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OORDENKING  - EK IS HIER OM TE DIEN 

Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word 

nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mensee

Wanneer mense in posisies kom, word die persoon dikwels belangriker as die saak. Dit is byvoorbeeld 
baie moeilik om by ‘n minister uit te kom. Ministers is baie belangrike mense, met ampsvoertuie, lyf-
wagte en persoonlike assistente. Terwyl die woord “minister” eintlik dienaar beteken.  

Twee van Jesus se dissipels wil darem eendag belangrike posisies in sy koninkryk hê. Een moet aan sy 
regterhand en die ander aan sy linkerhand kan sit. Want sien, hulle het baie opgeoffer, baie werk ge-
doen en die erkenning kan darem nie uitbly nie.  Werk vir posisie, vir aansien. Maar Hy wat eintlik in 
die posisie is, Hy wat aansien het, het na die wêreld gekom. Vir ‘n posisie of aansien? Glad nie. Om te 
dien. Om ‘n kelner te wees: om dit wat sy Vader wil, te bedien.  

Hierdie dien sê: die wat bedien word, kry die voordeel. Maar sy dien is meer: Hy gee sy lewe. Hy offer 
Homself. Hy, sy posisie, sy aansien gaan tot niet, gaan dood. Die voordeel vir die vir wie Hy gekom het 
om te dien, is dat sy lewe vir hulle ‘n losprys is. Hy koop my en jou los van sondemag en dood. 
Waardeur Hy my en jou in ‘n ander posisie plaas. Nie meer gedoem tot die dood nie, maar in ‘n posisie 
van  lewe, van groei, van ontwikkeling. 

Ons het klaar die posisie. Deur Christus het ons klaar aansien by God. Daarom is ek en jy hier om te 
dien. Om aan ander voor te sit wat God op sy spyskaart het. Dien het die doel om tot voordeel van 
ander te wees. Om ander beter te laat word. Beter in hulle lewe, in verhoudings, in werk. Beter in 
liefde, geloof, in hoop. En  wat is daarin vir my? Die voorreg om te kan dien, om verandering in ander 
se lewens te kan bring. 
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TOEKENNINGS
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TOEKENNINGS 

NASIONALE MERIETE TOEKENNINGS 
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Kongres 2015 

Toe ons Nasionale Voorsitter my gekontak het en gevra of Bosveld die 
Kongres die jaar sal aanbied, was ek opgewonde en bang terselfdertyd. 

Ek is redelik nuut nog as Voorsitter, en het self ook nog net eenkeer die 
Kongres bygewoon... Nou hoe nou? 

Ek sê toe vir hom dat ek eers net by die lede wil uitvind en sal terugkom 
na hom toe. 

Soos verwag was die lede vuur en vlam oor die feit dat ons die Kongres 
sal aanbied en ek het die volgende dag vir Jannie gekontak en hom gesê 
dat dit ons eer en voorreg sal wees om die Kongres aan te bied. 

Dadelik het my kop begin draai en ek het besluit dat ek maar sal moet 
spanne indeel vir verskillende take. 

Na ons eerste Gebiedsvergadering het Wynand Theron van Streek 
Wapadrand my genader en gesê dat hulle ‘n verslag opgestel het van 
die vorige jaar wat hulle die Kongres aangebied het, en dat hy dit met 
groot graagte vir my sal stuur om my te help. 

Andre Baker van Streek Kiepersol, het ook later vir my hulle verslag 
gestuur van toe hulle die Kongres aangebied het, en ek voel net, deur 
om met altwee saam voor my te sit, kon ek sien waar daar aandag 
gegee moes word. Baie dankie julle. Die verslae en dokumentasie het 
my regtig baie gehelp, en ek kan net hoop dat hierdie verslag wat ek 
nou saamstel hier, ook in die toekoms ander voorsitters sal kan help 
soos julle s’n my gehelp het. 

Daarna het ek so bietjie gaan huiswerk doen oor vorige Kongresse wat 
gehou was, en kon ek daaruit aflei wat ons weer kan doen. Dit het my 
ook so bietjie leiding gegee oor wat ek die tema moet maak, en dit het 
toe mooi in SAWA Bosveld se kraal geval. 

Roelf Brewis, Voorsitter: S.A.W.A. Streek Bosveld 
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Openingsrede van ons president  
Die Sawa jaar wat verby is kan gesien word as ‘n jaar waar Sawa se aktiwiteite rustig voortgegaan het en waar 
die “nuwe” Dagbestuur hul voete gevind het. 

Ons streke het  steeds die hoofrol  hier  gespeel  en streke se saamtrekke is oor die algemeen goed beplan 
maar in baie gevalle kon uit die saamtrekbywoningsyfers opgemerk word  dat Sawanante nou baie selektief 
word as dit by bywoning van saamtrekke kom. 

Hierdie is ‘n tendens wat landswyd voorkom en ek wil beklemtoon dat dit nie as gevolg van die streke se 
reëlings is nie , maar dat ons lede hul finansies meer konserwatief bestuur.  Ons streekbesture moet hiervan 
kennis  neem en die feit dat finansiële oorwegings by ons lede nou ‘n al groter oorweging word,  kan nie buite 
rekening gelaat word nie.  Sawa se streekbesture sal in die toekoms hul saamtrekke baie selektief en beter  
moet beplan. Hier wil ek ‘n beroep doen op ons streke en veral die kleiner streke om hul saamtrekbeplanning 
so te doen dat streke saam saamtrekke reël  om darem die getal woonwaens afslag te kan beding.  

Ek het in hierdie week geluister na ‘n praatjie op die radio waar die vraag gestel  is – Waar werk die organisasie 
of die maatskappy. Ek wil vandag aan u as afgevaardigdes ook die selfde vraag vra.  – WAAR WERK SAWA ? 

Dan wil ek my beskeie opinie hieroor gee en dit is ‘n standpunt wat ek nog al die jare huldig. In die lig van Sawa 
se strukture kan ek nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat Sawa se hoof taak by ons streke setel 
nie. Dit is hier op streekvlak waar die belangrikste werk van Sawa plaasvind. 

Daardeur impliseer ek nie dat ons ander strukture soos die Gebiedbesture, Nasionale Uitvoerende Bestuur, 
Dagbestuur en selfs hierdie Kongres nie belangrik is nie, maar vir die gewone lid op streekvlak is die aktiwiteite 
wat hy ervaar by sy streek vir hom belangrik.   

Dit is by die streke waar ons gewone Sawanant hul aktiwiteite uitleef en waar hy sy gewig ingooi. Vir die lid op 
streekvlak is dit egter  gerustellend om te weet dat die organisasie waaraan hy behoort ‘n sterk Grondwet en 
Administratiewe riglyne het wat bepaal hoe Sawa georganiseer word. 

‘n Nuwe lid het eendag vir my gesê dat hy by Sawa aangesluit het omdat hy kon oordeel  dat Sawa goed geor-
ganiseerd is  en dat hy nie aan ‘n organisasie wil behoort wat op ‘n los basis bestuur word nie. 

As ek moet waarneem van die baie ure wat ons Sawanante afstaan in belang van Sawa maak dit my trots om 
‘n lid van Sawa te wees. 

Ons het hierdie jaar in Februarie met die oop NUB ‘n openhartige gesprek gehad oor die toekoms van ons or-
ganisasie, en om te beplan hoe ons Sawa vorentoe gaan neem in ‘n veranderde omgewing.  Tydens hierdie 
gesprek het daar na my mening goeie gedagtes en menings na vore gekom.  

Mnr die Voorsitter, ek wil afsluit om my opregte dank 
uit te spreek teenoor elke lid van Sawa wat in ons 
strukture betrokke is,  asook almal wat so ywerig take 
verrig hoe gering ook al, om dit vir ons organisasie en 
vir ons mede-Sawanant ‘n aangename ervaring  te 
maak. ONS IS EN BLY EEN GROOT FAMILIE 

Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 39 ste Kongres 
van die Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie as geo-
pen. 

Ek dank u, Nico Spaumer  
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BOODSKAP VAN DIE NASIONALE VOORSITTER 
Die jaar het so vinnig verby gesnel en dit is amper weer Kersfees. Vir my 
was die eerste jaar as Nasionale Voorsitter nogal ’n redelike ontnugtering. 
Dit was deels ’n groot leerproses en ook ‘n voete vind jaar. Die jaar was 
vol hoogte- en laagte punte. Ons kan trots en dankbaar wees dat ons ‘n 
baie suksesvolle Presidente en Nasionale saamtrek kon aanbied. Ons le-
detal het ongelukkig weer die afgelope jaar gedaal. Dit is verblydend om 
te sien dat daar gereeld nuwe aansluitings is maar ongelukkig oorskry die 
aantal bedankings en nie hernuwings steeds die nuwe aansluitings. Die 
afgelope jaar moes ons ongelukkig die satelliet Kaapzicht ontbind maar 
ons is bly dat Streek Oosrand weer as volwaardige streek funksioneer. 
Huidig bestaan Sawa uit 37 streke en 2 satelliete. 
 
Tydens die pas afgelope Kongres het ons  baie gehoor van dit waarmee 
ons besig was die afgelope jaar. Ek dink dit is egter ook belangrik dat ons vorentoe kyk.  Wat van die Sawanant 
wat net wil kamp? Ek sal wil sien dat ons in hierdie jaar as Sawa onsself in die kamp omgewing sal geniet.  
Soos ek reeds genoem het, was die jaar vir my persoonlik nogal ’n groot uitdaging met heelwat aanpassing 
maar kon ek baie situasies beleef en ek deel graag ’n paar van my waarnemings. Sawa is ’n unieke organisasie 
en kan nie vergelyk met enige ander buitelug groep nie. Sawa het ook dan so besonderse uitdagings om te 
bowe te kom. Ons het reeds tydens die Kongres verneem van die finansiële posisie, wat ‘n bedreiging van 
buite is, waarin ons lede hul bevind, dat oorde duurder raak, brandstof en tolhekke ’n impak het, skool- en 
werkverpligtinge neem baie van ons tyd in beslag en dat die besteebare fondse wat ons lede dan tot hul 
beskikking het vir kamp, is nie altyd genoegsaam om die kamplewe na behore te kan geniet nie. Maar wat my 
meer bekommer is die bedreiging van binne. Gedurende my eerste jaar moes ek by ’n paar geleenthede be-
trokke raak waar lede so van mekaar verskil dat dit die betrokke streek se werksaamhede versteur. Die on-
vergewensgesindheid van sommige lede bring dan mee dat die verskille nie opgelos word nie en loop dit in die 
meeste gevalle uit op bedankings en oorplasings. Dit is ook asof ons as lede eerder konfrontasie as nuuswaar-
dig beskou en nie veel gepla is oor goeie nuus nie. ’n Voorbeeld hiervan was juis duidelik sigbaar toe ’n lid sy 
ongelukkigheid bekendgemaak het op die Sawa Facebook-blad. Binne ’n kort tydjie was daar vele kommen-
taar en opinies oor die saak. Die betrokke persoon het weer ’n plasing gedoen en genoem dat die probleme 
opgelos is. Vir daardie positiewe plasing was daar net een kommentaar. Is dit die tipe Sawa wat ons is? Ek is 
nog bewus van ’n hele paar onopgeloste meningsverskille binne Sawa op alle vlakke. Ek wil graag ’n beroep 
doen op elke lid en hierby sluit ek myself en ons as besture in om te werk om geskille tussen ons op te los, me-
kaar te respekteer en te verdra. In baie gevalle dra dit ook by dat die beeld van Sawa wat ons na buite en na 
ons lede uitdra nie altyd na wense is nie. Ons is nie almal dieselfde nie en dink nie dieselfde nie. Kom ons kyk of 
ons elkeen ’n positiewe bydrae kan maak om Sawa sterk te maak van binne sodat ons die uitdagings van buite 
met gemak as ‘n eenheid kan trotseer. Kom ons konsentreer op dit waarvoor ons almal tog hier is,  

om as Christene saam met ons Sawa familie ons kamplewe uit te leef. 
 
Aan die einde van die jaar wil ek vir elke Sawanant dankie se vir die bydrae wat elkeen tot Sawa gemaak het. 
Dankie, vir jul vriendskap en ondersteuning. Ek wil ook graag die President van SAWA, die Dagbestuur, NUB en 
Juliana baie dankie sê vir jul harde werk en ondersteuning. Graag wil ek ook die gades van die dagbestuur be-
dank wat altyd gereed staan en soms hul lewens moet inrig soos SAWA dit vereis. 
 
Namens Alet en myself wens ek elke Sawanant n baie gesëende Kersfees toe. Mag julle in die tyd omring wees 
met liefde en mag ons die ware betekenis van die grootste geskenk wat ons ontvang het beleef. 

 

Groete en beste wense vir 2016 

Jannie Meyer, Nasionale Voorsitter 
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Rietvallei se “Die Omgee 
Teddie” Helpende Hand  

projek 
Tydens ons onlangse AJV was ons AJV tema “Die Omgee Teddie”. ‘n 
Vrywillige toegangsfooi bestaande uit ‘n Teddie en pakkie snesies was 
gevra vir ons AJV Ontbyt, en wat ‘n reuse sukses was dit nie. Elke lid 

wat ‘n Teddie en pakkie snesies geskenk het, was voorsien van ‘n kaartjie wat deelgevorm het van ‘n prystrek-
king. Ons het as Rietvalleiers 77 Teddies en 176 pakkies snesies ingesamel. 

Hiermee saam die agtergrond tot die projek, maar op ‘n baie ernstige noot en soos op TV en radio berigte, 
waarsku ek sensitiewe lede dat die volgende onstellend mag wees: 

Huidige statistiek toon dat ongeveer 124 misdade daagliks teen kinders gepleeg word, in SA alleen! 

Solidariteit Helpende Hand het dus ŉ nuwe veldtog van stapel gestuur om bewustheid te skep oor die omstan-
dighede waarin kinders misdade moet aanmeld.  So is daar op Vrydag 17 Julie begin om ondersoek in te stel oor wat 
presies die omstandighede by die krisissentrums, polisiestasies, landdros- en gesinsadvokaatkantore is. Helpende 
Hand wil daarmee verseker dat die  aanmeldingsproses so maklik en veilig vir kinders as moontlik is, asook om die 
sentrums meer kindervriendelik te maak. 

Verlede jaar is 45 230 strafsake teen kinders aangemeld. In elkeen van hierdie sake was daar wel ‘n held – ‘n 
polisiebeampte, ‘n tannie (vrywillige werkster), landdros of gesinsadvokaat, wat help verseker het dat die slagoffer-
tjie die nodige ondersteuning ontvang, al is dit net ‘n snesie. Vanweë hierdie optrede lei tot 75% van die aanmeldings 
tot suksesvolle skuldigbevindings. Verlede jaar alleen is 1 832 lewenslange vonnisse gevel. 

Dus, in die aangesig van die skokkende statistieke wil HH dus fokus op die 1 832 kere wat ons regssisteem foutloos 
gewerk het en waar misdadigers nou in tronke sit. Daar is dus ‘n projek begin om ‘n vernielde kind in sy / haar nood 
te troos – en wat beter as ‘n Teddie en so word daar nou gepoog om minstens 1 832 Teddiebere in te samel wat dan 
aan sentrums geskenk gaan word – fase 1. 

Met die Omgeepakkies gaan die fokus spesifiek wees om verkragtingslagoffers by te staan deur hulle toe te rus met 
benodighede. Daar gaan van tweedehandse handsakke vir dame slagoffers en kinder rugsakkies vir kinders en mans, 
gebruik gemaak word. Die sakke gaan dan gevul word met ‘n Teddie (vir kinders), nuwe onderklere, ‘n tandeborsel, 
tandepaste, sjampoo, stortseep, ‘n waslap en snesies. Slagoffers (groot en klein), mag na die mediese en polisie 
ondersoek gaan stort, maar hul het dan niks by hul nie, want gewoonlik word veral die onderklere teruggehou vir 
toetse. Daar gaan spesifiek van nuwe onderklere gebruikgemaak word aangesien die slagoffers klaar getrauma-
tiseerd en hul menswaardigheid reeds erg aangetas is. 

Die botteltjies en 6lt seep is aangekoop uit ‘n privaatskenking, en die skryf van die plakkers en die oorgooi en 
volmaak is deur ons eie seniors behartig tydens die onlangse Senior Burgerkamp te Dube. 

Maandag, 31/08/2015, lewer ek 98 Teddie bere, 176 pakkies snesies, 50 botteltjies stortseep en 50 botteltjies 
sjampoo af by Elize van Helpende Hand Andeon tak.  

Baie dankie aan al die Rietvalleiers wat hul omgee-harte oopgemaak het en bygedra het tot die projek om onder 
andere, vernielde kinders by te staan. 

Tjaart Klaasen 
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ONDERVOORSITTER VERSLAG 
Teen die tyd dat julle die verslag onder oë kry is die Kongres op hande of reeds verby. Ongelooflik hoe vin-
nig tyd kan vlieg. Dit het soos “gister” gevoel toe ons Kongres 2014 gehou het. 

Die afgelope jaar het sy kwota hoogte- en laagtepunte gehad, maar soos met enige gevestigde organisasie 
het SAWA tog geseëvier. As stoere SAWANANTE laat ons ons nie onderkry deur negatiewe gebeure en of 
praatjies nie. Die Presidente saamtrek te Klipdraai was groter en beter as verlede jaar. Streek Vaalrivier se 
spookhuis was ‘n nuwe toevoeging en baie geslaagd. Streek Oosrand se helikoptervlugte was ook ‘n nuwe 
byvoeging en was baie goed ondersteun. Hoop ons kan volgende jaar weer op die twee streke reken. Groot 
dankie aan al die ander streke wat so ywerig gehelp het met die verskillende stalletjies. Tydens die afgelope 

AJV’s is nuwe besture verkies of van die bestaande besture gaan vir die 
volgende jaar die wa trek. Van my kant af, baie geluk en dankie vir die 
bereidwilligheid. 

Ons voorsien heelwat uitdagings vir die nuwe jaar met betrekking tot 
kampterreine en tariewe. Ons as lede en streke sal maar moet saam-
staan om beter tariewe te bekom. Raak selfs moeiliker vir ons Senior-
burgers om saam te trek. 

Dank aan ons Hemelse Vader om nog steeds die voorreg te kan hê om 
die buiteluglewe te kan geniet. Soos ek altyd sê “ Lekker om ‘n mens te wees, maar meer belangrik om ‘n 
lekker mens te wees.” 

Seën Groete Andre Knoetze 

JAARPROGRAMKOMITEE 
Ons is tans besig om die 2016 jaarprogram te finaliseer. Insette vanaf Streke en Gebiede word verwerk om 
‘n sinvolle werkbare jaarprogram daar te stel. Met uitdagings ten opsigte van bekostigbare oorde, af-
stande, kampgetalle en vele ander faktore, neig die Streke om saam te kamp om beter tariewe te beding. 
Streke wat so saam kamp kan nog steeds die eie streeks identiteit behou. Al die aktiwiteite kan wel 
saamgehou word.  

Tydens die NUB van Augustus is daar na redelike bespreking besluit dat die 2016 jaarprogram elektronies 
versprei gaan word om kostes te bespaar. Die gedrukte kopieë verander amper daagliks. Soos en met die 
Augustus NUB was daar reeds meer as 50 kampverskuiwings. Harde kopieë sal wel beskikbaar wees vir 
die lede wat dit so verkies. Die Streeksvoorsitter of die SAWA kantoor kan gekontak word in die verband. 
Lede moet asb. met hul streeksbesture seker maak dat regte epos adresse bestaan. Met die toenemende 
swak diens vanaf die posstelsel behoort die besluit ‘n sinvolle oplossing te wees.  

 

André Knoetze  
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NASIONALE SAAMTREK—KOPPISOL 

23-27 SEPTEMBER 2015 
Vir maande het ons beplan en baie uitgesien na hierdie saamtrek. Soos wat 
die saamtrekdatum nadergekom het en ons getalle later oor die aantal be-
spreekte plekke gegaan het, het die stres 
begin toeneem oor of almal ‘n staanplek 
gaan kry en of daar genoeg kos sal wees die 
Saterdagaand. 

Soos wat die waens Woensdag begin in-
stroom het ons geen klagtes oor gedeelde 
staanplekke gehad nie. Iets waarvoor ons 
natuurlik baie dankbaar was. Oom Nico 

Spaumer het die Senior Burger deel van die saamtrek vir ons behartig. Dankie oom Ni-
co. 

Uiteindelik was ons 124 woonwaens vanaf 19 streke. Almal ingepas op 78 staanplekke. 

Saterdagoggend na boekevat, is 
daar met alle erns begin kosmaak. 
Aartappels en uie moes geskil en 
opgesny word. Rys moes gekook 
word, so ook die brode wat gebak 
moes word. En dan moes die vleis gaargemaak word. Uiteindelik 
het alles goed verloop, en nadat die Springbokke hul deel ge-
doen het teen Samoa, kon ons in alle erns begin met die ver-
rigtinge. Dit was so lekker om te kon sien dat almal deelgeneem 

het aan die “S” tema, en het ons ‘n wye verskeidenheid van kostuums gesien. Baie dankie aan almal wat so spontaan 
deelgeneem het, en die aand saam met ons kon geniet het. Hoop julle het dit net soveel geniet. 

Sondagoggend het ons ‘n sangdiens gehad en daarna die afsluiting.  Die res van die dag is daar weer net lekker saam 
gekuier, voordat ons die pad terug huistoe moes aandurf. 

Van my 
kant af sê 
ek baie 
dankie aan 
elkeen wat 
gehelp het 
om die na-
week ‘n 
sukses te 

kon maak. Aan almal binne my Gebied wat net soveel gehelp het, ook aan julle sê ek baie dankie vir jul hulp. 

Tot ons mekaar weer sien. 

Woonwagroete Francois en Naomi. 

Ons sit amper die saal vol met boekevat 

Daar word hard gewerk aan 
die potte! 

Ons broodbakkers van Goudstad.  Yvonne Swart , 
Gesina van Dyk , Corrie vd Merwe en Bets Viljoen  
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SAWA RIETVALLEI NAMIBIË TOER  
Vroeg die oggend van 17 April vertrek vyf woonwaens. Die opgewondenheid van die vooruitsig 
van amper 70 dae op toer was groot. Die eerste aand bring ons deur by Komtiekie op Vryburg. 
Die volgende oggend word voortgegaan tot op Upington en word geslaap by Kalahari Monate. 

Sondag 19 April gaan ons sonder moeite deur die grenspos by Nakop in Namibië in en ry voorspoedig tot by Ai Ais 
op die wal van die Visrivier.            

Op Dinsdag 28 April ry ons na Luderitz. Kamp word opgeslaan op 
die skiereiland, genaamd Shark Island, by die ligtoring. Ons bring 
amper ‘n hele dag by die ou myndorpie, Kolmanskop, deur.  Hier-
na ry ons na die Dias Kruis waar ‘n baie sterk en koue wind ons 
inwag.  Die dag daarna bring ons ‘n besoek aan die Lutherse Kerk 
met sy besonder mooi brandglasvensters.   

Die 7e Mei ry ons deur Mariental voordat ons na Windhoek ry 
waar ons by Arebbusch Travel Lodge and Camping inboek.  Ons 
besoek die Duitse Kerk, die Vryheidsmonument en aandete word 
by die beroemde Joe’s Biertuin genuttig.  Wat ‘n interressante plek 
is dit nie! 

Ongeveer 
70 km vanaf Usakos is daar ‘n groot ongeluk. Henk en Glenn se 
wa word totaal verwoes. Jake se Prado en woonwa word ook 
erg beskadig. Die wonderwerk was dat ongeag die groot skade 
aan die voertuie het nie een van die toerlede regtig seergekry 
nie, waarvoor ons net die Heer kan dankie sê vir sy beskerming.  
Neels en Fanie-hulle gaan vooruit en boek by Lagoon Chalets & 
Caravan Park in.  Henk en Glenn het ‘n 6-bed chalet vir hulle 
gekry en Jake-hulle deel die chalet omdat daar geen ander 
heenkome is nie.   

Woensdag gaan ons op die beroemde Tommy’s Toer in die 
woestyn en hy haal die kleinste kewertjies en slange uit die 
sand.  Hy trakteer ons op ‘n dag van ontdekking en verwonder-
ing oor wat alles in die “dooie” sand te kry en te sien is.  In die 

dae wat volg besoek ons Duin 7, die Maanlandskap, die 
Goanikontes Oase en sien die legene.  

Dinsdag vertrek die toergroep, nou sonder Henk en Glenn wat 
terug is Suid-Afrika toe, na Omaruru waar die Franketoring, uit die 
Duits-Herero oorlog, besoek word, asook die “houtsnee-fabriek” 
waar Afrika artifakte gemaak word.   

Donderdag 21 Mei ry ons na Outjo, en daarna na Khorixas waar 
ons die Vingerklip besoek. Daar word ook besoek afgelê by die 
Ugab Terrace Lodge wat die wonderlikste uitsigte oor 360° bied.  
Die dag daarna word besoek gebring aan die versteende woud en 
die kloof waar die rotsformasies bekend staan as die Orrelpype.   
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SAWA RIETVALLEI NAMIBIË TOER…..V��v�l� 
Op 25 Mei ry ons weer by Outjo en gaan dan voort tot by die Etosha Safari Lodge waar ons ‘n paar dae staan.  Ons 
ry na Okaukuejo in die Etosha en bring die dag by die watergat in Okaukuejo deur.   

Woensdag 27 Mei vertrek ons na Kamanjab waar ons die 
waens los om met tente verder te gaan. Ons toergroep ry via 
Opuwa na Epupa-watervalle in die Kunene rivier, wat in die 
heel noordelikste punt van Namibië geleë is.   

Vrydag 5 Junie trek ons naby Namutoni by Onguma kamp in. 
Sondag vertrek ons na Tsumeb en besoek die Otjikoto-meer.  
Ons ry deur Grootfontein en slaap by Maorikamp. Hiervan-
daan gaan ons na die Hoba Meteoriet wat glo 80 000 jaar 
gelede daar geval het.   

Vrydag 12 Junie vertrek ons reeds 05:30 na die grenspos waar 
ons die taxi kry.  Die neem ons na die Victoria valle. Die Zam-
besi is vol water en die valle uitsonderlik pragtig.   

Sondag ry ons terug na Divundu en oornag by die baie mooi Popa valle.  Maandag gaan ons oor die grens in Botswa-
na in en oornag by Drotsky Cabins naby Sepupa.  Hier staan ons op die wal van die Okovango Rivier.  Ons huur ‘n 
boot wat ons rivierop neem en ons sien die skaars 
groot bruin visuil met ‘n kuiken.  Hier sien ons ook ‘n 
krokodil wat in ‘n boom geklim het!  En van naby 
hoe ‘n visarend ‘n vis uit die water haal.  

Die volgende oggend word die 660 km rit aangepak.  
Na verskeie russtoppe bereik ons Palapye en kamp op 
die vreemdste plek met die naam Itumela.         

Maandag 22 Junie verlaat ons Botswana deur Gro-
blersbrug en ry veilig tot in Marakele.  Dinsdag ry ons 
na Thabazimbi en sluit ons toer af in die Koolstoof 
restaurant met ‘n lekker ete. Woensdag 24 Junie ry 
ons voorspoedig huistoe om af te pak en skoon te 
maak.   

Wat ‘n wonderlike toer het Neels en Rina in samewerking met Wim en Margriet nie vir ons saamgestel nie!!!!!! 

 

Jake Erasmus                  

(Ek moes ongelukkig die verslag verkort het.  
Die volledige artikel is op die webwerf 
beskikbaar—Red)      
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RRietvallei OGGENDTEE EN  
KUIERGELEENTHEID 

Drie en dertig van ons seniors (Kieriekorps) kom kuier saam op Dinsdag 28 Julie 
2015 in die saal van De Meerpaal.  Met elkeen se aankoms is dit ‘n blye weersiens en die tafels begin 
kreun onder al die heerlike eetgoed wat almal saambring.  Groepies staan rond en gesels terwyl daar 
gewag word vir almal om op te daag. 

Met moeite kry ons almal stil en word almal hartlik welkom geheet, in die besonder Willie en Renscha 
Breytenbach wat vir die eerste keer by ons aansluit.  Ongelukkig moet ons dadelik afskeid neem van 
Pieter en Elmarie, nadat hulle oppad hierheen die nuus gekry het dat haar ma geval en steke nodig 
het. Na ‘n vinnige koppie tee en eetdingetjie is hulle weer weg om haar hospitaal toe te neem.  

Daar word lekker geëet, gedrink en gesels, nadat almal mekaar lanklaas gesien het en daar baie sto-
ries te vertel is.   

Met die idee om almal bietjie lus te maak vir ‘n volgende toer, wys Wim van sy foto’s van die afgelope 
Namibië en Botswana toer. Die mense het dit baie 
geniet en almal het insette gelewer oor die plekke 
wat besoek is.  Klaus vertel dat die kamp, Onguma 
Lodge en kampeerplek, waar ons 8km vanaf Na-
motonie hek by Etosha Wildtuin gestaan het, 
vroeër aan sy Oupa behoort het. ‘n Kort oorsig van 
die 65 dae toer volg, waarna Neels bietjie vertel 
oor ‘n toer wat hy vroeg volgende jaar beplan so-
dat die ouens bietjie daaroor kan dink en belang-
stelling toets. 

Na die foto’s was niemand lus om huis toe te gaan 
nie en is daar weer lekker tee/koffie gedrink en geëet en natuurlik BAIE gesels. Dit was ‘n heerlike og-
gend en is deur ieder en elk geniet. 

Met dank aan De Meerpaal vir die gebruik van hulle saal en eetgerei.  Tot ‘n volgende keer. 

Margriet van den Berg 

OOM DAAN SCHOEMAN 
Vir alle blyke van  liefde, meegevoel en belangstelling by wyse van gebede, besoeke, tele-
foonoproepe, eposse, blomme en eetgoed tydens die skielike heengaan van my geliefde eg-
genoot, sorgsame vader en oupa, Daan Schoeman (Vorige Gebiedsvoorsitter van Gebied 
Kaap Middellande)  se heengaan, sê ons opreg baie dankie. 

Baie dankie aan die Nasionale Dagbestuur en besonders vir Jurie Dreyer asook die streke van 
Gebied Kaap Middellande en elke Sawanant regoor Suid-Afrika vir hulle besonderse belang-
stelling. Ons waardeer dit baie. Sawa is n groot familie!!!! 

 Cecilia Schoeman, Sawa Strelitzia, Jeffreysbaai 
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Huis Meyerton GemeenskapsProjek 
Saam met Brenda Spamers van Huis Meyerton het ons ‘n verrassing vir die be-
jaardes gereel. Oom Neels het homself en Reinette en Sawa aan die bejaardes 
voorgestel voor hy met sy program begin het.  

Neels Kriel het weer sy stem hemels laat klink vir die oues, ritme is gehou en 
hande is geklap, saamgesing en daar was sommer trane in sommige se oë. Die 
waardering daarvoor is groot en op elkeen van die gehoor se gesigte. 
Jy kon die heimwee sien, sommiges het ver in die verte getuur, som-
mige van hulle het sommer net geglimlag, die een dame sê vir my 
“Dis so lekker om na goeie musiek te luister, jy weet ‘kjnt’ die 
draadloos speel mos net die doef-doef goed”.  

Wat ‘n voorreg het ons as lede van Vaalrivier om so aktief betrokke te 
wees by ons gemeenskap. Baie dankie vir jul moeite en liefde oom 
Neels en Reinette. Ons waardeer julle so baie. Ons beplan om dit op 
‘n gereelde grondslag te hou.  

Hou die spasie dop, en as daar iemand is wat ‘n bydrae wil lewer met 
‘n weggesteekte talent, kom asb na vore ons het jou baie nodig.  

Vaalrivier is op ‘n gereelde kamp 
grondslag besig met insameling vir 
die behoeftes van Huis Meyerton. 
Ons het onlangs blikkies kos, Cup a Soup, en Corega 
tandheelskoonmaakmiddels afgelaai.  

Ons groot projek onderleiding van Francois Pretorius is die krag-
opwekker wat hy gereël het vir Huis Meyerton. Die Here het hom 
op die pad gesit van mense wat omgee en  

nie skroom om te deel nie, 
die kragopwekker 250 kva, die argitek, die bou –inspekteur, 
die elektrisiën, die nuwe ontwerpte distrubisieborde en ka-
bels, die bouer en boumateriale is alles geborg. Die opgewon-
denheid van die groot geskenk is op almal se  gesigte sien-
baar. Ons as Vaalrivier lede is baie dankbaar teenoor die borge 
vir die moeite wat hulle vir ons gemeenskap doen.  

Groete  

Marcel, Carine en Sondra  
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Goudrif ~ Groovy Hippie Dans 

 By die jaarlikse Goudrif opskop het ons behoorlik lekker gekuier 
en gedans! Al die fondse wat ingesamel is gaan na die Goudrif 
kas en is ten bate van ons lede. Elke dame is gevra om ‘n tafel 
vol gaste te maak en ook om jou tafel mooi te versier vir die aand. Die tafels was 
prag�g gewees en die gaste het so van 18:30 die saal begin binnestroom.  Die DJ 
het gesorg  dat die dansvloer selde leeg was.  Die kindertjies wat daar was het 
hulself vreeslik geniet! Na al die lekker dans het hulle ook so stadig een vir een aan 
die slaap geraak.  

Ons wil dankie sê vir elke persoon wat gehelp het om die aand spesiaal te maak. 
Dankie aan almal wat gaste genooi het en dankie aan ons besoekers van Streek 
Wesrand, wat self tot heel laaste gekuier het! (En gehelp het om die saal op te 
ruim … dankie julle ons sien uit na jul verjaarsdag dans waar ons hopelik weer vir 
julle kan uithelp! ) 
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Sommer NET ‘n Lekker Storie 
Geskryf deur Johan van Dyk 

‘n Lekker storie… vir die kampvuur aande. Name van persone is denkbeeldig, die plek is werklik, die storie…..ja, dis 
nou die ding…… en jy het ‘n bottel “wat-ook-al” nodig. 

Op die pad vanaf Louis Trichardt na Messina, of is dit nou Musina? Maak ook eintlik nie saak nie. Die rivier waaroor jy 
ry was bekend gewees as die Sandrivier. Of so het ek dit geken. Dit is nou so ‘n vyftien kilometer of wat duskant Mes-
sina. In die rivier bedding, so tussen die sand in verstrengel, steek ‘n paar groot klippe uit. Party mense sal seker sê dit 
is rotse. Kom ons bly maar by klippe, groot klippe, en baie klippe.  

Die klippe is seker maar swart, maar dit het baie wit strepe oor dit. Lyk amper asof daar eendag stout kinders verby 
geloop het en die klippe probeer verf het…sonder kwaste. So amper asof hulle dit maar so bo-oor die klippe gegooi 
het. As jy jou kar onder ‘n boom parkeer is daar partykeer sulke blertse oor die kar. Pa is gewoonlik dan baie die 
hoenders in en swets al die pad tot by die huis waar ouboet die voël….., blertse moet afspuit. 

Nou ja…die klippe lyk amper so, net baie meer strepe. Maar dit was nie so nie. Daar was nie strepe nie. Die klippe was 
net swart. 

Eendag…baie lank gelede – vat eers ‘n teug aan jou glasie “wat-ook-al”. Waar was ek….o ja, lank, lank gelede, toe die 
mense wat die land se grense, paaie en riviere op kaarte moes aanbring, het daar so ‘n span van vyf manne daar by 
die Sandrivier aangekom. Hulle het vir Google gewerk, ek dink. Hulle was maar effens moeg want die kaarttekenry vat 
aan ‘n man. Vat weer ‘n teug van “wat-ook-al”.  

Die leier van die span was ‘n uitlander met die naam van James. Hy was baie slim want hy het ‘n ‘laptop’ gehad. Sy 
assistent was ou Bang Jan. Hy het die naam gekry want hy was baie bang vir alles wat geseil of gekruip het. Lang Hen-
drik was die kenner van die kontrei. Hy het vir James gewys waar die grense van die plase was. En ook waar die 
grense van die verskillende provinsies was. Alhoewel dit daardie tyd nie so baie saak gemaak het nie. Hulle het 
geweet die grense gaan oopgegooi word en geskuif word tot niemand meer weet waar begin die bosveld en waar 
begin die Laeveld nie. Vat weer ‘n slukkie van “wat-ook-al”. Die ander twee manne was net handlangers wat moes 
kosmaak, tent opslaan en so aan. Ben en Faan. 

Nou ja, toe dit begin aand word het die manne begin rondkyk vir ‘n gastehuis. Aangesien almal op daardie tydstip toe 
vol was, het hulle besluit hulle sal maar daar teen die rivier gaan tent opslaan. Hulle het immers hulle tente saamgery. 
Lang Hendrik vertel hulle toe dat die Sandrivier loop nie so gereeld nie en minder in die winter. Hulle maak toe so. 
James slaan toe sy tent so op die rivier oewer op, onder die bome. Lang Hendrik so ‘n entjie weg van hom, want hy 
wil nie vir James pla met sy snorkery nie. Bang Jan het natuurlik, omdat hy so bang was vir goeters wat seil en kruip, 
besluit om in die rivierbedding, op die sand sy slaapplek te maak. Hy het daarvan gehou om so in die oopte te slaap. 
Dan kan hy na die sterre kyk. En hy kon hoor of iets na hom toe seil of kruip…of so het hy te vertelle gehad. 

Maar voor hierdie manne daar aangekom het was daar alreeds ‘n bewoner in daardie gebied. Omdat die rivier nie 
altyd so gereeld water gehad het nie, het een baie groot, vet krokodil so saam met die water getrek. As die rivier vol 
was, het hy stroom-op getrek. Sak die water, trek hy stroom-af. Vat weer ‘n slukkie van “wat-ook-al”. 

Op ‘n dag het hierdie krokodil besef hy raak nou te oud vir hierdie op en af trekkery en besluit om maar te hiberneer. 
Om homself te beskerm teen die warm bosveldson, besluit hy toe om hom onder die sand in te grawe en dan te wag 
vir die rivier om weer af te kom. So het die vet krokodil homself  naby hierdie swart klippe tuisgemaak onder die sand. 
Lekker rustig lê hy tot daar…ongestoord en ongepla...in vrede. 

Nou ja; wat ou Bang Jan nie geweet het nie, is dat hy mooi bokant hierdie vet krokodil kom bedmaak het. Vat sommer 
‘n groot sluk van “wat-ook-al”. 

Bang Jan kon net nie sy lê kry nie. Dan skrop hy hierdie kant toe, dan skrop hy met sy elmboog daar ‘n holtetjie uit. 
Van al die skroppery kom hy toe op sulke “skurwe” gedeeltes af. Dog hy dis klippe. Maar dis effens donker in die 
maanlig. 
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Sommer ‘n Lekker Storie…..Vervolg 

Intussen word die vet krokodil wakker van hierdie geskrop bokant hom. Dan druk bo-op ‘n ding, dan daardie kant… 
Vat weer ‘n slukkie van “wat-ook-al”. Met al die gewerskaf bokant hom besluit die vet krokodil om ondersoek in te 
stel na hierdie gevroetel. Dit raak darem net te lastig om lekker te slaap. Hy dop homself toe uit sy hibernasie uit…
mooi onder Bang Jan uit. 

Bang Jan voel toe die “skurwe” klippe begin beweeg en hy lig met sy toorts hier langs hom. Ons weet tot vandag toe 
nie wie het die grootste geskrik nie, Bang Jan of die krokodil. 

Al wat ons weet is dat die krokodil pad gevat het bo-oor die klippe, rivier af, met spoed. 

Bang Jan het pad gevat, bo-oor die klippe, rivier op, met spoed. Die klippe was toe daarna nie meer swart nie…. 

Ons het hom eers die volgende dag in Pietersburg in ‘n kroeg opgespoor. Hy was baie bewerig en het net bly vertel 
van die baie groot dinasourus wat hom amper opgevreet het. Hy het daarna nie ‘n bang haar op sy kop gehad nie…sy 
hare het alles uitgeval. 

Teen hierdie tyd behoort die bottel “wat-ook-al” seker al leeg te wees. 

Die Einde…. 
 

Ontmoet vir andre en 
vinkie Swanepoel 

Andre en Vinkie Swanepoel hou van kamp en veral om saam 
SAWA vriende te kamp.  SAWA vriende verander baie vinnig na 
SAWA familie.  Hulle  het in Augustus 1999 by Badplaas 
aangesluit by SAWA Oosvaal. Hul  eerste saamtrek was Oosvaal 
se Ballito toer. As sy geheue hom nie in die steek laat nie was hul 
so 22 woonwaens wat afgesit het Natal toe.  Wat ŉ heerlike 
ervaring en die  res is soos hul sê geskiedenis. Hul eerste 
woonwa was n Sprite Swift, wat ek net voor die toer aangeskaf 

het, so my eerste sleep ervaring was Ballito toe.  Tans sleep hulle ŉ Jurgens Fleetline. 

Andre het op Oosvaal se bestuur gedien gedurende hierdie tyd het hy ŉ voorstel aan Dagbestuur voorgehou 
saam Andre Melcher wat gelei het tot SAWA se eerste website. In 2007 het Andre saam met Phillip Opperman 
satelliet Luiperds tot stand gebring wat  op 21 Junie 2008 opgradeer is na ŉ volwaardige streek.  Andre  het op 
Luiperds se bestuur gedien as ondervoorsitter  en die afgelope 5 jaar as Voorsitter. Vinkie is tans in haar sesde  
termyn as penningmeester met ŉ onderbreking van 1 jaar. 

Andre en Vinkie se gunsteling kampplek is Malelane kamp in die Kruger Nasionale park. 

Andrr  Swanepoel 
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Oos Transvaal gebiedskamp  
Streke Oosvaal, Luiperds, Panorama, Olifante en Suidoos trek die naweek van 30 Oktober na 

Badplaas toe vir ons jaarlikse Gebiedskamp.  Willie Hood en sy Panorama span is kampkommandante 
vir die naweek.  Ons was ‘n wenspan van 40 woonwaens wat daar ingetrek het.  Baie dankie aan Pan-
orama wat uitstekende kampkommandante gemaak het.  Hulle het vir ons lekker speletjies gereël vir 
die Saterdag.  Die manne en dames het spanne van 4 gemaak met 3 gholfstokke tussen elke span.  By 

van die gate moes hulle sekere snaakse danse doen voor hul kon afslaan! 

 Helpende Hand sê Dankie!  
Einde April vra Helpende Hand nederig vir ‘n paar rand donasie vir ‘n projek wat hulle beplan. Dis vir ‘n kleuterskool in 
Booysens in Pretoria Wes. Daar is tans 100 kinders in die kleuterskool. Hulle hou ‘n gesondheidsbewusmakingsdag 
met waslappe, sepies, tandeborsels, tandepasta, vitamienes en gesonde kos. Hulle het vrugte van ‘n borg gekry en 
die kinders gaan hul eie vrugteslaai vir die dag maak terwyl “Lampie die leeu” daar kuier. Daar gaan ook ŉ 
groentetuin vir hulle aangelê word met spinasie plantjies en saadjies wat reeds geskenk is. Die kleintjies gaan self 
plant en natgooi. 

As deel van Rietvallei se gemeenskap-uitreikaksies word deur die lede ‘n bedrag van R2700 ingesamel! Hiermee wil 
ons BAIE dankie sê aan die Rietvalleiers wat weereens hul harte en hande oopgemaak het. Op 
die volgende bladsy is ‘n bedankingsbrief van Elize Bezuidenhout. 
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     Donasies vir Booysens Beertjies 
 
Wat ŉ voorreg was dit nie om die kosblikkie projek te doen by Booysens Beertjies kleuterskool, nie. Die skool is in Pre-
toria-Wes geleë wat ŉ baie behoeftige gemeenskap is.  Slegs 50% van die leerders se ouers kan die skoolfonds bekostig. 
 
Die dag het afgeskop met Lampie die Leeu, wat ongelukkig vir hom, gou besef het dat kleuters baie slimmer is as ŉ 
leeu. 
 
Die kinders is geleer van higiëne (tandeborsel, bad en natuurlik gesond eet). Elke kind het ŉ geskenkpak ter waarde 
van ongeveer R350.00 ontvang wat die volgende ngesluit het: 
 
Gummie Vites sjokolade, Gummie vites jellies, ŉ groot en klein bottel Viral Guard,  ŉ tandeborsel, twee buisies tan-
depasta, waslappie en ŉ sepie. 
 
Elke onderwyser het ook ŉ geskenkie ontvang wat bestaan het uit ŉ omgee sakkie  van Christelike armbande (gemaak 
deur die Andeon tak se werkskeppingsprojek),  “Facial wipes” en natuurlik ook vitamiene. Elke onderwyser en werker 
het ook ŉ  pixie pot roos ontvang. 
 
Daarna het ons roosbome gaan plant saam met die bestuur van Helpende Hand hoo�antoor en van die kinders die 
geleentheid gekry om spinasie plantjies by die nuwe  groentetuine te gaan natgooi. Elke klas het 2 gietertjies ontvang, 
as deel van ŉ leerprogram van waar groente vandaan kom en natuurlik ook hoe om te sorg vir iets. Die kinders gaan 
beurte maak om die plantjies en die saad wat geplant is (Kool, Blomkool, wortels en beet) nat te gooi onder die 
wakende oog van Thabo. 
 
Middagete was natuurlik ŉ groot opgewondenheid, heerlike pasteie en tamatiesous is bedien, tesame met ŉ ko-
eldrank, en heerlike vars vrugteslaai en jogurt. Die kinders kon natuurlik hul eie piesangs insny en dit was vet pret. 
 
Baie dankie vir julle wonderlike gebaar van omgee. Sonder julle was hierdie projek nie ŉ sukses nie. ons sien uit daarna 
om weer saam met julle te werk 
 
Vriendelike Groete, Elize Bezuidenhout, Solidariteit Helpende Hand, Andeon tak, 

elize@helpendehand.co.za 

leedwese  
1. Dit is met ‘n swaar hart waarmee ons u almal moet meedeel dat Tannie Wilna van der Merwe oorlede is. Ons 

innige simpatie met Oom Barry en familie. 

2. Dit is met groot hartseer dat ons verneem het dat twee van ons Erelede  oorlede is. Ons innige simpatie aan die 
 families van oom Thomas Basson en oom Braam Human. Albei het diep spore in Sawa gelaat. 

3. Dit is met leedwese dat ons julle moet meedeel van die afsterwe van Willie Meintjies.  Ons harte en meegevoel 
 gaan uit na Mienie, kinders en familie.  Mag God julle dra in hierdie moeilike tyd. 

4. Dit is met groot hartseer dat Rina Gunther van Suidoos streek haar stryd teen kanker verloor het.  Mag God vir 
Koos en sy gesin dra in hierdie moeilike tyd. 

5. Dit is met leedwese dat ons julle moet meedeel dat tannie Anna Oosthuizen van Noord Boland in haar huis in 
 Robertson vermoor is. Sy is met n mes aangeval. Sy het verlede maand 80 jaar oud geword en was ‘n bekende in 
 SAWA wat gereeld saam met ander streke getoer het en was ook ‘n Erelid by Sawa Noord-Boland.  

6. Ek het met hartseer verneem dat Reinet Labuschagne, Lappies Labuschagne (Voorsitter) van Streek Seemeeu 
 se eggenote, verlede week met kanker gediagnoseer is. Ek vra dat almal asseblief  vir haar sal voorbidding doen 
 in die moeilike tyd wat vir hulle voorlê. 
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Nub kamp te bloekompoort 

6-8 November 2015 
Ons was 10 gesinne wat die naweek bygewoon het en so 3 bestuurslede wat net vir die vergadering 
deurgekom het.  Vrydag hou ons dinkskrum waar almal hulle idees en opinies kon lig.  Saterdag het ons 
vroeg aangesit vir die lang vergadering waar die jaar se planne gemaak is.  Een van die besluite wat die NUB 
goedgekeur het is dat die ’A’ en ’B’ lid wegval uit SAWA se woordeskat en in die vervolg ons net na die man 
en vrou sal verwys. Daar was Saterdagmiddag ‘n troue op die oord wat eindelose vermaak vir ons almal 
was!  

 

Nuusbrief redakteurs 
Ek moet julle regtig gelukwens met die pragtige Nuusbriewe wat julle almal ingehandig het vir die 
kompetisie.  Dit was regtig ‘n riem onder die hart om te sien die moeite wat ingaan in elke nuusbrief.  Ek het 
egter opgemerk dat nie almal die vrywaringsklousule in die nuusbriewe weerspieël nie. Julle sal ‘n voorbeeld 
van die klousule sien op bladsy 22 van die Sawanant en moet in elke nuusbrief vervat word.  Vervang net die 
woord ‘Sawanant’ met julle nuusbrief se naam. 

Wat vir my baie merkwaardig was en ‘n groot bekommernis, is dat daar glad  nie erkenning gegee word vir 
die outeur of bron van julle artikels nie.  Ek haal graag ‘Wikipedia’ se beskrywing van plagiaat aan vir 
duidelikheid: 

 Plagiaat, ook bekend as letterdiefstal, is die kopiëring van 'n ander persoon se idees, woorde of 
 skrywes en dan voor te gee dat dit die persoon se eie werk is. Dit kan moontlik gepaardgaan met 
 die oortreding van kopieregwette, hoewel dit nie altyd die geval is nie. Die pleeg van plagiaat is 
 dus meestal onwettig en ook hoogs oneties. 

Neem asseblief kennnis hiervan en gaan ‘google’ dit gerus as julle onseker is. Ek hoop julle neem dit ter 
harte! 

Groete Marianne 

Kuier lekker saam na die NUB vergadering 

NUB Dames, Andre en kinders speel lekker kaart 
terwyl  daar vergadering gehou word 

“Texas Hold Em” 
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BOODSKAP VAN JANNIE 
 Tydens die naweek van 6 tot 8 November het van die lede van die NUB saam gekamp te Bloekompoort. Die 
saamkamp het aan ons die geleentheid gegee om die Vrydagaand ook ’n bietjie informeel oor SAWA te kon gesels. 
Vrae is aan die groep, wat ook die NUB eggenote insluit, gestel en dit is dan bespreek. Daar is byvoorbeeld gevra 
wanneer is ’n streek ’n groot streek en wanneer ’n klein streek. Kyk ons net na die getal lede, kyk ons na die per-
sentasie kampbywoning of die betrokkenheid van streke. Ons het agtergekom dat die meeste streke in die bin-
neland bywoning syfers van ongeveer 30 % het terwyl die kus streke aansienlik hoër is en selfs in baie gevalle hoër 
as 40%. Daar is ook gevra wat voel die groep ervaar die lid in die streek as negatief en positief binne SAWA. Soos 
ons maar as Suid-Afrikaners is, kon ons nogal makliker ’n string negatiewe punte as positiewe punte aanhaal.  Dit 
is egter die siening wat vanaf NUB lede kom en ons ervaar dalk SAWA anders as die lid in die streek. Ons wil graag 
hoor wat ervaar die lede as negatief en positief. Bespreek dit gerus en stuur dit vir die gebiede. Dit sal vir ons op 
die NUB ’n paar gedagtes gee om aan te dink. Ons wil egter die gesamentlike gedagtes van die streek hê en nie 
individuele sieninge nie. 

Tydens die vergadering Saterdagoggend was al die NUB lede teenwoordig. Vanuit die gebiede is genoem dat hoe-
wel beide die Noordelike Nasionale saamtrek en die Kongres ’n groot sukses was, was daar aspekte wat die lede 
negatief ervaar het. Die sake is deur verskeie Gebiede geopper. Tydens die opening van die Kongres vergadering 
het die spreker stellings gemaak wat baie Sawanante ongemaklik laat voel het. Ons het ook na die Kongres 
verneem van lede wat ongelukkig en ongemaklik was met van die stellings. Die NUB het besluit dat dit die mening 
was van ’n individu en dat SAWA ons distansieer van die uitlatings. Hoewel ons almal Christene is, het ons tog be-
ginsel verskille en behoort ons in verdraagsaamheid teenoor mekaar te leef. 

’n Gedagte wat ook uit die Gebiede gekom het is of die tyd nie reg is vir SAWA om of betrokke, of self ’n bestuur-
skool te begin met die oog op die EB lisensies. Die situasie is besig om te ontstaan waar baie min jonger mense EB 
lisensies het. Dit gaan beslis ook ’n invloed hê op ons ledetal. Verdere ondersoek moet ook gedoen word aan-
gaande die 4x4 naweke wat aangebied word.   

Die finansies van SAWA is weer voorgelê en noukeurig deurgewerk en bespreek. Die kostes van die Kongres is 
egter ’n bekommernis. Ons verpligtinge teenoor SARS is ook in plek. 

Die ledeontleding is noukeurig deurgewerk. Dit is opmerklik dat daar wel vanaf Julie 2015 tot einde Oktober 15 
aansluitings was. Die slegte nuus is egter dat daar in dieselfde tyd 48 bedankings en nie-hernuwings was. Ek dink 
dit is duidelik dat ledewerwing en ledebehoud moet die prioriteit van elke streek en Sawanant wees. Streek 
Seemeeu het besluit om teen einde November te ontbind en die lede wat nog wil aanbly as lede sal oorplaas na 
die ander streke in die gebied. Dit is jammer dat dit so moes gebeur maar ons wens hulle sterkte toe by hul nuwe 
tuistes. 

Vanuit die komitees die volgende. Die Woonwaparke komitee gaan weer ’n databasis daarstel met al die oorde in 
die land waar Sawanante kamp. Dit sal gebruik kan word deur enige lid wat of ’n toer beplan of selfs wil gaan 
vakansie hou en sal op die web beskikbaar gestel word. Inligting in die verband kan na Vossie gestuur word. 

Die Grondwetkomitee is besig om ’n aantal punte in die Grondwet te ondersoek. Daar word eerstens gekyk na die 
vier punte wat die jaar nie op die Kongres gedien het nie. Dit is reeds aangepas om die komende jaar te dien. ’n 
Baie omvattende grondwet wat ondersoek word, is om die Kongres net elke tweede jaar aan te bied. Dit het vêr 
reikende gevolge wat deeglik ondersoek moet word. Die gedagte is dan ook dat dit moontlik kan deurwerk tot op 
Gebied en Streek vlak. Al die inligting in die verband is reeds na die gebiede gestuur en ons verneem graag wat die 
lede se gevoel in die verband is. Bespreek dit asseblief in die streke, gee terugvoer na die Gebiede sodat dit by die 
NUB bespreek kan word. Ander sake wat ook aandag geniet is die kworum by steek AJV’s en die wettige aspek 
van stemming as daar met elektroniese media vergader word.  
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Die jaarprogramme komitee is besig om die 2016 jaarprogram te finaliseer en dit sal binnekort elektronies versprei 
word. Alle veranderinge moet gedurende die jaar na die Kantoor gestuur word sodat die program op datum 
gehou kan word. 

Die nuwe SAWA webblad is in wording maar is ’n geweldige taak. Die ou webblad werk nog maar is nie meer so 
gebruikers vriendelik nie. Die verspreiding van die Sawanant kan weer vir ons ’n uitdaging wees omdat die 
Posdiens weer staak. Ander opsies word oorweeg. Die Publikasie komitee sal ons op hoogte hou.  

’n Interessante gebruik wat al jare in SAWA gebruik was, is die term A en B lede. Die NUB voel dat die term on-
vanpas is en dalk die persepsie kan skep dat ’n lid meer of minder belangrik is.  Voortaan sal daar net gepraat word 
van ’n lid en as daar moet onderskeid gemaak word sal die term  man of vrou gebruik word. 

Streke het ook hul bekommernis uitgespreek oor die aantal nie aktiewe lede wat op die ledelyste verskyn. In baie 
van die gevalle het die streke nie eers meer kontak met die lede nie. Daar is ook ’n hele aantal  erelede wat nie van 
die ledelys mag a�om nie maar wat glad nie meer aktief by ’n streek inskakel nie. In sommige gevalle het dit nou 
’n invloed op die bywoning persentasie van streke en in sekere gevalle selfs ’n invloed op ’n kworum by die AJV. ’n 
Werkgroep binne die NUB sal die saak verder ondersoek. Die gedagte is om nie die lede te verwaarloos nie en daar 
moet nie ’n tendens wees van lede net a�aal of "skoonmaak" nie. Inligting sal volg. 

Die NUB voel dat die volgende Oop NUB dalk weer meer in die noorde aangebied word, moontlik Joos Bekker 
oord in Pretoria. Dit sal die geleentheid vir die streke in die omgewing gee om ook die Oop NUB by te woon. 
Moontlik kan ons die hou van ’n AJV en die dokumentasie wat daarmee saamgaan bespreek. 

Die NUB het besluit dat vanweë verskeie faktore moet daar ondersoek ingestel word om die Kongres te verskuif 
vanaf Buffelspoort na ’n nuwe oord. Koppisol is genoem en is voorlopig bespreek vir die 2016 Kongres. Dit is baie 
meer sentraal, nader aan die lughawe en die oord is groot genoeg om ons te akkommodeer. Daar is egter nie so 
baie lokale as by Buffelspoort nie maar ons glo ons sal regkom met een lokaal. 

Die Presidente vind die komende jaar weer plaas by Klipdraai. Gebied Jakaranda is ons gashere en hulle is reeds 
hard aan die werk. Streke in die omgewing word gevra om te besluit wat hulle wil aanbied tydens die naweek en 
dat stalletjies tydens die Oop NUB bespreek moet word. ’n Senior burger saamtrek sal  weer voor die Presidente 
plaasvind en aangesien dit binne die skool vakansie val is dit die ideale geleentheid vir gesinne om by hulle aan te 
sluit. 

Die is maar net ’n paar aangeleenthede wat bespreek is tydens die NUB en Gebiedvoorsitters sal meer 
breedvoerig terugvoering gee. 

Groete en beste wense vir 2016 

Jannie Meyer, Nasionale Voorsitter 
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Die Sawanant word uitgegee deur die SA Woonwa-Assosiasie . Plasing van berigte, artikels of enige ander bydraes of adverten-
sies impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. Kommentaar en ander redaksionele artikels word deur 
die redaktrise verantwoord. 

 

REDAKSIE
Ek wil vir julle baie dankie sê vir die positiewe terugvoer wat ek van julle gekry het 
oor my eerste Sawanant.  Die ys is nou gebreek  en ek hoop julle het hierdie 
uitgawe geniet. 

Ek wil net graag vir Nico Swartz baie dankie sê vir baie van die fotos wat hier ge-
bruik is, veral die van die Kongres

Ons afgelope NUB vergadering het goed afgeloop en ons is almal vuur en vlam vir die idees en planne 
wat in plek gesit is vir die jaar wat voorlê. Sterkte ook vir die nuut verkose bestuurslede op streek- en 
nasionale vlak vir die nuwe uitdagings wat vir julle voorlê. Mag ons almal SAWA  na nuwe hoogtes lei! 

Die volgende uitgawe van die Sawanant word eers na die Presidente verwag.  Indien julle voel dat julle 
meer uitgawes wil sien, laat weet asb.  Ek het regtig baie min briewe gesien hierdie uitgawe!  Laat hoor 
asb van julle.  Dit is JULLE Sawanant….maak julle stem dik!! 

Mag julle ’n wonderlike Christusfees ervaar!    Marianne 

NASIONALE DAGBESTUUR 
VOORSITTER ONDERVOORSITTER                                                     PRESIDENT 

 Jannie Meyer  Andre Knoetze  Nico Spaumer 

 janniemeyer@vodamail.co.za                                       andrepro@lantic.net                                                    nicosp@vodamail.co.za 

 0824 627 615  0828 828 102  0845 692 106 

SEKRETARIS                                                             PENNINGMEESTER                                                WEBBLAD REDAKTRISE 

 Andre Swanepoel                                                                  Vossie Vosloo   Diana Fourie 

 Aenv.swanepoel@gmail.com                                             vossie@justmcd.com                                                  sawa.saca@gmail.com 

 0827 793 245  0834 623 225  0829 402 612 

SKAKELBEAMPTE                                                      SAWA-KANTOOR: REDAKTRISE 

 Brian van Niekerk Administratiewe beampte  Marianne Erasmus 

 brianvanniekerk6@gmail.com                       Juliana Knoetze  erasmums@gmail.com 

 0836 618 239  sawa@absamail.co.za  0828 902 019 

SAWA-WEBADRES:   011-9 180 699   
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