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OORDENKING  - He loves me 

Ge5kryf deur Rosa Duvenhage 

But for right now, until that completeness, we have three things to do to lead us toward that consummation: Trust steadily in God, Hope 
unswervingly, Love extravagantly. And the best of the three is Love." 1 Kor. 13: 13 - The Message. 

Grootbrakrivier is'n prentjiemooi dorpie. Die dorpie is gebou op die oewer van die pragtige Grootbrakrivier wat'n paar wye kronkels maak voor hy lui-lui 
onderdietreinbrug deurvloei tot in die see. 

Aan die soom van die dorpie Ie Greenhaven. Dis'n bruin landelike woonbuurt met die vrolikste mense wat jy injou lewe sal teekom. Beeste en varke wei 
langs die pad, netjiese rye groente staan soos soldaatjies in die oggendson en'n eendfamilie waggel oar die stowwerigeteerstraatjie. Hier Iyk dit nooit 
oftyd saak maak nie. 

Elke oggend as ek links draai in Petuniastraat, sitdieselfde au grysaard op'n oliekan met 'n mollige kleuter op sy skoot. Netjiese skoolkinders stap in 
bondels in die rigting van die spruit en ons getroue werkers staan op hulle pas voordie pepermentgroen huisie. 

Vanoggend Iyk Greenhaven anders! Daar is opwinding in die lug en saver die oog kan sien is almal uitgevat in rooi en wit. Petuniastraat se sypaadjie is 
toegepak met tafels volsjokolade, sagte speelgoed en bosse blomme. Bekende gesigte groet, soos ek bult opry en myvergaap aan die groat bohaai wat 
hierdie eenvoudige mense maak oor'n doodgewone dag in Februarie. Ek stop voor die pepermentkleur huisie en draai my ruitafterwyl ek vir die werkers 
wag. Aan die oorkant van die straat staan twee haasbek dogtertjies met'n daisy in die haneL 

"He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not" - sing hulle in'n koortjie tot die laaste blaartjie op "he loves me" val en die tweetjies van 
vreugde in die rondte dans en koers kies straataf. Die werkers kom te vinnig aan en dis met'n tikkie jammerte wat ek die rooi en wit bazaar van Petunia
straat in mytru5pieeltjie sien verdwyn. 

In Matt-eu5 221ee5 on5 van die Fariseers wat probeer om vir Jesus vas te trek met 'n moeilike vraag. Een van hulle vra vir Jesus, 'Meneer, wat is die 
grootste gebod in die wet?'; en Jesus antwoord hom: 

IIJy moet die Here jou God liefhe met jou hele hart en met jou hele sier Dft is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee ge/yk staan, 

is: "Jy moet jou naaste Iiefhe soos jouself." In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. " 

As mens hierdie antwoord van Jesus kon vat en omskep in In prentjie dan sou on5 God 56 hart kon sien vir die wereld. In Wereld sonder misdaad, konflik, 

bakleiery, egskeiding en gebroke verhoudinge. Ons sou geen regstelsel nodig gehad en geen geslote deure nie, maar iewers val die pap op die 

grand. Liefde klink so maklik totons 1 Kor. 13 lees en kom by die deel oar watdie liefde nie is nie. Dis nie afgunstig, grootpraterig, verwaand of on

welvoeglik nie. Dit soek nie eie belang, is liggeraak of hou boek van die kwaad nie, en ewe skielik is liefde buite ons bereik! 

Onmiddellik begin ons God se liefde vir ons meetaan ons eie onvermoe am onvoorwaardelik liefte he. Dit laat ons twyfel aan God en los ons met die 

vraag of 1 Kor.13liefde menslik moontlik is? 

lees wat skryf die skrywer van 1 Joh. 4: 7-11 "Geliefdes, ons moet mekaar Iiefhe, want Iiefde kom van God, en elkeen wat Iiefhet, is 'n kind van God en 

ken God. Wie nie Iiefhet nie, het geen kennis van God nie, want God isliefde. " 

Hier staan nie God het liefde, betoon, geopenbaar ofuitgestort nie, hierstaan net God is liefde. Dit is nie 'n kwaliteit van God nie, dit is Sy wese. God 

kan nie 105gemaak word daarvan nie. 

Ons het in 'n stadium baie gesondheidbewuste bure gehad. Hulle het vir'n he Ie maand net wortels geeet. Hier na die eerste week het hulle so gelerige 

skynsel gehad, teen weektwee was hulle ligte oranje en na 'n maand het hulle 5005 pad 'cones' gelyk! 

Liefde werk op dieselfde prinsiep. Wanneer ons God toelaat am ons te deurdrenk met Sy liefde, wanneer ons begin drink uitdie fontein van Sy goedheid 

en eet uit Sy Woord dan salons meer soos Hy begin Iyk. Slegs binne hierdie intieme verhouding met God kan ons 1 Kor. 13liefde begin leef. 

Mag ons iets begin beleefvan God se onvoorwaardelike liefde vir ons. 

Mag ons so deurdrenk word met Sy liefde, datdie wereld die verandering in ons sal sien. 

Mag ons SODS die haasbekkies van Greenhaven elke keer wat ons God se liefde toets, uitroep - "He loves me" en in die rondte dans van vreugde! 

Here, on5 dink 5teed5 on5 moet U liefde verdien. let5 waartoe on5 nie in 5taat i5 nie. Trek on5 nader aan U hart 50dat on5 minderword en U meer! 

Amen 
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PRESIDENTE 2015 

Marianne 
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KERMIS 

I 

- "'" 
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BOERESPORT 
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MUSIEK- EN KINDERPRET 
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Presidente 2015 stories & Dinge 

uitgetrek het 

Oom Phillip en Tannie Ans knip 'n uiltjie ge

durende die boeresport 

Ons handwerkende kampkommandante 

Mooifontein verkoop worsrolletjies 

Toe yang ons Diana 'red handed'! 

Die koek en tee tafel wat Oosvaal Vrydagoggend 

na die kerkdiens aangebied het 

Mooifontein wat 'n 

waterpyp 

raakgeslaan het! 

Die blikkies kleingeld wat die kinders in

gesamel het vir Bybelverspreiding 

Die kerkdiens was stampvol 

Almalstaan en wag vir die helikopter 
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BOODSKAP VAN DIE NASIONALE VOORSITTER 

Jannie Meyer, Nasionale Voorsitter 

Ek kom met 'n skok agter dat 'n derde van die jaar reeds verby is, Daar het egter alsoveel goed gebeur die afgelope 

paar maande wat ons nogal besig gehou het. Graag wi! ek vir Marianne welkom heet as die nuwe redaktrise van die 

Sawanant. Ek wens jou sterktetoe en ek weetdie werk sal goed gedoen word. Geluk met jou eerste uitgawe. 

In my vorige omsendskrywe het ek reeds gemeld van die oop NUB wat plaasgevind het, Dit is nog op die webblad, 

Ek en Alet was bevoorreg om die kamp van Gebied Goue Weste te Aasvoelkrans byte woon, Die gebied vergadering is 

tydensdie kamp gehou en ek kon dus die vergadering ook bywoon, 'n Kamp soos die, gee mens altyd die geleentheid om 

die lede beter en meer persoonlik te leer ken, Dit was 'n heerlike rustige kamp en ek wil elke streek bedank vir die wyse waarop ons ontvang was, 

Ek het ook besoek afgele by gebied Goeie Hoop 5e Nasionale saamtrek te Oostewal waar a[ vier die streke van Gaeie Hoop teenwoordig was. Dit was 'n baie 

aangename naweek en die saamkuier en die saamwerk van die streke was besonders. Ek maet julie oak gelukwens met jul fondsinsamelingsprojek. Dankie 

aan Albatro5 wat ons gashere was vir die naweek en ons 50 tuislaat vael het. 

Ons sien uit om van die ander Gebiede (Kaap Middellande en Oosrandia) en van die ander strekete besoek gedurende die res van die jaar, 

Die Presiciente 2015 was 'n reU5e~ 5uksBS. Ons was hierdie jaar bevoorreg om ledete he vanuit elke gebied in die land met verteenwoordiging van beide 

kusgebiede, Ons was 2611ede en 277 woonwaens in totaal teenwoordig by KlipdraaL Weereens 'n nuwe Klipdraai rekord, Daar was 31 streke teen

woordig, Geluk aan streke Goudrif en Schoonspruit met die beste persentasie bywoning, Hulle deel dus dietrofee hierdie jaar, Gebied Oosrandia was die 

gebied met die hoogste persentasie met Goue Weste kort op hulle hakke, Twee streke nL Elandsrand en Vaalrivier het meer as 20 lede gehad, 

Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir elke lid wat daarteenwoordig was baie dankie te s' vir die ondersteuning en die harde werk, Hoewel die 

fondse wat ons insamel oor die naweek vir ons belangrik is, isdie geesdrif en entoesiasme waarmee die verskillende stalletjies bedryfword, sommige van 

baie vroeg af, vir my die ware gees van SAWA Ek wil dus elke lid, elke stalletjie, elke streek donasie, elke persoonlike donasie en selfs die streek wat onder 

mekaar 'n kollekte opgeneem het net s'; DANKIE, 

Dit is al oor die Presidente, "TOE NIE", Groot dank teenoor Ds, Otto Clase wat op sy besonderse manier ons aangeraak het en ons opnuut weer Iaat besef 

het watdie kruisiging en opstanding vir ons beteken, Ek wil ook net noem dat Ds, Otto Maandag na die afsluiting na Vereeniging Medi-Clinic gegaan het om 

een van onsledete besoek wat gedurende die naweek ongesteld geraak het. Dit word opreg waardeer. 

Streke Luiperds en Suid-Oos, die Kampkommandante, het hulle werklik goed van hulletaak gekwyt, Van die voorbereiding, die aankoms, die blomme en die 

hele naweek se gereedstaan en alles watdaarmee saamgaan, welgedaan en weereens baie dankie. 

Ek wil ook graag vir Frik, Mundus en al die personeel van Klipdraai bedank dat hulle ons jaarliks akkommodeer en soveel moeite doen om ons verblyfso 

aangenaam as moontlik te maak, Ons sien elke jaar die verbeteringe wat plaasvind en ons weet SAWA beproef die geriewe met die groot aantal 

woonwaens wat ons daar indruk, Dit is ook vir my aangenaam om aan te kondig dat ons 'n tariefby Klipdraai vir die 2016 Presidente van R200-00 per 

nag kon beding, Metdie koste van oorde deesdae in ag geneem is dit werklik 'n baie goeie tarief, veral oor Paasnaweek, Ek wil hiermee dan weereens elke 

Sawanant uitnooi om die naweek saam met ons te kom kamp. 

Daar I. nog vir ons 'n aantal aangename Nasionale kampe voor in die jaar, Die eerste is die Nasionale Saamtrek (24-27 September) te KoppisoL Gebied 

Goue Westetree op as Kampkommandante en werk reeds hard aan die beplanning, Die jaarlikse kong res vind weer plaas te Bu/felspoort (16-18 Oktober) 

Steek Bosveld is alywerig aan die werk om dit vir ons 'n onvergeetlike kampte maak, Ek hoop ons sien baie van onslede by die geleenthede, 

Daar is 'n aantal van onslede wat tans ernstig siek en ongesteld is, Ek wens julie beterskap en sterkte toe en vertrou ons Hemelse Vader saljulle in Sy 

liefdetoevou en veilig hou, 

SAWA is 'n unieke organisasie. Sterkte met al die werksaamhede in streke, kamp lekker, ryveilig en geniet SAWA. Wat 'n voorreg om deer te wees van so 'n 

groep mense. 

Groetnis 
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OVERVAAL HOU TROUE  

Louis van der Walt,  SAWA Overvaal 

 

GEBIED  KAAP  MIDDELLANDE  SE  100+ SAAMTREK 
6 - 8 MAART 2015   BY   VAN  STADENS.    PE 

 

Lappies 

(N.P. Labuschagne)



10 

PRESIDENTE 2015                                                                                                NASIONALE NUUSBRIEF 

HOE DIE VAN NIEKERK 

FAMILIE BEGIN KAMP 

HET? 

Brian, Liana, Tristan en Schalk  

Goeie dag Sawanante 

So ek i5 gevra hoe en waar hetek by SAWA aange5luit, maar 

nouja hier volg die van Niekerk familie 5e 5torie ... 

Dit i5 30 De5ember 2009 en on5 be51uit am die nuwe jaar, 

2010 in te 5ien met 'n lekker kamp 5aam metfamilie. Man en 

on5 gaan groot, dit i5 die tent en gazebo am onderte kuier, die 

miniy5ka5 am 'n paargoedjie5 (ok die Bier) in koud te hou, tafel5, 5toele en nag meer. Waentjie i5gepak en on5 vat die pad Klein 

Parady5 toe. On5 arriveer by Klein ParadY5, Brit5 en 5tap in by die kantoortjie net am uit te vind dat on5 by die verkeerde Klein 

Parady5 i5 en moet nou al die pad Bela-Bela toe ry, wantdaar i5 nie neteen Klein Parady5 nie (hoe moe5 on5 weet). Nietemin kom daar 

aan, kry 005 5taanplek en begin die groat op5laan. Sjoe maar on5 kamp lekker, die kinder5 genietdie 5wembad en die vlei5ie5 'tan' lek

ker op die kale en on5 kuier goed. 

S005 dit toe nou wi I, begin dit te reen en reen en reen. On5 braai het natgereen en daar eet on5 51aai en brood vir aandete. Gaan klim 

toe nou maar in die bed en probeer 51aap 50 tU55en die donderweer en reendruppel5 op die tent 5e 5eil. 

So ongeveer 3 uur die volgende oggend 5krik on5 wakker met druppeltjie5 wat op on5 ge5igte val. Die dat 005 maar die lig aan5it en 

be5ef datdie tent 5e dak amper on5 ge5igte raak van die water wat opgedam het. Di5 'n ge5karrel en geval bo-oor mekaar am die water 

van die dak afte 5tOOt en on5 klim toe afvan die opblaa5matra5 in nie wat nie, maar enkeldiepte water. Ag dit wa5 wonderlik, die mat

ra5, die komber5e, al on5 klere, ab50luut alle5 wa5 pap50pnat, darem nie die kinder5 wat in die kampeerkot ge51aap het nie. Net daar 

be51uit on5 am alle5 aan die genade oorte laat en buite onder die gazebo te gaan 5it en wag tot die reen ophou. 

So kom die 50n darem weer op en on5 begin am al die nat goedjie5 uit die tent te pak en uit te Ie am droog te word. S005 julle 5eker 

weet 5al die kinder5 dan be51uit am moeilik te raak en die klein5te een Schalk wil5laap, 50 tU55endeur 5U5 on5 hom in die arm5 en dan in 

die 5tootkarretjie maar nik5 bring die kind tot rU5te nie. Tot on5 redding kom 'n baie vriendelike dame wat 5kuin5 oorkant on5 gekamp 

het en offer am vir Schalk in 5y 5tootkarretjie aan die 51aap te maak 50dat on5 met die dinge kan klaar maak. Vinnig i5 al on5 ditjie5 en 

datjie5 droog, die kinder5 i5 rU5tig en on5 kan weer lekker kuier. 

So oar die re5 van die naweek kuier die tannie en oom 50 af en toe 5aam met on5. Die dag arriveer toe dat on5 moet hui5 toe gaan, on5 

begin oppak en gaan groet toe die men5e wat tot on5 redding gekom het. Daar gee hulle vir my 'n SAWA pamflet en verduidelik data5 

on5 weer 50U belang5tel am te kamp dat hierdie die groepie i5 waaraan hulle behoort. On5 bedank hulle vir al die hulp en bY5tand en 

vertrek hui5 toe. 

My vrou i5 op die punt am nooit weerte kamp nie, geen manier dat on5 weer 50 gaan natreen nie en wil50mmer alle5 verkoop. Ek het 

egter be51uitdat vir on5 en on5 kinder5 belangrik i5 am die natuurte beleef en dat daar 'n beter manier moet wee5. Ek gryptoe die 

pamflet en be51uit am op www.5awa.org in te gaan en te kyk wat hierdie groepie al5 behel5. Ai man, en daar kry ek toe nou goeie be

gin5el5 en waardes met Christenskap sommer heel bo-aan, vriendelike gesigte op al die foto's en kinders wat speel, baUaar en Sondag

skoal het op 'n kamp. Ek kry toe die informasie van die Gebiedvoorsitl;ervan Oosrandia, Dawie van der Merwe en hy verwys my na Nico 

Swartz van Elandsrand. Net daar koop on5 'n Sprite karavaan en kamp in Februarie 201 0 die Gebiedsaamtrek, saam met Oosrandia. 

Ons sluittoe sommerdaarendan aan en van toeafis als 'history' soos hulle se. 

Ons het eenkeer weer die vriendelike oom en tannie raakgeloop by 'n Presidente en het nag 5teed5 nie hulle name nie, maar glo my as 

hulle nie daar was daardie naweek nie, sou ons seker nooit weer gekamp het nie. 

Vriendelike SAWA groete; 

http://www.sawa.org
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Jakaranda Gebiedskamp 19 -20 Junie 

n Baie billike tarief is beding nl. 

·  

Weesgerus 

NOG ‘N TROUE—SATALLIET BRONBERG 

mailto:janettat@vodamail.co.za
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Rietvallei deelname aan die Helpende Hand 

Kersgeskenke projek in die Emmanuel gemeente 

(Rayton) 

Groete,  Tjaart 

Seuns alle ouderdomme  38 geskenke

Dogters alle ouderdomme  88 geskenke

Pasgebore – 1maand  06 babatruie

Totaal 132

Uitreik: Herstelwerk - elektriese 

heining by Susan van Horison  

Sorgsentrum. 
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Amper Gebiedskamp: Oos-Tvl 

!!!!                                                                Ian en Maryke Storm 

PRETORIA VIER 45 JAAR 

Alet Meyer 
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Ontmoet vir Martin en Tersia Rix 

Martin en Tersia 

Horison Sorgsentrum Kersfeespakkies 

24 November 2014 

. 
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SLEEP MET EB-LISENSIE 

 

  

 

 

 

                                                   

Ek het gaan besoek aflo by ons plaas

like Verkeersafdeling en die saak in my hoedanigheid as 

woonwa klubvoorsitter, met die hoof toetsbeampte 

tot in die fynste besonderhede uitgepluis. Ons plaas

like Verkeersafdeling toets wei die EB lisensie 

omdatons Verkeersafdeling 'n A-klas toetsstasie is, 

watdie A-klas nou ook al mag beteken. 

Die "ouer garde", wat in die vorige bedeling hulle bestu

urderslisensies gekry het, s'n is outomaties omgeska-

kel met die inwerkingstelling van die nuwe lisensiekaar- .... ________ ... _ _ 

tjie. Die omskakelings in volgorde van grootte voertuig is: Die ou Kode 8 is nou 'n EB. Die ou Kode 10 is nou 'n C1. Die ou Kode 11 is nou 'n 

EC1. Die ou Kode 14 is nou 'n EC. Die hoer lisensie sluit die laer lisensies in, m.a.w met 'n EC ry jy enigiets, behalwe die A en A 1 groepe wat 

tweewiel of driewielselfaangedrewe voertuie is. As jou lisensie dalk nie reg omgeskakel was nie, moet jy die ou lisensie saam vat en by jou lisen

sie-owerheid dit gaan regstel. 

Die onderstaande opsomming is vir bestuurders wat onder die nuwe stelsel, hulle bestuurderslisensies bekom het. 

ALGEMEEN: 

As daar nie 'n E deel is die van bestuurderskode nie, kanjy net 'n Venter-waentjie of ekwivalent daarvan sleep met 'n maksimum BVM 
van 750kg. Vanaf 'n BVM van 751 kg en meer, moet daar 'n E, deel van die bestuurderskode wees en moet die gesleepte voertuig 
toegerus wees met inloopremme, servo-rem me, ens soos deur die verkeersordonansie vereis word. Vanaf 751 kg BVM en meer kan die 
gesleepte voertuig 'n 2-wiel enkel-as sleepwa wees met enkel of dubbel wiele, dubbel-as 4-wielsleepwa, leunwa, woonwa, ens, ens. 

Dus kan 'n B, C1 en C niks sleep met 'n BVM van 751 kg en meer nie, slegs die ekwivalent van 'n Venter-waentjie. Die B kode is 'n ligte 
motorvoertuig, die C1 is 'n vastebak voetuig 16000kg BVM en ligter en C is 'n vastebak voertuig 16000kg en groter en kombinasies 
totby 35000kg BVM. As jydus in hierdie gevalle iets wilsleep met 'n BVM van meer as 750kg is 'n nuwe lisensie nodig met 'n E aan: 
EB, EC1 en EC. 

Daar is blykbaar nie woonwaens of die groter bagasie sleepwaens, sonder ten minste in loop-rem me nie. Dus is die BVM van enige 
woonwa ten minste 751 kg en meer. 

PROSEDURE: 

Om die E deel by jou B lisensie op te gradeer na EB, is 'n nuwe leerlinglisensie weer nodig. Jy moet weer 'n praktiese toets met 'n woonwa 

aangehak doen en word geevalueer volgens die onderstaande kriteria. ........ Vervolg op Blad5Y 16 
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Gebied Goeie Hoop hou nasionale saamtrek 
50, na al die beplanning en kop krap het die naweek vir die Nasionaal 2015 vir Gebied Goeie Hoop aangebreek. 

Hierdie jaar was dit Albatros se beurt om gasheerte wees. Dit het meet en pas gekos om 79 woonwaens en tente in 

op 47 plotte ingepas te kry. 

Die Nasionale Voorsitterspaar, Jannie en Alet Meyer was ons gaste vir die 

naweek. Vrydagaand is ons vermaak deur Andre (Makka) Conradie wat die 

briljante "Tolla" kan nadoen. Met seer maagspiere van al die lag en die reuk van die see is dit bed toe. 5a

terdagoggend breek vroeg aan en is dit nog donker toe gazebos opgeslaan word en kosgemaak word. 5uid

Wes-Kaap is verantwoordeJik vir die ontbytverkope en word daarfluks eiers gekJits en rolletjies gesmeer. 

5ekere mense het 2 porsies nodig, wonder hoekom? Die laaste paar laatslapers sluk nog gou ontbytafvoor die begin van die 50-red-pa-spele. 

Groot afwagting heers waar die 11 deelnemende spanne (bestaande uit 2 mans, 2 vroue, 1 kind en 1 senior) byme

.. "rKOITI.Toeskouers ondersteun al luidrugtig, terwyl Pottie help om almal in die regte luim te bring. HeerJike musiek 

I oor groot luidsprekers. Metdie laaste voorbereidings in plek, is dit tyd om te begin. Johan Jacobs van Alba

verduidelik aan deelnemers die speletjies en reels. Kaartjie aangee, lepel loop, ballon gevul met water onder die 

ken aangee, koek eet sonder hande bedek met room en stroop is wat vir die deelnemers wag. Met luidrugtige en

toesiasme en ondersteuning, groot gelag en vele nuwe innoverende maniere (en ek 

vermoed bietjie verneuk so tussen in), word die span kompetisie afgehandel. Intussen 

word daar gewoel om middagete reg te kry by Albatros. HeerJike hoender 'wraps' en 

boereworsrolle is op die spyskaart en word opgeraap deur honger kampeerders. Met 

groot entoesiasme en ondersteuning van die ouers en vriende neem ons jeug vol energie hieraan deel. Laatmiddag 

word regte basaar nagereg voorgesit deur Helderberg en Noord-Boland wat met groot entoesiasme ondersteun en geniet word. 

r:;~~~:;;;:;;::::;iiiL;;lM Saterdagaand na 'n heerJike gekuier om braaivleisvure en die groot eet, word 

die aand afgesluit met 'n middernagstappie langs die see - heel gepas om 'n 

suksesvolle dag mee afte sluit. 

50ndagoggend hou elke 5treek sy eie Voorsittersvergadering waarna almal bymekaarkom vir die Erediens. Theo Roux van Albatros lewer'n prag

tige boodskap. 

Die Gebiedsvoorsitter, Neil Goslett, bedank almal vir hulle teenwoordigheid en ondersteuning. Jannie Meyer bedank almal vir hulle gasvryheid en 

spreek die 5awanante toe. 

Die naweek word afgesluit met gesamentJike koffieltee met ietsie soets daarby en 'n Jaaste saamkuier. 50 kom 'n suksesvolle Nasionaal 2015 

vir Gebied Goeie Hoop tot 'n einde wat 'n groot flnansiele inspuiting meegebring het. Baie dankie aan 'n ieder en elk wat so hard gewerk het om dit 

'n sukses te maak. 
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BRIEWE 

Bettie Mullins, Namens  Wapadrand 

Coen en Emmelean van der Merwe (Streek Oranje

Frik van Greune en Oordbestuur 
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REDAKSIE

Marianne 

NASIONALE DAGBESTUUR 

http://www.sawa.org.za/
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Products available at the following HI-TEe·Outlets. 
~""~" '<:J Shop Fl and F2. Chicheoter Rood. Kenilworth. Tel: 021 671 5132 
Monta' Unll 116. Montague Ortve. Montague Gordons. Tef: 021 551 4939 
Kulis Ill.... Unit No 824 a 25 Access POlk. 1 Van Rleboeck ROOd, KulIS RfYIIH. Tol: 021 903 1877 I 021 9035635 
BOUndary Co .. n Randburg, Kyo Sands enr Molibongwe Driye &. Boundcuy Rood. Kyo Sands. Tel: 011 704 2661 
Kolonnode Shop~ a Ceo'" , SHOP LG 60, CNR lambezi &. Or. von Der Merwe Streets. Montano Pork, Tel 012 54! .4988 

Redeem your 15"1. dIScount online on full prtce merchandIse only. by entenng SAWA 13 in the dIscount 
box when checking out or VISit our .tores and shaw your SAWANAT badge or leiter to get 15-" dIscount 

... ... .. 
For further Information p lease coli· 021 506 6900 


