vir die Prestige Dinee tydens 
die 2016 Kongres Afgevaardiges te  
Koppisol.  

Hoepfner en Elsa Wiese het die  

spoggeleentheid bygewoon.  

Billy en Lizelle Ross was net so mooi 

toegedraai vir die spoggeleentheid.  
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LUGFOTO PRESIDENTE 2016  

So lyk ‘n Presidente kamp 

met 235+ SAWANANTE  

 

DIE OORD SE NAAM DOEN 
GESTAND AAN DIE 
MOEILIKHEIDSGRAAD OM ‘N 
TENT PEN INGESLAAN TE KRY.  

 BRING ‘N GOEIE HAMER, 
STERK (EN EKSTRA!) TENT 
PENNE SAAM EN ONTHOU 
MAAR IETSIE KOEL VAN 
JOU KEUSE!  

 ‘N EKSTRA LANG (EN DIK) 
KOORD-VERLENGING IS 
NODIG OM KRAG- 
BESTENDIGHEID TE 
VERSEKER.  

 DIT WORD LEKKER WARM 
IN DIE DAG, MAAR  
LAATAAND EN VROEG-
OGGEND IS DAAR SO 
EFFENSE NYDIGHEID IN DIE 
LUG. MAAK VOORSIENING 
DAARVOOR.  

 

‘N PAAR 
DINGE WAT 
JY MOET 
ONTHOU 
VAN KLIP-
DRAAI: 

 
PRESIDENTE 2017 

 

Dit voel soos gister wat ek na my kleinkinders se vrolike gesiggies sit en kyk terwyl hulle hul kersgeskenke op 
Kersoggend oopskeur, en hier is 2017 Presidente ook al verby.  

Ek kan onthou dat jare gelede, voordat ons SAWA lede was, ons alreeds teen ongeveer September/Oktober 
van die vorige jare begin het met besprekings vir Paasnaweek. Was dit nie ‘n stryd nie? Gewilde oorde was 
alreeds vol bespreek, pryse was astronomies hoog, deposito’s moes onmiddellik betaal word en so kan ek 
aangaan, met die gevolg dat jou oor later seer was van met die telefoon stoei.  

Sedert ons by SAWA aangesluit het, is al hierdie probleme op ‘n einde. Die jaarlikse Presidente kamp het vir 
ons as familie uitkoms gebring. Die kombinasie van die Christelike inslag om Paasfees op die gepaste wyse te 
vier en die feestelikhede rondom die kermis is ‘n absolute wenner.  

Ander voordele wat die Presidente elke jaar inhou, is die hoë kwaliteit oord waar dit aangebied word, die goeie 
voorbereiding wat deur die Kampkommandante gedoen word, al die reëlings wat vir jou getref word, die 
geweldige bekostigbaarheid vir ‘n hele Paasnaweek, om maar net ‘n paar te noem.  

Dit is ook die geleentheid om fondse vir SAWA se sentrale kas in te samel, wat weer die voordeel inhou dat 
ledegelde so laag as moontlik gehou kan word.  

Ek wil ek alle Sawanante, maar meer spesifiek alle Mooifonteiners, uitnooi om vir die volgende Presidente 
kamp te bespreek en ‘n onbeskryflike geleentheid en atmosfeer saam met ongeveer 300 ander Sawanante te 
kom geniet.  

Ek kan jou waarborg dat as jy een Presidente bygewoon het, jy nie sommer weer een sal mis nie.  

Bykomend tot alles en die seker die grootste voordeel is dat jy geen van die hoofroetes met buitengewone hoë 
verkeersvolumes hoef aan te durf nie.  

Sien julle daar!!  

Hoepfner Wiese 
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Kampmanewales— 

   wat het julle gemis!  

Koppisol 2017 

—Gideon Voges was die boetebessie — 

praat nou van wolf skaapwagter maak!  

Stukkende goed moet DADELIK 

reggemaak word—Hoepfner tydens 

Liracia kamp  

Barend & Ronel van der Merwe —

besoekers wat sommer dadelik lede 

geword het — welkom aan julle!  

Kyk Groot-oupa Hendrik en  

Groot-Ouma Henna se pragtige agterk-

leinkind lag en speel 

WAT IS FOUT MET DIE FOTO? 

(Koppisol)  

Die kole gloei nie,  
geen vleis is in sig nie  
en die glase word opgehou.  

 

Hmmm…... ’n paar kabouters besig om  
stoom op te bou vir die kraaibraai later.  

En is daar nie later gekraai nie!  

Die klomp het tot laat gekekkel (en kraai)  
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OOP NUB 2017 TERUGVOER  
OOP NUB: nou wat op aarde is dit?  
(NUB: Nasionale Uitvoerende Bestuur) 

• Terwille van ou lede wat al vergeet het, of nuwe lede wat baie vreemde woorde en af-
kortings hoor, hier is so bietjie meer oor die oop NUB wat jaarliks gehou word.  

• Dit is ‘n NUB vergadering wat gewone lede mag bywoon om meer van ons Nasionale 
organisasie en ander gebiede te hoor. Soos die naam aandui, word sake van nasion-
ale belang bespreek, en afgevaardiges kom van van so ver as die Kaap en ander ge-
biede.  

• Die kamp word gewoonlik by ‘n lekker groot oord gehou teen ‘n baie billike tarief en 
lede van verskillende streke kuier en klets gesellig saam.  

‘n Paar hoogtepunte van die 2017 NUB:  

• SAWA en die ATKV het ‘n oorkoms rakende tariewe beklink.  
Kyk gerus na bladsy 8 en 9 vir bepalings en voorwaardes.  

• Daar word tans met Forever Resorts onderhandel, maar ‘n ooreenkoms is nog nie 
bereik nie.  

• Daar is ‘n kort oorsig deur “Concerned Citizens” gelewer.  
(Ané van der Merwe, oorlede Christo van der Merwe se dogter)  

• Hulle (Concerned Citizens) maak gebruik van Zello, ‘n GRATIS selfoontoepassing wat 
‘n selfoon soos ‘n 2-rigtingradio laat werk vir noodgevalle. Die toepassing moet net 
afgelaai word. Onderhandelings vind tans plaas - daar sal vir bv SAWA ‘n noodkanaal 
asook ‘n kletskanaal beskikbaar wees. Verdere inligting sal deur die SAWA-kantoor 
gekanaliseer word.  

• Ané het ook ‘n stukkie padsyfersterkte met ons gedeel: Die padsterftesyfer wat bekend 
gemaak word, is slegs van mense wat op die ongelukstoneel sterf.  

• 45% van Toetsbeamptes beskik nie oor bestuurslisensies nie.  

 

 

TUISBLYERSKAMP TE SIONBERGH  

Desember 2017: 
Sionbergh is tydens Desember gesluit.  

Vaalrivier het gevra of die oord nie wel beskikbaar kan wees nie.  
Moontlike basis: Slegs Sawanante teen (voorlopig) R350/nag  

(min. 20 en maks. 40 woonwaens sal toegelaat word en slegs 4 persone per wa).  

Onderhandelinge gaan voort en uitkoms sal later gekommunikeer word. 
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TYDLYN VAN KLEIN-KARIBA HERSTEL NA 2014 VLOED 

ATKV OORDE:  

 

Buffelspoort 

Drakenstein ATKV Villas 

Eiland Spa 

Hartenbos 

Klein Kariba 

Natalia 

Swadini Spa 

4x4Swerf 
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MOOIFONTEIN BESTUURSINLIGTING 

Naam Sel Nommer E-pos adres Amp 

Danie Dennis 083-287-0405 danieldennis1801@gmail.com Voorsitter 

Hoepfner Wiese 082-381-4247 hwiese24@gmail.com Onder-Voorsitter 

Helen Dennis 084-586-7695 helendennis111@gmail.com Sekretaresse 

Hennie la Grange 082-809-7397 lagh@kidd.co.za  Penningmeester 

Billy Edwardes 083-657-8118 extreme-gut@global,co.za Addisionele lid 

Johan Schoeman 083-611-6964 fastenersgalore@yahoo.com Addisionele lid 

Poppie van Deventer 084-583-5278 poppiev415@gmail.com Addisionele lid 

HOEKOM IS JOU LIDNOMMER ALTYD SO BELANGRIK WANNEER JY  

BESPREEK EN/OF INBETAAL?  

Die lidnommer is die die enigste manier om die betaling en die lid bymekaar te bring. Op ons 
bankrekening reflekteer slegs ‘n bedrag, en somtyds ‘n naam. Ons weet dan bv. nie aan  
watter Koos, Piet of Jan die betaling geallokeer moet word nie.  

Selfs wanneer jy vir gaste bespreek, behoort daar iewers ‘n aanduiding te wees van die lede 
deur wie gaste genooi is, en darem hul voorname en vanne.  

SAWA HOOFKANTOOR REKENING  
BESONDERHEDE 

Bank:   ABSA  

Rekeningnommer 230 155 771  

TAKKODE   632005  

VERWYSING:  Jou eie (of uitnodigende lid se) lidnommer 
   en/of naam en van. 

(Word gebruik vir Nasionale Kampe soos bv Presidente,  
Nasionale Saamtrek en jou aansluitingsfooi en eerste jaar se 
vooruit-betaling.)  

SAWA MOOIFONTEIN  
REKENING BESONDERHEDE  

Bank:   ABSA  

Rekeningnommer 230156719  

Verwysing:   Jou lidnommer en  

As jy vir gaste betaal, laat weet asseblief Helen daarvan by:
   helendennis111@gmail.com 

Sluit ook asseblief die gaste se name en vanne in. 

(Word gebruik vir al ons Streek en Gebiedskampe)  

Koste van Kontanthantering 

Waarom word SAWA se bankrekening 
gepenaliseer as jy kontant inbetalings vir 
kampe doen?  

Net soos met jou eie bankrekening wil  
finansiële instellings verbruikers forseer om 
transakies elektronies te doen.  

Dus, wanneer jy ‘n kontant bedrag van 
R500 in Mooifontein se rekening  
deponeer, moet jy asb. die bankkoste in 
berekening bring en dit addisioneel  
inbetaal. Daar is nie ‘n begroting (of 
fondse) om kortbetalings te akkommodeer 
nie. Daar is ook nie 'n stelsel vir oorkruis 
betalings nie. 

Jou inbetalingsbedrag is dan jou kampgeld 
plus die bankkoste (bv. R500 + R50, d.w.s. 
R550). As jy nie seker is van die bankkoste 
bedrag nie, kan jy maar ‘n bietjie ekstra 
oorbetaal, want die ekstra geldjies gaan in 
jou persoonlike krediet rekening. 

mailto:lagh@kidd.co.za
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WAT HET AL DIE TUISBLYERS GEMIS?  


