
Boodskap en skrywe vanaf die Nasionale Voorsitter. 

 

Dagsê Sawanante. 

Ek vertrou dat dit goed gaan in die streke en dat almal die nuwe jaar met nuwe ywer aanpak. Ek rig 

graag die skrywe na aanleiding van die pas afgelope oop NUB. Soos gewoonlik is daar weereens 

breedvoerig oor ’n hele aantal onderwerpe gesprek gevoer. Hier volg ’n paar punte wat onder 

bespreking was. 

Lief en leed 

Die vergadering moes kennis neem dat daar ongelukkig baie van ons lede op die stadium ernstig siek is 

en selfs lede wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Uit die NUB lede het die President Nico Spaumer 

’n baie ernstige operasie ondergaan maar herstel goed. Die Nasionale Penningmeester Vossie Vosloo, is 

ook ernstig siek met hartkwale en sterk tans tuis aan. Ons dra al die lede op in ons gebede. 

Gebied nuus 

Uit die gebiede klink dit of dit oor die algemeen goed gaan. Uit Kaap Middellande het ons verneem dat 

streek Seemeeu ontbind het. Meeste van die lede het wel oorgeplaas na die twee streke in die 

omgewing. Ons wens hul voorspoed toe by hul nuwe tuistes. Gebied Goeie Hoop hou ’n Nasionale 

saamtrek die naweek van 11 tot 13 Maart te Oostewal. Die Senior burgers van die binneland, onder 

leiding van Nico Spaumer, het besluit om ’n toer te onderneem na die Weskus vir die geleentheid. Hulle 

sal dan weer daar vanaf verder toer om by die Presidente aan te sluit op 22 Maart. Gebied Kaap 

Middellande hou op hulle beurt weer ’n Gebied/Nasionale saamtrek op 29 April tot 2 Mei te Keurbooms. 

Nog saamtrekke wat plaasvind tot en met die volgende NUB wat byval vind is die 100+ saamtrekke wat 

deur  Gebiede Kaap Middellande, 26 tot 28 Februarie te Van Stadens en Jakaranda, 8 tot 10 April te Kaia 

Manzi aangebied word.  Gebied Goue Weste bied ook ’n Gebied saamtrek 26 tot 28 Februarie aan by 

Aasvoëlkrans.  

Presidente 2016 

Die Presidente vind weer by Klipdraai plaas en al die binnelandse streke kan dit bywoon. Dit is ook die 

grootste Nasionale Saamtrek op die SAWA kalender. Dit is ook die een geleentheid in die jaar waar die 

Nasionale kas kan fondse in. Dit is egter nie die hoofrede vir die Presidente nie. Om wel saam met 

ongeveer 280 woonwaens vir 4 dae of langer te kuier, is iets om te beleef en baie besonders.  Daarbý 

word die Paasfees ook op ’n sinvolle manier gevier soos dit by ons hoort. Die kermis Saterdag is 

gewoonlik ’n heerlike samesyn met baie pret en plesier. Ek hoop ons sien al die gereelde lede by die 

Presidente en as jy nog nie een bygewoon het nie, maak ’n punt om die een by te woon en kom sê vir 

my dit is jou eerste dan vier ons dit saam. Die bespreekingsvorm is reeds versend. Indien U nie een 

ontvang het nie kontak asseblief die kantoor. 

 



Sleep opleiding 

Soos alreeds bekend gemaak is word daar nog twee sleep opleiding sessies gereël deur Wegsleep in 

samewerking met SAWA. Daar is reeds twee geleenthede gehou te Buffelspoort en Goudini. Die 

volgende opleiding word in Randburg op  20 en 21 Februarie en in Boksburg op 12 en 13 Maart gehou. 

Die opleiding konsentreer juis op die opleiding vir die EB lisensies. Enige persoon wat belangstel kan dit 

bywoon en vir verdere besonderhede skakel Fanie Marx op 083 280 6633. 

Lede ontleding 

Die NUB het tydens die vergadering redelik tyd bestee aan die ontleding van die ledetal. Niel Goslett het 

vir ons ’n baie goed deurwerkte stuk voorgehou waarin hy streke binne SAWA ontleed het. Die 

aanvaarding is dat dit in die geheel in SAWA so is. Die kommerwekkende statistiek is dat SAWA die 

laaste paar jaar teen gemiddeld 74 lede per jaar verminder. Voeg dáárby dat ongeveer 25% van SAWA 

lede nie een kamp in ’n jaar bywoon nie. Sou ons lede wat net een of twee kampe per jaar doen as 

onaktief beskryf is die onaktiewe lede persentasie 50%. Elke jaar neem die onaktiewe groep met 

ongeveer 2.5% toe. Indien daar geen verandering in die faktore wat ledewerwing en lede bedankings 

beïnvloed nie, sal die negatiewe tendens volgehou word. Dit sal beteken dat SAWA teen 2022 minder as 

1000 lede kan hê. Die  effek van die vermeerdering van onaktiewe lede kan ook toeneem na ongeveer 

30% teen dieselfde tydperk. Onaktiewe lede wek ook groot kommer en die saak word verder ondersoek. 

Die vergadering het sy kommer uitgespreek oor die bevindinge. Graag doen ek ’n beroep op alle lede om 

die stand van ons ledetal ernstig op te neem. Het ons as SAWA nie net te gemaklik geraak nie? Die 

enigste manier hoe die tendens gestop kan word, is met die samewerking en toewyding van elke lid 

deur lede te werf en lede te behou.  

Besigheids netwerk 

Ons word baie gevra; "Wat doen SAWA vir my?" Die NUB het na ’n voorstel wat van verskeie lede 

afgekom het dit goedgedink om ’n databasis saam te stel waarin ons lede wat dienste kan lewer van 

watter aard ook al  aan ons lede kan bekend te stel. Die idee is juis dat indien jy van enige persoon se 

dienste moet gebruik maak jy ’n Sawanant kan nader en selfs jou dienste aanbied vir jou mede lede. 

Binne SAWA weet ons van spyseniers, bloemiste, bakkers, makelaars, rekenkundiges, loodgieters, 

elektrisiëns, bouers en vele meer. Die enigste vereiste is dat dit ’n Sawanant se besigheid moet wees of 

dat ’n Sawanant voordeel trek uit sulke onderhandelinge soos bv. kommissie. Kom ons ondersteun ons 

mede lede. Inligting sal volg. 

Webblad 

Die nuwe Webblad is aan die vergadering bekend gestel. Daar is baie nuwe aspekte van die blad wat dit 

baie meer modern en gebruikers vriendelik maak. Die blad kan ook nou maklik op ’n foon tablet en 

rekenaar gelees word. Die navigasie op die blad is ook makliker. Diana Fourie is besig om die laaste 

oorskakeling te doen en die blad sal eersdaags op die web wees. Ons sien uit daarna en wens haar 

sterkte toe met die werk. 



Kongres 2016 

Met die al hoe hoër kostes van die Kongres het die NUB besluit om die Kongres te skuif na Koppisol. Dit 

bied weer vir ons ’n paar nuwe uitdagings maar dit behoort baie meer bekostigbaar te wees sonder om 

afbreek te doen aan die geleentheid. Ons Kampkommandante vir die Kongres is streek Elandsrand. Ons 

wens hulle sterkte toe. 

Komitees 

Al die komitees is besig met hul verskillende werksaamhede en hier is ’n paar brokkies uit die komitees. 

’n Versoek het gekom vanaf die Woonwaparke komitee dat daar gelet moet word of daar SAWA 

aanprysings borde is by al die oorde wat dit toekom. Die oorde wat dit nie regverdig moet onder die 

NUB se aandag gebring word. Daar word nog steeds gepoog om die beoogde ooreenkoms met 

Wegsleep vas te maak. Inligting sal volg. Die volgende Sawanant verskyn einde April. Enige nuus is 

welkom. Skakel gerus met Mariaan Erasmus. Die grondwet komitee is besig om na ’n paar aspekte te kyk 

en beoog om by die Mei NUB voorstelle in te dien. 

Oop gesprek 

Die tema die jaar het gehandel oor die aanbied van ’n AJV. Nico Spaumer het vir ons al die moets en 

moenies van ’n AJV meegedeel. Een van die mees omstrede punte van ’n AJV is die kworum by ’n AJV en 

word in baie gevalle verkeerd gelees uit die Grondwet. Die kennisgewing en dokumentasie wat daarmee 

saamgaan is ook uiters belangrik. Voorsitters word gemaan dat die regte prosedures soos uiteengesit in 

die Grondwet en Administratiewe reëls gehandhaaf word tydens die aanbied van ’n AJV. Indien jy nie 

seker is nie skakel gerus enige NUB lid.  

Ter afsluiting 

Meer breedvoerige terugvoer sal vanaf die gebiedsvoorsitters aan streke gegee word. SAWA is en bly ’n 

unieke organisasie. Die lewe plaas geweldige druk op elkeen van ons en soms weet ons nie meer watter 

kant toe nie. Dit is in die tye dat ons opkyk na bo en sê dankie dat ons wel aan so ’n organisasie kan 

behoort waar ons kan wegkom van al die bekommernisse van die samelewing, al is dit dalk net vir ’n 

naweek. Kom ons leef ook die dankbaarheid uit saam met ons mede lede, kom ons vat hande en maak 

SAWA soos ons dit wil sien. 

Groete 

Jannie Meyer 

Nasionale Voorsitter 

 

 


