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OORDENKING  - Kies tussen nederig en hoog-

moedig 

Geskryf deur Solly Ozrovech 

LEES: Psalm 18: 17-28 

Jy het dalk al gemerk dat sommige mense deur die lewe gaan met ‘n ingesteldheid wat dit 

laat lyk en klink asof hulle die ganse wêreld besit. Wonder jy dikwels of hulle grootgemaak is om 

so ‘n lewensbenadering te besit, en of hulle maar net gekies het om so grootdoenerig te wees?  

Is hulle optrede net skyn en toneelspel wat reeds in so ‘n mate deel van hulle geword het dat 

hulle dit self glo? Het dit gevolglik ‘n integrale deel van hulle normale leefstyl en gesindheid 

geword? En is daar iets wat ‘n mens kan doen wanneer jy te make kry met sulke arrogante 

mense? 

Dit is in sulke omstandighede goed om te weet dat God wel iets aan die situasie kan doen. Hy 

verneder die hoofmoediges. Hy verlos ook die nederiges, want hulle het Iemand nodig om hulle 

te red. Hulle word rondgestamp en uitgebuit deur die sterkes en dié met mag.  Die psalmis sê 

egter: “U red die verdrukte volk.” Die Here is aan hulle kant! Hy is hulle enigste hoop.  Jy is 

ongetwyfeld een van die nederiges.  As jy een van die arrogante trotses was, sou jy waarskynlik 

nie nou hierdie stukkie gelees het nie.  As iemand dalk onregverdige voordeel uit jou trek of op 

enige manier oor jou baasspeel, laat hierdie belofte van God jou grootliks bemoedig.  Gaan na 

Hom toe in gebed, praat met Hom oor jou situasie en vra Hom om in te gryp. Net Hy kan jou red 

uit die hand van die arrogante hoogmoediges. 

Gebed:  Almagtige God, kom tot die redding van almal wat uitgebuit word. 
Soos hoogmoed die gestalte van die duiwel is en soos dit die eienskap is wat hom tot ‘n val 

gebring het, so is nederigheid die gestalte van Christus en dit is hierdie eienskap wat 

Hom tot heerlikheid verhef het.—Isaac Ambrose 
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Verlede jaar, gedurende die November 2015 jeugkamp, het Jannie Meyer vir my en Vlooi Swanepoel genader met 

die uitnodiging om die 2016 Kongres aan te bied. Die groot uitdaging was die verskuiwing van die oord vanaf ATKV 

Buffelspoort, wat al die konferensie geriewe het, na Klub Koppisol wat net een saal en ‘n beperkte aantal “chalets” 

en treintrok akkommodasie beskikbaar het.  

En toe sit ons agteroor en wag vir Oktober – TOE NIE !!!  Bestuur het dadelik aan die werk gespring en deur die 

beplanningsdokumente en notas gewerk wat streek Bosveld (2015 Kongres Kampkommandante) goedgunstiglik 

aan ons oorhandig het. Almal weet hoe Elzabie Nelson kan beplan om te beplan om te beplan en het sy nie op haar 

laat wag nie, ons is toegegooi met eposse ter voorbereiding vir die volgende bestuursvergadering(s) en so het dit 

gegaan tot en met die aanbreek van die Kongres. 

Die tema “SAWA streef na goud” is gekies omrede die Kongres op die “Witwatersrand Goudvelde” aangebied 

is en het ons lede uitgenooi om vir ons die Kongresplaatjie te ontwerp. Hiermee wil ek vir almal wat deelgeneem 

het en vir ons konsepplaatjies ingestuur het baie dankie sê vir julle kreatiewe idees en moeite wat julle gedoen het. 

Baie geluk aan Arno Alberts “Bees” vir jou uitsonderlike ontwerp (na 6 brannas en coke) wat jy vir ons geskep het 

wat toe die wenplaatjie was, dit is deur Dagbestuur en Kongresgangers gekomplimenteer as een van die mooistes 

nog vir ‘n Kongres en ons as Elandsranders is werklikwaar baie trots op hierdie plaatjie. 

En toe breek Oktober aan, daardie laaste twee weke voor die Kongres was ‘n geskarrel en ‘n gewerskaf om seker te 

maak alles is in plek en verloop volgens die plan. Donderdag, 13 Oktober, beset baie Elandsranders al die oord en is 

almal opgewonde en opgewek vir hierdie Kongres om te begin.  

Vrydagmiddag kry ons die saal reg vir die opening en die bediening van hamburgers en slaai saam met die kon-

tantkroeg. Na die vergadering, Saterdag, het Elandsranders die saal skoongemaak en opgemaak vir hierdie geleen-

theid. Ek het langs die Presidentspaar gestaan toe hulle daardie saal se deur oopgemaak het om die gaste welkom 

te heet en hulle was verstom en spraakloos gewees. Hulle kon nie glo wat hulle daar gesien het nie en wat 

Elandsrand met daardie saal vermag het nie. Jannie, Vlooi en ek het regdeur die aand komplimente en gelukwense 

van alle kante af gekry vir die besonderse manier waarop Elandsrand funksioneer en die saal so besonders mooi 

opgemaak het en vir so ‘n suksesvolle funksie wat ons aangebied het. 

Sondagoggend volg die erediens gelei deur Ds. Johan Peyper en afsluiting deur die Nasionale Voorsitter Jurie Drey-

er en is Elandsrand klaar met die naweek se verpligtinge. 

Ons kyk terug na die Kongresnaweek en dit was ‘n naweek gewees van baie beplanning, baie harde werk en 

GROOT SUKSES wat Elandsrand op ‘n POSITIEWE en BESONDERSE manier met ‘n ONBESKRYFLIKE SPANGEES 

aangepak en uitgevoer het. 

ELANDSRAND is die BESTE, DANKIE JULLE. 

Groete, Cobus Smit 
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Openingsrede van ons president  
Nog 'n Sawa jaar is verby en ons kan terugkyk na 'n jaar waarin Sawa se aktiwiteite rustig 

voortgegaan het met verskeie hoogtepunte en ook laagtepunte. 

 

As ek die hoogtepunte moet ontleed kan ek nie anders as om ons Presidente saamtrek uit te lig 

nie. Ek verwonder my elke jaar aan die ywer en die entoesiasme asook die harde werk van ons 

lede met die aanbied van stalletjies met ons kermis. 

 

Al hierdie ywer word natuurlik geopenbaar om Sawa se Nasionale kas te versterk sodat die 

Dagbestuur ons ledegeld binne perke kan hou.  Dit bly natuurlik 'n leemte dat van ons vêr 

streke en ons Kaapse streke nie hierdie jaarlikse saamtrek kan bywoon nie om so ook die gees 

van die groter Sawa te kan ervaar. 

 

Nog 'n hoogtepunt na my mening is die Nasionale saamtrek wat twee weke gelede ook by 

hierdie oord plaasgevind het. Die gees van die lede tydens hierdie saamtrek was merkwaardig. 

Hierdie saamtrek het weereens die behoefte van ons lede weerspieël om ook groter Sawa 

Nasionale saamtrekke te kan bywoon.  Nog hoogtepunte na my mening is  die twee 

Gebiedsaamtrekke wat in die winter aangebied word by Warmbad en Weesgerus. Die 

bywoningsgetalle is bewys hiervan. 

 

'n Ander hoogtepunt was ook die stigting van Sawa se nuutste streek op 1 Oktober hierdie 

maand. Na 'n droogte van ses jaar het Sawa nog 'n streek bygekry. Baie geluk aan streek 

Bronberg wat vanoggend nou teenwoordig is as 'n volwaardige streek. 

 

'n Ander hoogtepunt na my mening was die Nasionale toer wat deur 'n groep seniorburgers 

meegemaak is om vir die Goeie Hoop gebied te gaan kuier tydens hul saamtrek in Langebaan 

by die Oostewal woonwapark. 'n Toer wat volgens die toergangers 'n instelling moet word. 

 

Natuurlik sal daar ook laagtepunte wees en die een wat vir my hierdie jaar uitgestaan het was 

die daling van Sawa se ledetal hierdie jaar. Negentien van Sawa se streke het hierdie jaar 'n 

negatiewe groei getoon. Daarmee saam moet ons ook natuurlik kyk na ledewerwing, maar 

meer hieroor later. 

 

Met verwysing na 'n gesprek met die bestuur van die ander groot woonwa klub is hierdie 

tendens van daling in ledetal ook daar te bespeur met 'n groter daling as wat Sawa tans 

ervaar. Sawa is dus nie alleen in hierdie situasie nie en ons sal hard moet werk aan 'n omkeer 

strategie. 

 

'n Laagtepunt was die ontbinding van streek Seemeeu en ook die ontbinding van satellietstreek 

Waterberg. 

 

Ons as organisasie moet egter konsentreer op ons hoogtepunte en op aspekte wat vir ons werk 

maar moet beslis ons swakpunte aanspreek.  Daar is faktore in ons organisasie wat hierdie jaar 

'n rol gespeel het in die aktiwiteite van Sawa.  Ek wil graag hiermee 'n paar uitlig. 

 

SAAMTREK  BYWONING. 

Die van ons wat die Nasionale Uitvoerende Bestuursvergaderings bywoon het hierdie tendens 

hierdie jaar opgemerk waar saamtrek bywoning getalle afneem. 

Die nuwe Dagbestuur sal beslis hiervan moet kennis neem. Ons lede se finansiële posisie speel 

beslis 'n rol hier. Brandstofpryse, tolhekgelde en woonwapark tariewe is faktore wat hierdie 

situasie   veroorsaak.  Streekbesture moet bedag daarop wees dat lede toenemend selektief 

saamtrekke gaan bywoon en moontlik dalk elke tweede of derde saamtrek kan bywoon a.g.v. 

finansiële beperkings. 
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Openingsrede van ons president ...Vervolg 

WOONWAPARK TARIEWE. 

Dit wil voorkom dat goedkoop woonwapark tariewe iets van die verlede is. Woonwaparke raak 

toenemend ononderhandelbaar met tariewe. 'n Voorbeeld hiervan is die samespanning van 

die woonwaparke in die Brits omgewing. Ons streke sal baie meer ondernemingsgees moet 

openbaar wanneer daar met woonwapark eienaars onderhandel word met besprekings en 

hoeveelhede van woonwaens wat gaan bywoon. 

 

Streke sal beter moet beplan om getalle by saamtrekke te kry, en sal ook moet kyk om 

buurstreke of ander streke binne Sawa te betrek om saam te kamp om getalle op te maak om 

sodoende die getalle afslag te bekom. 

 

Ek is egter van mening dat die gewilde woonwaparke waar baie van ons streke kuier, die 

tariewe op Nasionalevlak vasgemaak en beding moet word om eenvormige en spesiale 

tariewe vir Sawa te beding. 

 

LEDEWERWING, HERNUWINGS EN BEDANKINGS. 

Hierdie drie aspekte is al holrug gery by ons vergaderings maar dit wil voorkom asof ons nie die 

nodige erns van die situasie besef nie. Ek het vroeër opgemerk van streke wat nie gegroei het 

nie en as ons nie lede werf nie , ons hernuwe nie bestuur nie en bedankings word nie beperk 

nie, sal ons nie groei nie. Daar was hierdie jaar 11 streke (29%) wat geen lid gewerf het nie, en 

dan is daar streke wat in drie jaar geen lid gewerf het nie. 

 

SENIORBURGERS. 

Ek sal my plig versuim as ek nie Sawa se verbintenis met sy seniorburgers aanspreek nie. 

Net soos ons gewone lede is ons seniorburgers toenemend onder finansiële druk . 

39% van Sawa se ledetal bestaan uit seniorburgers en 26 streke het meer as 33% seniorburgers. 

Soos ek al in die verlede genoem het, moet ons streke bedag wees op hierdie getalle. Die 

streke met groot getalle seniorburgers sal hulle in ag moet neem met hul beplanning. 

 

OUDERDOMSVERSPREIDING. 

As ek moet kyk na ons lede se ouderdomsverspreiding sal ons moet besin as die syfers vir ons 

toon dat 70% van ons lede bo die ouderdom van 50 jaar is. 

Ek het ook hierdie tendens opgemerk met die aantal Ere-Lid toekennings wat vanaand 

toegeken word aan lede wat nog aktief Sawa aktiwiteite bywoon en 75 en ouer is. 

 

Met al die bogenoemde faktore in ag geneem, is ek steeds positief oor Sawa en bied ons 

organisasie steeds aan ons woonwagangers 'n tuiste waar hulle hul woonwa op 'n 

georganiseerde manier kan gebruik. Ons moet hierdie woonwagangers net binne Sawa kry. 

 

Daar lê vir ons almal in die komende 3 jaar groot uitdagings voor en ons almal saam met die 

Nasionale Dagbestuur, sal moet hard werk aan  'n 3 jaar strategiese plan om Sawa uit te bou 

na die aanloop na Sawa se 50ste verjaardag in 2019. 

 

Mnr die Voorsitter ek wil afsluit om my opregte dank uit te 

spreek  aan al ons lede wat so onbaatsugtig by Sawa se 

strukture betrokke is, vir al die harde werk wat u doen in 

belang van ons geliefde organisasie. U is almal staatmakers 

in Sawa en sy lede is trots op u. 

 

Ek dank u. 
 

Nico Spaumer, President.     



6 

kongres 2016                                                                                               NASIONALE NUUSBRIEF 

TOEKENNINGS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasionale ERE Toekennings                    Presidentsdas  

                HOëR GRAAD                                                  2016 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 PIETER VAN BILJON & MARTIN RIX (AFWESIG) FANIE MARX 

SAWA  MAN  EN  VROU   2016:   

Johan van den Berg                Liana Labuschagne 
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TOEKENNINGS 

Nasionale ERE Toekennings 

 

 

 

 

 

 

 

Nasionale Meriete Toekennings 

 

 

 

 

 

Neels & Pietra Otto Willem Nel Jannie Meyer Niel Goslett 

André & Elaine de Koker Wesrand,  Attie Meintjies Riemland , Koekie Muller Riemland 

Francois Pretorius  Vaalrivier, Andy & Janetta Toerien Wapadrand, Wynand Theron Wapa-

drand , Ina van den Berg Kiepersol, Bettie Mullens Rietvallei 

Afwesig van Foto:  

Frank Smith Kiepersol,  Tjaart Klaasen Rietvallei,  Roelf Brewis Bosveld 

Brian van Niekerk 
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TOEKENNINGS 

Nasionale Meriete Toekennings  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

25 Jaar  Lid 

Corrie & Johnette Topham Noord-Vrystaat 

Burgert Turnbull Noord-Vrystaat 

Wink & Driekie van der Westhuizen Noord-

Vrystaat 

Leonie de Jager Olifantsrivier 

Carl & Marie Fischer Olifantsrivier 

Johan & Jakkie Barnardo Oos-Kaap 

Simon & Ina Mattheus Strelitzia 

Lai & Rieta Papenfus Elandsrand 

Johan & Betsie Breedt Bronberg 

Dirk & Santie Duits Klein Karoo 

Elize Viljoen Klein Karoo 

Arend & Nelie Petorius Noord-Vrystaat 

Jan Swanepoel Noord-Vrystaat 

Tinus & Daleen Strydom Suikerbosrand 

Ron & Joey Velloen Wapadrand 

ERE LIDMAATSKAP 

Buks & Lettie Möller Bosveld 

Ben van Eeden Rietvallei 

Theunis Botha Kiepersol 

Steve & Lulu Kleynhans Rietvallei 

Thys & Bettie Lourens Klein Karoo 

Wim & Margriet van den Berg Rietvallei 

Hannes & June Dekker Kosmos   

Paul en Elize du Plessis Roodekruin 

Lokkie & Martie van Breda Kosmos  

Nic & Berta Verster Roodekruin 

Neels & Grieta Stoltz Pretoria 

Bennie & Annatjie Human Strelitzia 

Mike & Henrietta Lindeque Riemland  

Simon & Ina Mattheus Strelitzia 

Iw & Elize van der Merwe Riemland  

Lionel & Mynah Randall Suikerbosrand 

Terry & Nellie Green Rietfontein   

Pieter & Helena Snyman Waterberg 

NUUTVERKOSE  DAGBESTUUR  VIR  2016 

 Wynand Theron         Rudy Kleynhans         Jurie Dreyer              Nico Spaumer          Andre Swanepoel         Andre Knoetze 

Penningmeester           Skakelbeampte           Voorsitter                   President                   Sekretaris                   Ondervoorsitter 
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TOEKENNINGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREEK MEESTE LEDE GEWERF:  

Albatros—Esmé Coetzee 

BESTE NUUSBRIEF:             

Spore van Luiperds:        

Maryke Storm (Ontvang deur 

Peet Venter) 

Eervolle vermelding:          

Die Sonneblom: Emmalean van 

der Merwe 

Die Kekkelbek: Carine van In 

 

STREEK BESTE % GROEI:  

Albatros 
LID MEESTE LEDE GEWERF: 

Johan van der Berg 

BESTE STREEKNUUS BYDRAE: 

Paul & Antionette Kruger  

Kiepersol 

(Ontvang deur Willie Bronkhorst) 

BESTE NUUSBRIEF VORDERING  Die Tarentaal:  Streek Suidoos    

Eervolle vermelding:  Panodrama  : Christelle Wood 

     Die Wapad: Ischke Lampbrechts 
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NASIONALE  TOEKENNINGS 

 

               STREEKBYDRAE TOT DIE WEBWERF  

Beste Bydrae:  Petrus Theron 

Eervolle Vermelding:  Ischke Lampbrechts & Magdeleen Viljoen 
SPESIALE ERKENNING:  

Diana Fourie vir haar harde werk 

met die nuwe SAWA Webblad 

SPESIALE ERKENNING:  

Juliana Knoetze vir 10 jaar se harde 

werk as SAWA se Admin Beampte 

GEBIEDSBYDRAE 

 TOT DIE WEBWERF 

Beste Bydrae:  Lance Batts 

SAWA Tradisie 

Oorhandiging van geskenke vannaf 2015 SAWA Man en Vrou aan 2016 SAWA Man en Vrou 

GELUKKIGE WENNERS 

Steyn Fourie van Suidoos wen n Woonwa 

Lugversorger tydens die gelukkige trekking  

Prys geborg deur CJ Aircons 
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FOTO GALleRY KONGRES 2016 
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BOODSKAP VAN DIE  NASIONALE VOORSITTER 

Dit is moeilik om te glo dat hierdie die laaste uitgawe van Sawanant is vir 2016.  Teen die tyd dat 

julle hierdie berig lees is daar nie meer baie werksdae vir hierdie jaar oor nie daarom is dit my ‘n 

voorreg om ‘n paar gedagtes met u te deel. 

Eerstens wil ek my gelukwense oor dra aan al ons nuutverkose streek, gebieds en dagbestuurs-

lede.  Dit is ‘n groot voorreg om deel te wees van ‘n bestuurspan wat bereid is om ons organ-

isasie te lei en ons lede te dien en hulle belange eerste te stel. 

Hiermee wil ek ook graag almal wat uitgetree het op verskeie vlakke van bestuur bedank vir 

hulle werkywer en entoesiasme waarmee hulle gedien het.  Ek wil spesiaal melding maak van 

Jannie en Alet Meyer wat as Nasionale Voorsitterspaar uitgetree het en hulle bedank vir die 

twee jaar van voor loop.  Geniet julle saamtrekke en behou julle besondere eienskappe as 

Sawanante. 

Die afgelope kongres het sy unieke uitdagings opgelewer en was vir ons almal ‘n leerskool.  

Koppisol het gesorg vir spesiale reëlings ten opsigte van verblyf en vervoer. 

Ek wil egter vir streek Elandsrand gelukwens vir die uiters bekwame manier waarop hulle die 

hele naweek hanteer het. Geen taak was vir hulle te groot nie en elke uitdaging is suksesvol 

hanteer.  Geluk, julle is ‘n wenspan! 

Sederdien het die dagbestuur se beplanningsvergadering plaasgevind waartydens die 

werksverdeling, streek- en gebiedsbesoeke asook ander take en voogde-indeling afgehandel 

is. 

Die NUB het ook op 12 November vergader en is verskeie sake bespreek waaroor die ge-

biedsvoorsitters volledig sal rapporteer.  Tydens hierdie vergadering is ook goedkeuring verleen 

om 2017 se kongres in die Kaap aan te bied indien dit prakties doenbaar is.  Meer hieroor volg 

later. 

Die 2017 jaarprogram is saamgestel met die inligting soos deur die onderskeie streke voorsien is. 

Ons doen ‘n beroep op streekbesture om verskuiwing van saamtrekke tot die minimum te 

beperk. Addisionele inligting oor die beplanning en werksaamhede vir 2017 sal later volg.  Elke 

gebiedsvoorsitter het tydens die NUB ‘n dokument ontvang wat inligting bevat oor sekere akti-

witeite van 2017. 

Hiermee wil ek graag elke leerder en student sterkte toewens met die eksamens en mag julle 

uitslae julle eie verwagtings oortref. 

Aan elke SAWA gesin word ‘n geseënde feesgety toegewens en mag u veilig wees op ons 

paaie en ‘n welverdiende ruskans geniet. 

Kom ons streef almal na goud en maak SAWA ‘n tuiste vir elke 

woonwa- en kampeer entoesias. 

Opregte SAWA groete 

Jurie en Kittie Dreyer 

Nasionale Voorsitterspaar  
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Nasionale Saamtrek Koppisol  

23 - 25 September 2016  

Dit is lente, die kraaie gaap en die vinke maak nes in die lowergroen bome, maak nou nie saak of 

die wind waai of nie. Gebied Oos-Transvaal (bestaande uit die Luiperds, Suid-Oos, Olifante en 

Oosvaal) het hulself beskikbaar gestel as kampkommandante vir die aanbied van die Nasionale 

kamp en wat ’n lekker kamp was dit nie!!! 

Woensdagoggend 21ste September, arriveer Lance Batts, ons Gebiedsvoorsitter om vir ons plek te 

maak en om saam met die Ou Baarde (Senior Burgers) te kuier tot die res van ons Vrydag die 23ste 

gearriveer het. Teen laat Vrydagmiddag was almal wat bespreek het in en is daar lekker nes geskrop 

en gekuier asof ons mekaar baie lanklaas gesien het. 

Op die ou einde  het 106 woonwaens van die 116 wat bespreek het, opgedaag. Die aand is daar 

soos die tradisie dit wil hê boeke gevat deur Lance Batts waarna daar lekker om die braaivleisvure 

gekuier is tot laat.  

Saterdagoggend is die dag weer begin met boekevat wat deur Peet Venter waargeneem is. 

Daarna het Fanie Marx die kampeerders besig gehou het met ’n aanbieding ter verduideliking van 

die moets en moenies van woonwa sleep en dan ook sommer die EB lisensie opleidingsessie daarna 

behartig het. Die res van ons het maar luilekker onder die bome en om die woonwaens gekuier  

terwyl die dames die tafelversierings hanteer het. So om en by 12 uur het ons met die voorbereiding 

van die aandete, wat bestaan het uit pap, wors, sous en broodjies, begin. Vanuit die terugvoer van 

die groep was dit duidelik dat die gebied ‘n ete van gehalte voorgesit het.  
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Nasionale Saamtrek  vervolg……….2 
Die tema vir die naweek was dat jy moes aantrek met die letter 

waarmee jou naam begin (Bv Santie = ”S” en aangetrek soos ’n 

suster) en glo my die van julle wat nie kom kamp het nie het 

uitgemis op ’n wonderlike geleentheid! Hier het ons eie Marianne 

Erasmus die prys vir die beste gekleede dame verower. “Marianne 

ek hoop jou rystoel se bande het nog loopvlak na al die manne wat 

jou gevat het vir ’n draai op die dansvloer”. Ons het dan ook ’n 

kunstenaar gekry wat vir ons musiek gemaak het en glo my almal 

van die oudste tot die jongste het saam gekuier en lekker gedans. 

Teen omtrent 11 uur die aand het die musiek opgehou en het die 

mense so een vir een weg geraak om die kooi te gaan opsoek. 

Aan almal wat saamgewerk het om die naweek ’n sukses te 

maak baie dankie. 

Sondagoggend het Johan Opperman vir ons die erediens 

waargeneem en homself weer baie goed van sy taak 

gekwyt. Na die erediens is daar gesamentlik afsluiting gehou waarna ons 

maar almal op sy eie tyd opgeslaan en huiswaarts gekeer.  

Aan almal wat saam gekamp het se ek baie dankie vir julle betrokkenheid en 

samesyn. Dit was voorwaar ’n lekker kamp, julle mag maar weer volgende 

keer saam kom. 

Tot ‘n volgende keer! 

Oos-Transvaal Groete 

 Francois Storm 

 

 Kaptein 

Beste gekleede Man 

Koos Boshof 

Beste Opgemaakte Tafel 

Elandsrand 

Mary Poppins 

Beste gekleede Vrou 

Marianne Erasmus 
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GEWIGS VERANDERINGS – KEMPTON CARAVANS 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 

O  OM JO  G G  T   V  JO  WOO WA  

 

  

1. Maak ‘n afspraak met Kempton Karavane en bring die volgende dokumentasie saam: 

·         Natis Dokument – Kan ‘n afskrif wees; 

·    ID – gesertifiseerde afskrif; 

·  Bewys van adres (nie ouers as 3 maande); 

·  Enige ander fakture rakende ekstra’s wat op die karavaan aangebring is soos lugver-

sorgers, “Powermovers” ens. 

2. Kempton Karavane sal dan die woonwa na ‘n weegbrug neem vir die gewig sertifikaat 

asook vir ‘n padwaardigheidsertifikaat. 

3. Die karavaan moet asb. dieselfde dag weer opgetel word. Kempton Karavane sal dan al 

die papierwerk in orde kry en instuur vir gewigsverandering, nl. die volgende: 

·  Weegbrug sertifikaat 

·  Padwaardigheidsertifikaat 

·  Voltooide CNV vorm 

·  Brief vir Tarra en GVM gewigte 

·  ID 

·  Bewys van adres 

4. Sodra die gewigsveranderings gedoen is sal die hernuwingslisensie uitgeneem word namens die 

kliënt deur Kempton Karavane. Die proses is dan in die hande van die munisipale lisensiekantore. 

Kempton Karavane kan glad nie aanspreeklik gehou word vir die tydsduur vir die verandering nie. 

5. Sodra Kempton Karavane die dokumentasie ontvang het vanaf die lisensiekantore sal ons ‘n nuwe 

gewigsplaatjie laat druk wat ooreenstem met die lisensie. 

6. Kostes daaraan verbonde is R3500.00 belasting ingesluit, maar word aan al SAWA lede aangebied 

teen R2500.00 
 

DEFINISIES 

1. Tarra = ongelaaide massa van die woonwa soos deur die fabriek verskaf (uitgesluit die battery, pa-

tio en pale. Ingesluit die spaarwiel, leë gasbottel , breekware en fabriek gemonteerede items) 

2. GVM = maximum gelaaide gewig van jou woonwa 

3. Volgens  regulasie moet die Tarra van jou SLEEPVOERTUIG gelyk aan of meer wees as die GVM van 

die WOONWA. 

 
Kontak Marcelle by Kempton Karavane vir enige verdere vra of onsekerheid op 011-974-5595 / 

 

Rudi Kleynhans 
Nasionale Skakelbeampte 
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Op 1 Oktober 2016, na bykans ses jaar, word 

Satelliet Bronberg uiteindelik ‘n volwaardige 

streek!  Daar was baie keer gewonder of ons nie 

maar net liewers ‘n satelliet moet bly nie?  Moet 

ons nie maar net ons droom  om ‘n streek te word 

opgee nie?  Maar die lede het vasgebyt en 

uiteindelik het dit gebeur! 

Met Roelf Strydom, as stigter en voorsitter, se 

aanmoediging en almal se harde werk is die hele 

stigtingsnaweek met entoesiasme aangepak.  Oorde is gekontak vir pryse (en kos!!) want dit moet mos 

nou in styl gevier word!  En op die ou einde het die oord, Bloekompoort gewen.  Dit mag dalk nou nie 

die “grêndste” oord wees nie maar mense ........ is hulle kos nou lekker!  Blomme is gereël, koek moes 

gebak word, uitnodigings is gestuur en eindelik het hierdie droom waar geword. 

 

 

 

 

 

 

 

Die formaliteite is sommer vroeg die Saterdagog-

gend afgehandel, die nuwe Bestuur is gekies en daarna kon ons nuwe streek heerlik saam met ‘n klom-

pie uitgelese gaste versnapperings geniet.  Die weer het ook mooi saamgespeel en almal het lekker 

gekuier. 

 

 

 

 

 

 

 

Streek Bronberg se eerste verkose Bestuur 

 Kennisgewing word gelees deur  Marinda 

Streek Bronberg  stem vir die eerstekeer Voorsitter lewer sy verslag— Roelf  Strydom 

Stigtingsvergadering Voorsitter  Chris Delport 

SAWA SE NUUtSTE STREEK—Bronberg  
Bloekompoort 01 Oktober 2016 
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Bronberg Stigting…..Vervolg 

Saterdagaand was die stigting met ‘n feesmaal gevier!  Almal het “opgedress” 

vir die okkasie  en na die bedankings en toekennings het ons (soos wat ons 

Afrikaners kan) heerlik gesmul.  Kyk, oom Hennie en sy span kan maar kook!!  

Selfs die ou wat sy neus vir pampoen optrek sou aan die pampoentert gesmul 

het!  As groente soos poeding proe .... dan eet ek elke liewe dag groente!  En 

een happie van daai roomspinasie en jy weet sommer die oom ken van spinasie 

gaarmaak!  Ons is almal dik vriende uitmekaar en 

het lekker met ons vol pensies gaan slaap. 

Sondagoggend het ons die gebruiklike boekevat 

gehad en het Pastoor Jimmy Abbot dit 

waargeneem.  Hy het met sy gemaklike ontspanne 

manier die boodskap oorgedra dat die Here ons 

almal liefhet en ‘n plan met elke een van ons het.  

Maak nie saak wat jy gedoen het of waar jy 

vandaan kom nie.  Die Here is instaat om elke liewe 

een uit sy omstandighede uit te lig – ons moet Hom 

net toelaat om dit te doen en Hom vertrou. 

As die sekretaris van die streek wil ek namens die 

Bestuur van Bronberg elke een van ons gaste 

bedank dat julle die moeite gedoen het om ons 

stigting by te woon.  Vir my was dit so lekker om die Dagbestuur in persoon te 

ontmoet asook ons President!  Ek was aangenaam verras om te sien dat Nico 

Spaumer en sy vroutjie net doodgewone, wonderlik plat-op-die aarde mense 

is.  Dit was voorwaar ‘n voorreg om so lekker saam met die Dagbestuur te kon kuier. 

‘n Groot dankie ook aan ons eie lede en hulle gaste wat kom saamkamp het.  As ons almal besluit het om 

daai naweek liewers iets anders te gaan doen sou dit een ‘major’ flop gewees het!  My wens vir ons streek 

is dat ons as die nuwe babastrekie van SAWA van krag tot krag sal gaan.  Baie dankie dat ons ook weet 

dat ons op ons “groot boetas en sussies” se knoppies kan druk as ons iets nie sou weet nie. 

‘Ek is trots om te kan sê ek is ‘n Bronnie! 

Warm Bronniegroete, 

Marinda Nieuwenhuizen 

Sekretaris 

Jannie, Nasionale Voorsitter en oom 

Nico, SAWA President spreek hulle ge-

lukwense uit aan Streek Bronberg 

Streek 

Pastoor Jimmy Abbot 

Jimmy Abbot—’Size’?? 
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Oos Transvaal – Drakensberge toer  

24 Junie – 09 Julie 2016  

Vrydagmiddag 13:00 vertrek ons vier waens – die Battse, Venters, Storms en Erasmusse  

Harrismith toe vir ons eerste oornag. Die Besters was te gretig om die toer te begin en 

het reeds die oggend 9 uur vertrek. Om en by 16:00 arriveer ons by Mountain View 

Harrismith en word daar gou kamp opgeslaan en verwelkom Annetjie en Kobus ons met 

lekker boeretroos. Later die aand stap ons Spur toe en geniet die eerste feesmaal van 

ons toer. Die koue slaan gou toe en vinnig na ete is ons bed toe. Na ’n Spur ontbyt word 

die kamp opgeslaan en vertrek ons op ons volgende dag Dragon Peaks toe.  Gou-gou 

kry ons elkeen ons plekkie en die res van die dag is lui-lui deurgebring. Die aand het 

Francois vir ons ’n lekker kampvuur gebou om om te kuier. 

Sondagoggend 4 uur het ek weer die pad terug Secunda toe gevat. Wou mos Chrizane se 

tent tuis vergeet. Ek het toe sommer gou Pretoria om gery en Chrizane by Tukkies gaan oplaai. 

Sy het kom saam toer vir die vakansie. Die res het ’n rustige Sondag in die kamp deur gebring. 

Na 1000km was ek 20:00 weer terug in die kamp en het André en Vinkie Swanepoel ook net 

voor my by ons kom aansluit.  

Maandagoggend was dit kamp opslaan vir die Swanepoels . Daarna het ons ’n bietjie die 

omgewing gaan verken. Daar is gekuier by  “The Ugly Duckling”, “Sandra se Winkel” en by die 

”Waffle Hut” is wafels geëet.  

Ons het ook sjokolade fondue by die “Chocolate 

Factory” genuttig!!!! Terug by die kamp is daar 

vure aangesteek vir braai en om warm te kry die 

aand.    

Dinsdagoggend vertrek ons na die Cathedreal 

Peak wynplaas. Daar haak ons amper vas op hulle 

heerlike wyne met die proeslag. 

Woensdagoggend besoek ons Falcon Ridge Birds 

of Prey en word vermaak met die mooiste 

roofvoëls en hul vertonings. 

Na die vertoning besluit ons ons gaan bietjie vierwielmotorfiets ry, wat seker nie ’n goeie besluit was nie. Ek, Kobus, Simone en 

Chrizane tree elkeen so ’n fietsie aan en word gou touwys gemaak deur die gids. Ek moet wel noem dat dit my 

en Simone se eerste keer op ’n vierwielmotorfiets was. Hahaha. Ons word gou berg af gevat op ’n pragtige 

roete met ‘n mooi uitsig. Simone se fiets was nie heeltemal reg nie en sy maak ‘n klein ongeluk en val met die 

fiets en dit beland op haar arm.  Heetwat later by die huis sou sy uitvind haar arm is gekraak en ‘n beentjie in 

die gewrig gebreek. Maar soos dit werk, nie lank daarna, is ek van die pad af op ‘n skuinste en rol my fiets. Ek 

kon darem afspring sodat die fiets nie op my val nie. Maar ek val op ’n klip en val my wind uit. Na ’n ruk kon ek 

op maar met erge pyn in my linkersy. Die gids het my fiets weer op en in die pad gekry waarna ons toe 

omdraai en weer berg op ry na die beginpunt toe. Ek dog ek sterf sewe dode op die pad . Daar afgeklim is dit 

sukkel kar toe en Retha wat my dokter toe vat in Winterton. Na ek pynmedikasie gekry het is ons weer terug 

kamp toe. My ribbes was gekneus volgens die dokter. Maar ook na twee weke toe ons tuisgekom het en ek vir 

plate gaan  is gevind ek het 4 gebreekte ribbes en ’n gat in die long wat nogal lewensgevaarlik was volgens 

my dokter. Ek kon toe na die val vir 5 weke glad nie lê en slaap nie. 

So lyk dit as jy nie kan lê en slaap nie, haha. Ek kon darem nog die toer voltooi met baie pyn en ongerief en hulp van almal. 
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Oos Transvaal – Drakensberge toer ...Vervolg 

Vrydag het ons die skoenfabriek op pad Escourt toe besoek en skoene gekoop 

ook ja. Op Escourt het ons die glasfabriek en Escourt vleisfabriek besoek.  Ons en 

Kobus-hulle het Winterton toe gery en die meusum gaan besoek terwyl die 

ander weer Waffle Hut toe is. 

Vrydagmiddag laat het Ian en Stephan en hul gesinne ook by ons aangesluit om 

verder saam met ons te toer. 

Saterdag   was niemand lus vir iets nie en dit was n regte trietsige dag met reën 

en koue. Die weer het soos ons gevoel met die besef dat die eerste helfte van 

ons toer verby was. Vinkie en Elsie het maar draai-aartappels vir ons gebak. Daar 

was ook sneeu op die berge rondom 

ons. 

Sondagoggend het ons by Dragon Peaks restaurant gaan ontbyt eet en saam Willem en 

Elsie hul 50ste huweliksherdenking gevier. Dit het ons kans gegee om die tente bietje droog 

te kry voor ons moes kamp opslaan. Dit was regtige ’n ysige oggend gewees. 

En so eindig ons eerste gedeelte van ons toer by Dragon Peaks. Almal opgeslaan en 

gehaak en reg om te vertrek na Drakensville. By Drakensville aangekom het almal gou hul 

staanplekke gekry en weer kamp opgeslaanvir die volgende week se verblyf. Die week by 

Drakensville was baie rustig gewees. Ons het weer heerlik in die aande om die kampvure 

gekuier en gebraai. Maandagoggend was ons begroet met sneeu  op die berge in die verte. 

Van ons het Maandag gaan inkopies doen in Bergville terwyl die res wasgoed gewas het. Die aand 

was dit weer pannekoekaand gewees en elke wa het sy eie pannekoeke gebak met die heerlikste 

vulsels. Ons het toe so by elkeen geëet en almal se pannekoeke en vulsels geproe. 

Die Woensdag en Donderdag was maar weer koue dae en ons het verkies om in die kamp te bly en 

in die onderdak warmwaterswembaddens te gaan warmte soek. 

Vrydag het ons vir oulaas die klein Stormpies gevat All Out Adventures toe sodat hulle kon gaan 

rekspring en paint ball skiet. En het hulle dit nie geniet nie. Daarna na het ons weer gaan afsluit met ‘n 

pizza by Tower of Pizza. 

Na al die pret en plesier was dit tyd vir die tradisionele Berghof voor die afsluiting van ’n geslaagde 

toer. Kobus Bester was die ’Regter’ en Francois Storm die ’Aanklaer” en hulle het niemand maar 

niemand oorgesien nie. Self die klein Welpies het hul straf gekry. Dit was groot pret gewees en ‘n mooi 

bedrag van R660-00 is ingesamel. 

Daarna het ek die afsluiting waargeneem. Ek  bedank weereens elke Sawanant en gas wat saam met ons op die toer was uit die 

diepte van my hart. Baie dankie vir ’n suksesvolle Oos -Transvaal Drakensbergtoer. Ten spyte van die klein ongelukkies  en koue was 

dit ’n reuse sukses wat nie sonder julle sou kon plaasvind nie. Dankie ook aan Retha my vrou vir jou bystand en hulp en die maak van 

die verwelkomings- en afskeidsgeskenkies wat ons uitgegee 

het. Sonder jou hulp en bystand sou ek nie als kon doen nie. 

Dankie Lance Batts 

 

 

 
Toerleiers Lance en Retha Batts saam die Nasionale Sekretaris Andre Swanepoel 
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KRUGERPARK – SWAZILAND TOER 
10 AUGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2016 

Sewe Rietvallei lede en een van Kiepersol het hierdie besondere toer meegemaak. Dit was weereens ‘n 

wonderlike geleentheid om ook een van ons buurlande te kan besoek. 

 

Die toer begin by Klein Paradys, Nylstroom, waar almal bymekaargekom het vir die AJV en direk na die 

erediens vertrek die groep na Hazyview waar ons, ons by Numbi Hotel en kampering tuismaak. Baie 

mooi kamp, gerieflik geleë, slegs 12 km van Phabeni Hek by die Kruger Wildtuin.  

 

Ons besoek die Kolkgate, Skoorsteen en God’s Window (was ongelukkig baie mistig – geen uitsig) in 

Sabie omgewing. Gaan kyk ook na die Sy-fabriek waar al die mooi serpe, bloese, ens. gemaak word en 

sluit die dag af met heerlike pannekoek.  

 

Gaan Swaziland binne by die Mananga grenspos en ons eerste kampplek is by Simunye Country Club in 

die Noord-Oostelike hoek van Swaziland. Een van die grootste suikerriet gebiede in die land.  

 

Van Simunye af besoek ons Hlane Royal Nasionale Park – een van die bekendste parke in die land. Ons 

geniet ‘n georganiseerde wildsrit deur die park waar hulle vir ons die renosters, olifante en leeus gaan 

wys het, maar daar was bitter min ander wild. Besoek ook ‘n privaat reservaat in daardie omgewing nl. 

Mbuluzi Natuurreservaat. Digbegroeide bosveld met baie 

kameelperde, kudu, waterbok, ens.  

 

Hierna verskuif ons na Buhleni Farm Chalets op die Ezulwini 

Toeriste Roete, tussen Mbabane en Manzini. Trek ‘n laer en met 

die gebruik van Neels en Rina se groot tent, kan ons nie anders 

as om baie lekker te kuier nie. Die ablusie is nou wel van riete 

gemaak met lekker openinge tussenin, maar wat maak dit 

saak, gesels lekker met die persoon langs jou. 

 

Eerste besoekpunt is Mlilwane Wildreservaat waar ons heelwat 

blesbokke sien asook bastergemsbokke en baie voëls. Ons 

besoek ook Reilly’s Rock Hilltop Lodge, hoog op in die berge waar hulle die oorspronklike plaashuis 

omskep het in ‘n Lodge. Ligging en uitsig is ongelooflik. 

 

Volgende dag gaan ons na die bekende Ngwenya Glasfabriek en winkel waar glasblasers  ‘n groot 

verskeidenheid items maak van herwinde glas. Dit is die enigste fabriek van sy soort in suidelike Afrika. In 

die winkel is natuurlik al die items te koop en ons is verseker almal met leë beursies daar weg. Beslis ‘n 

besoek werd. 

 

Op aanbeveling van een van die land se inwoners, besoek ons 

Manzini Mark, volgens haar ‘n móét om te sien. Die mark is 

landswyd bekend en daar word van vrugte (die wat jy proe en 

die wat jy kry is twee verskillende produkte) en groente tot alle 

handgemaakte toeriste aantreklikhede verkoop. Sal ons 

aanbeveel om daarheen te gaan, NEE!!  Alle produkte wat op 

daardie mark verkoop word, kan mens ook by stalletjies langs die 

pad kry. 

 

Van Buhleni af ry ons deur baie mooi natuur noord na Piggs Peak 

Hotel en Casino, ‘n vyfster hotel wat in ‘n groot dennebos gebou is. Dit is ‘n uur se ry vanaf Malelane en 

word blykbaar naweke druk besoek. Oppad terug besoek ons die Maguga dam met sy besondere 

damwal wat 115 meter hoog is. Die dam is natuurlik, net soos hier by ons, baie leeg. Mbabane het op 

die stadium net drie dae per week water. 
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KRUGERPARK – SWAZILAND TOER…..Vervolg 

Vanaf Buhleni kamp ry ons Suid – Suidoos ‘n lieflike uitsigroete 

na Nisela Safari Lodge waar ons in tradisionele Swazihutte gaan 

oornag. Almal was tjoepstil toe ons na die hutte stap tot ons die 

deurtjies gewaar, sowaar net 65 cm hoog!!! Hoe kom ons daar 

in en uit!! Ou mense, is julle nou laf!  Hierna was niemand meer 

stil nie. Sommige besluit om op hulle knieë te gaan, ander sit 

eers ‘n kussinkie onder die knieë, party gaan agterstevoor in, 

ander probeer op hul boude (dan is kop te hoog) of seil 

sommer in en uit. Almal het dit op een of ander manier 

bemeester. Wat ‘n belewenis!!! Daar is geen vensters, dit is 

nagdonker as die een klein liggie wat daar is, afgeskakel word. 

Party raak benoud (geen vars lug) ander kry engtevrees en vrees vir die donker, maar ALMAL hou uit, 

groot “sports” gewees en uiteindelik was dit tog só lekker. Na heelwat lagsessies is ons die aand na die 

Lodge se restaurant waar ons heerlike beesstert geëet het. Die volgende oggend, goed uitgerus en na 

‘n lekker ontbyt, vertrek ons terug na Buhleni en ons waens. Dit was verseker die hoogtepunt van die 

toer, of moet ek eerder sê, LAAGSTEPUNT. 

 

Ons laaste besoekpunt in Swaziland is die Sibebe Rots. Dit is ± 10 km vanaf Mbabane en is uniek, die 

wêreld se grootste sigbare graniet rots wat ‘n geskatte drie biljoen jaar oud is. Die hoogte van die rots 

wissel van 800 – 1488 meter. 

 

Ongelukkig kom ons te gou aan die einde van ons tydjie in Swaziland en verlaat die land deur Oshoek 

grenspos (die maklikste grense waar ons nog oorgegaan het). Gaan na Badplaas waar ons vir twee 

dae lekker gaan rus. Na ‘n “gesonde” wors en skyfies afsluitingsete by Badplaas, moet ons aanvaar dat 

die vakansie verby is. Tot ‘n volgende keer!! 

Margriet van den Berg 

Rietvalleiers vier mylpale  
Rietvallei Streek se oudste aktiewe lede vier hulle spesiale 

verjaarsdae saam. Oom Neels en Tannie Rina de Klerk verjaar 

slegs `n maand uitmekaar. Op 12 September 2016 het tannie Rina 

80 jaar oud geword en op 25 Oktober 2016 het oom Neels 85 jaar 

oud geword 

Vroeër die jaar en nog `n Rietvalleier, Mynhardt Marais, ook sy 

80ste verjaarsdag gevier. Hy verjaar op die 4de April en 22 Maart 

het sy vrou, Wimpie, 

haar 75ste verjaarsdag 

gevier. 

 

Rietvallei is bevoorreg om nog sulke aktiewe seniors in hul streek 

te hê. Hulle, en ook baie van die ander seniors, is vir baie van 

die lede `n inspirasie en goeie voorbeeld. Daar is soveel kennis 

en lewenservarings wat ons by hulle kan leer.  

Baie geluk met die besonderse mylpale!! 

Magdaleen Viljoen 
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Ons nuwe penningmeesterpaar:  

Wynand en Betsie Theron 

Soos julle weet, is Wynand en Betsie tans verkies as die 

Nasionale Penningmeester paar van SAWA. Hulle was die 

afgelope twee jaar Wapadrand se voorsitters paar en het ook 

gedien as Penningmeesterspaar van Jakaranda Gebied. 

Wynand werk as ‘n ‘Bean counter’ by Avis Fleet in Benoni en 

Betsie is ‘n organiseerder. Hulle woon in een van Pretoria se 

voorstede. Hoe lank, kan hulle nie eers onthou nie, maar 

hulle beplan darem om te gaan aftree in Bela Bela.  

Hulle het vier kinders; 2 dogters (waarvan die oudste getroud 

is), 2 seuns, 1 pragtige kleinkind (dogtertjie) en omtrent ‘n 

swetterjoel aangenome kinders. Ek weet nie hoe lank hulle al kampeerders is nie, maar hulle kamp vir 2 

of 3 dae op ‘n slag en somtyds tweekeer in een maand en dan ook nog somtyds net op hulle eie. Toe ek 

vra hoe hulle by SAWA aangesluit het, het hulle gesê dat hulle eers ‘n oud lid lank moes smeek om hulle 

te nooi om saam met SAWA te kan kamp. Eers heelwat later, toe die lid nie meer aan verskonings kon 

dink nie, en het hy hulle genooi na die laaste kamp van daardie jaar. Daarna het hulle maar net bly 

opdaag by die kampe. Tydens die derde kamp is hulle gevra om ‘n vorm te voltooi en geld te oorhandig 

en toe hulle weer sien is hulle aangesluit en moes hulle ook ‘n plakker en snor op hulle karavaan plak; dit 

was glo baie lank terug.  

Hulle kamp net met ‘n wa, het al verskillende soorte en groottes gehad. Hulle kamp nie om vakansie te 

hou nie, want kamp is eintlik baie harde werk. Hulle lekkerste kamp was in Julie 2013 by Manyane, omdat 

hulle woonwa in die hospitaal was vir herstelwerk en toe kon hulle saam met Reinardt en Lynette bly in 

hulle wa. Hulle langste en verste kampe was Buffelspoort vir drie weke en ‘n toer na die see. By 

Arendsnes wil hulle nie weer gaan kamp nie, want daar is te veel snaakse elemente wat daar rondsluip.  

Wat stokperdjies betref het Bets gesê, Wynand s’n is seker maar houtwerk om die stokperdjies te maak 

en myne seker naaldwerk om vir ons die saals te maak. Hulle vereistes vir ‘n lekker kampplek is dat daar 

genoeg gras vir die perdjies is en bome om vuur te maak vir die braai.  

Kampwenk: kom vroeg, verkieslik een dag voor die ander opdaag, sodat jy die beste spot kan kry.  

Sonder watter kampgereedskap kan hulle nie kamp nie? Stoele: kan nie meer op die gras lê nie.  

Lekkerste resep: Bets het baie kampresepte, alles in haar kop, maar sy kan dit nie uitgee nie.  

 

Riana Combrink van Wapadrand 
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Sawa se nuwe skakelpaar 

Rudi en Ilze kleynhans 

Rudi, Ilze en ons enigste kind Lizanne Kleynhans sluit aan by SAWA 

Kempton Park in 2008.  Ons was en is gereelde kampers wat die 

buitelewe terdeë geniet.  Ons braai graag en kuier oor ‘n glasie van 

ons keuse, maar verslind ook Sushi.  Wanneer ons nie kamp nie kuier 

ons graag saam met Lizanne, Sias (Lizanne se goeie vriend wat deel is 

van die familie) en vriende.  Rudi is ‘n Helikopter ingenieur en ook die 

Toesighouer en Diensbestuurder. Rudi werk vir National Airways 

Corporation en is verantwoordelik vir die Robinson Helikopters. Ilze is 

‘n  Senior Stadsbeplanning inspekteur. Deel met onwettige 

besighede. Ons dogter Lizanne is amper klaar met haar helikopter 

lisensie. Aangesien Rudi en Lizanne albei hulself in die vliegindustrie 

bevind word  daar kranig oor die vliegindustrie gesels en soveel as 

moontlik byeenskomste bygewoon.  Ons is, soos en wanneer die weer 

dit toelaat, langs die aanloopbaan wanneer Lizanne vlieg.  Rudi reis 

dikwels vanweë werksverpligtinge na die buiteland en gebeur dit dikwels dat hy land, woonwa hak en 

kamp toe ry. 

 

Rudi word toe verkies tot Batehouer in 2008 en kort daarna as Ondervoorsitter van Kempton Park.  

Aangesien Kempton Park Streek gedurende hierdie tydperk ongekende groei getoon het, is daar toe 

besluit om Satelliet Rietfontein te begin en was Rudi die 

Sameroeper en eerste Voorsitter van Streek Rietfontein.  

Gedurende hierdie tydperk word hy genomineer en verkies 

tot Gebiedsvoorsitter van Oosrandia waar hy vir SAWA vir 2 

jaar as Gebiedsvoorsitter dien.   

 

Ilze doen ook haar deel binne SAWA.  Nie net ondersteun sy 

vir Rudi, sorg dat daar genoeg “koeldrankies” is om te geniet 

nie, maar dien sy ook op die Besture van onderskeidelik 

Rietfontein en tans Oosrand.  Sy het ook gehelp met plasings 

op die ou Webwerf.  Tans dien sy as Sekretaris by Streek 

Oosrand. 

 

Kamp is aan die orde van die dag by die Kleynhanse 

aangesien ons in die tyd vandat ons Sawanante is, slegs 3 

kampe gemis het en verlede jaar die babas by Gebied Jakaranda se 100+ kamp was. 

 

Ons is opgewonde oor die jaar wat voorlê met Rudi wat op Dagbestuur dien en beskou dit as ‘n groot 

eer en onderneem verder om ons allerbeste diens aan alle Sawanante en die organisasie te gee. 

 

Rudi en Ilze Kleynhans 
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RIETVALLEI SE 10de VERJAARSDAG 

DUBE 15-19 MEI 2016 

Dit het ‘n paar dae lank gereën voor ons kamp begin het. Sommige seniors het 

reeds die Sondag by Dube aangekom, ander het tot Maandag gewag met die hoop 

dat die son darem sal skyn wanneer opgeslaan moet word. Daar was 12 waens vir 

die seniorkamp.  

Dit was ‘n blye weersiens in die lieflike vars natuur. Soos gewoonlik was die bymekaarkomplek Neels en Rina de 

Klerk se groot tent. Daar het ons boekegevat, tee gedrink en gesels, koekies geëet, grappe vertel en al ons etes 

geniet. Dinsdagoggend het ons Bingo gespeel en dit was vet pret. Margriet en Wim v.d. Berg was die leiers en 

hulle het geen gekroek toegelaat nie!  

Donderdagoggend het ons almal in konvooi gery na Rosslyn waar ons SA Brouerye besoek het. Ons is ontmoet 

deur Harold, ‘n baie vriendelike man, wat ook ons gids was deur die hele aanleg.  

Vrydag het al die ander Rietvalleiers en gaste gearriveer vir ons groot tiende verjaarsdag fees. Ons het die hele 

week wonderlike weer gehad, dankie Jesus, en almal het die kamp geniet. Ons “batterye” is weer gelaai! 

Linda van Vuuren   

Rietvallei se groot verjaarsdagnaweek het uiteindelik aangebreek en woonwaens het sommer al van vroeg Vry-

dagoggend by die oord ingetrek om aan te sluit by die seniors wat toe al sedert die vorige Sondag gekamp het. 

Teen vroegaand is heerlike worsrolle verkoop en is die Boekevat daarna waargeneem om die naweek op die 

gepaste wyse te begin.  Die nasionale voorsitter, Jannie en Alet Meyer, asook die nasionale sekretaris, Andre en 

Vinkie Swanepoel, is verwelkom asook al die mede-Sawanante van die ander streke en ons eie streek Rietvallei. 

Die weer het saamgespeel en Saterdag was dit heerlik warm en gou-gou het die geure van ontbyt in die lug 

gehang.  Die warm swembad het groot aftrek gekry van sommer vroeg af, die vroeë stappers het gespog met 

watter diere hulle gesien het, want Dube het ‘n groot verskeidenheid van wild.  Die voorbereidings vir die aand 

se amptelike funksie het ook begin en die dames het begin woel om die tafels te dek en te tooi vir die ete.  

Pieter en Magdaleen het ook die feestelike brood-en slaaitafel voorberei en dit was prentjiemooi met al die 

kleurvolle vrugte tussenin.  Elke gesin het ‘n bottel wyn met die Rietvallei 10e verjaarsdaglogo op ontvang. Chris 

Delport, as gebiedsvoorsitter, het ook sy beurt gekry na hy en Ansie verras is met die oorhandiging van hul 500 

algemene saamtrekplaatjie en ‘n kierie vir die oudag. 

Hans Koekemoer, as voorsitter, het sy bestuur bedank vir hulle heelhartige steun en samewerking om die aand 

suksesvol te maak.  Pieter en Elmarie le Roux is bedank vir die pragtige tafelversierings en Pieter en Magdaleen 

Viljoen is uitgesonder vir hulle harde werk met die bykosse wat bedien is.  

Sondagaand se kerkdiens het die naweek gepas afgerond.  Ds Francois du Toit het ‘n baie treffende boodskap 

oorgedra en tydens die diens is ook Nagmaal bedien.  Dit was ‘n besondere geleentheid om dan in die natuur 

die Nagmaal te gebruik.  Rietvallei bestuur het weereens verras om elkeen wat teenwoordig was te nooi om vir 

oulaas ‘n ligte maaltyd saam te geniet onder die bome waar die oorblywende koue hoender en slaaie voorgesit 

is.  Van vermorsing was daar geen sprake nie – elke krieseltjie kos is geëet.  Traag-traag is begin om tente af te 

slaan, oral is gegroet tot die volgende kamp, wat dan ook belowe om ‘n hoogtepunt te wees. 

Erna Koekemoer  
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leedwese  

1. Dis met groot hartseer in my hart wat ek u meedeel dat Reinette Kriel vroeg Sondagmôre ons verlaat het 

om saam die Hemelse Vader te wees. Haar afsterwe is so bitter hartseer, my hart breek in stukkies elke keer as ek 

dink aan die seer wat sy gehad het in hierdie laaste paar weke. Oom Neels was dag en nag aan haar sy, dra hom 

en die kinders Johan en sy Familie en Corette en haar familie op in gebed asb.  

2. Gladys (Spook) Els  

BOODSKAP VAN DIE UITREëNDE NASIONALE VOORSITTER 

Die Kongres het so vêr in die toekoms gelê en toe ons weer kyk, is dit 

verby. So snel die tyd elke dag en besef ek dat ek reeds vyf jaar op 

Dagbestuur gedien het, drie as ondervoorsitter en twee as voorsitter. 

Dit was vir my 'n geweldige voorreg om op Dagbestuur te dien. Ek wil 

graag vir elke lid wat my so getrou ondersteun het gedurende die tyd, 

hartlik bedank. Sonder julle sou dit 'n onmoontlike taak gewees het. 

Dankie dat julle my verdra en gedra het in die tyd. Wat ek sal 

saamneem in die toekoms is juis die wonderlike vriendskappe wat ek 

oor die tydperk gemaak het regoor die land, vriendskappe wat ek weet 

sal aanhou solank Sawa bestaan. Ek wil ook vir my vrou Alet bedank vir 

haar geduld, ondersteuning en opoffering  die afgelope vyf jaar.  

Ek wil graag net 'n gedagte by julle laat. Sawa is 'n organisasie waarin elke lid 'n aandeel in het. Dit hang van 

ons, die lede, af wat met Sawa gaan gebeur. Ons moet die besture, streek en NUB 'n aanduiding gee wat ons 

verwag van Sawa en so kan ons help om Sawa te verbeter en versterk. Ons moet die gang van Sawa bepaal. 

Ek wens die nuwe Dagbestuur en NUB sterkte toe vir die jaar wat voorlê. Beste wense so ook vir elke streek. 

Mag die jaar wat voorlê net gelyke staanplekke wees, sagte grond om die penne maklik in te kry, lekker weer 

en natuurlik lekker kuier inhou. 

Van my kant af vir oulaas, 

Koe Baai,  Jannie Meyer 
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Streek Bronberg se sonskynkind 
Soos julle almal weet is daar BAIE lief in SAWA maar soms van tyd 

tot tyd is daar ongelukkig ook die leed.  In die begin van 2016 het 

die van Wyks as lede aangesluit by Bronbergstreek (toe nog 'n satel-

liet) en het Pieter en Adel van Wyk met hulle liefkind Monya sommer 

pens en pootjies in almal se harte ingeklim.  Adel het ook sommer 

dadelik haar gewig ingegooi en die posisie as Redakteur van Bron-

bergstreek aanvaar. 

 

MAAR ..... tydens Bronberg se kamp te Koppisol in Mei 2016 was al-

les nie lekker pluis met Monya nie.  Sy het maklik bloukolle gekry, 

haar neusie het sommer vir niks gebloei nie en sy het 'n snaakse 

uitslag gekry.  Op die 17de Mei 2016 is hierdie liefkind met "acute 

lymphoblastic leukaemia" gediagnoseer.  Gaan google dit 

gerus.  Daar is dadelik met intense chemo begin.  Ek gaan nie eers 

begin om te probeer vertel van wat hierdie liefkind alles al moes 

deurmaak nie want dan gaan daar nie genoeg plek wees vir die 

artikel nie.  Maar dit laat mens net weer besef watse groot vyand 

kanker is en maak dit mens sommer smoorkwaad dat die satan on-

skuldige weerlose kinders met hierdie monster van ‘n siekte aan-

val.  Met almal se gebede wat regdeur die land vir haar opgegaan 

het, het die Here haar genees (waarvoor ons nooit genoeg dankie kan sê nie) maar ongelukkig moet 

sy die chemoproses en alles wat daarmee gepaard gaan voltooi.  Deur al die maande en ten spyte 

van al die einas het prinses Monya altyd 'n glimlaggie op haar gesiggie.  En toe haar haartjies begin 

uitval het sy dit ook met 'n glimlag en grasie, soos dit ‘n prinses betaam, aanvaar en dadelik kop-

bande begin dra!  Pappabeer en Mamma het ook dadelik vir ‘n goeie haarsny gegaan!  Soos Pieter 

gesê het:  "Ons het 'n pakt gemaak en ons STAAN bymekaar no matter what!" 

 

Met al die nuwe onbeplande uitgawes het Adel haar werk moes opgee, hulle moes hulle karavaan en 

een van hulle karre verkoop net sodat al die onkostes gedek kan word.  Daar is 'n fonds gestig vir 

Monya en haar gesin waar enige iemand kan bydra vir haar doeke, petrol en al die goedtjies wat sy 

nodig het.  Fonsos bakkery in Kempton Park het selfs op die 24ste September 2016 heerlike kolwyntjies 

verkoop ten bate van haar fonds want Monya wil (en sy gaan!!!) see toe gaan!  Lees gerus die artikel 

wat in die Kempton Express verksyn het. 

 

Almal van ons by Bronbergstreek se harte is bitter seer oor hierdie sonstraal wat nie op die oomblik 

meer saam ons kan kamp nie, maar ons weet dis nog net 'n paar maandjies en dan kan hulle lewens 

weer normaal voortgaan.  Ons vertrou dat die Here vir hulle sommer spoedig weer ‘n karavaan sal 

voorsien en dat hulle weer kan begin saamkamp. 

 

Dankie vir almal se gebede en ook vir die wat bygedra 

het tot haar fonds – ons weet die Here sal elke een 

seën!  Hou asb aan bid vir hierdie gesin want hulle het 

werklik vir ons soos familie geword.  En wie weet, 

binnekort kamp julle hulle dalk raak met ‘n volgende 

saamtrek en dan kan julle sommer eerstehands hierdie 

sonskyn-prinses-vegterkind ervaar!! 

 

Sekretaris – Bronbergstreek 

Marinda Nieuwenhuizen 
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"n Baie billike tarief is beding  

Het jy al 100 saamtrekke bygewoon?, 

Dan is jy en jou vrou/man net die een, nee, twee 

om by die 100+plus te Kaia Manzi  te kom ontspan. 

 

Datum: 10 &11 Maart 2017. 

Tarief:  Baie billik  

 

Kom hernu weer ou vriendskappe,  in ontspanne            

atmosfeer. 

  

 Jakaranda 100+ 10 –11 Maart 2017  

Kaia Manzi 

Kom kuier saam met Jakaranda streke !!  

Navrae en besprekingsvorm 

 Johanna van Biljon  

 082 574 6904 / 012 654 1470  

BRAAIBROODJIE KOMPETISIE 
To the member of SAWA Oosrand, Zuurfontein & Rietfontein. 

  

A big thank you must be extended to all members who competed in or supported the Braaibroodjie 

competition and Open Weekend held this weekend at Kempton Caravans. The weekend we felt was 

a huge success made possible by the hard work of our team and the fantastic support offered by 

SAWA. 

 

 We wish to congratulate the winners, Willie and Hester from SAWA Zuurfontein, in second place Brian 

and Liana from SAWA Oosrand and in third place Mike and Marissa from SAWA Rietfontein. Well done 

to all the competitors and best of luck to the winners in the up-

coming finals.  

  

We would also like to use this opportunity to thank SAWA for 

their continued support to our industry as a whole. 

 

 

 Kind regards,  Kempton Caravans 



28 

kongres 2016                                                                                               NASIONALE NUUSBRIEF 

Streek rietvallei se kombers projek 
Tjaart en Marietjie Klaasen (Mei 2016)  

2015 bring sy eie nuwe uitdagings en ons verbind onself tot die projek nadat ‘n “Leer ‘n kind brei” projek nie van 
die grond af kom nie, en so kom ‘n gedagte van 5 kombersies by my op.  

Onthou, ek het geen kennis van brei, hekel of poësie nie, maar ek skryf dus die volgende gedig vir jul as agter-
grond, genaamd Rietvallei-Wat-wou-Brei: 

Ons begin met die voorwoord en dadelik vat dit vlam,  Dit gons onder die Rietvalleiers – wonder waarom 

Want alger wil brei, sommiges wil hekel en ander is lekker windgaai en wil natuurlik albei 

Sommiges delegeer na die kleinkinders en shame, ander leer sommer daarby, Watwou 5 komberse! 

Aankope met kontantskenkings, Privaat individue is aangestel, ook by die 
werk, so ook vriende asook my breiende Durbanse moeder, Watwou 5 
komberse! 

Wol word by ons huis afgelewer en weer opgetel, Die kamera blits en die 
breinaalde én kake klap  

Sommiges sukkel met die kou en werk, Ander hakkel en hik soos hul hek-
el en stik  

Selfs op toere is daar gehakkel, gehik en gehekel, Krieket kyk en huiswerk 
word die nuwe jolyt 

Tot raserny van sommige gades, Díé se gekla is tog so luid en siedaar, jy is 
in die pekel gehekel.  Watwou 5 komberse!  

Daar is ook sommer ‘n paar fleecesies, Nou soek ons net die regte ou 
mensies 

Elize verwys ons na Monumentetehuis, Ek ontvang ‘n naamlys en o weë daar is 52 name by dié tehuis 

Sjoe het ons soveel komberse? Watwou 5 komberse! 

Ek en my gade is pimpel en pers, Ons sit by die opsitkers, En moet begin met die opdeel proses 

Ja tussen erfstukke moet ons opdeel, Mans en dames as een deel 

Rolstoel gebruikers en verswakte seniors is nog ‘n deel, Nou het ons 47 kombersies 

Dis vér van 52 bersies! Wat nou!   Watwou 5 komberse tekort!  Ek jaag vinnig na Helpende Hand se winkel 

Met die hoop om iets dergliks te bewimpel.  Glo my, daar lê 5 kombersies bo-op ‘n hoop en trippel  

Lyk kompleet soos Rietvallei se eie gebrei!  Ek vra wat dit kos?  Die tannie vra waarvoor die baie gebrei?  Onthou, 
dié oudste ken my al by die naam .  So gly ek daaruit, sonder om ‘n sent te betaal  Maar net op voorwaarde dat ek 
weer ou klere gaan haal 

Maar o weë, weer teespoed, die een is erg gevlek.  Maar dieselfde aand is Margriet se boodskap nié gevlek 

Die kombers deur Henry verlê, is gevind.  Dankie Roekie, jy maak ons 52ste kombers ‘n spesiale seën vir enige een! 

So ontvang ek 3 houers sjampoo, opknapper en lyfwasseep.  Ja ‘n volle 150 bottels van die seep, asook snesies en 
nood fluitjies.  Ja daar in Danville het ons Vrydag oorhandig met ‘n luide gefluit.  En glo my vry 

Dit was ‘n heerlike oggend gewees met baie seën, toordery en tee daarby.  Die dame het my Carte Blanche gegee 
vir die verrigtinge daarby 

So of jy nou gebrei, gehekel, gekuier of geniks, geniet saam my die tee & verversings, Boekevat, vermaak, sang en 
gegee daarby 

Kom ons sê die skrywer is anoniem! 
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Wildtuintoer 2016 

Die Rietvallei Kruger Nasionale Park 2016 toer (of sommer die Wildtuintoer) het van 28 Julie 2016 tot 8 

Augustus 2016 plaasgevind.  Hierdie was die twaalfde Wildtuintoer wat Magda en Rudi Britz gelei het.  

Magda het die administrasie en skakeling met SanParke hanteer en dit is geen wonder dat sy haarself 

jaarliks beloof om dit nooit ooit weer te doen nie.  18 Woonwaens het die toer 

meegemaak.   

Die roete na die wildtuin het van die Petroport, noord van die Pumulani tolhek op 

die N1, verby Kranskop, Maxis (naby Geyser spoorwegstasie) om Polokwane, deur 

Magoebaskloof, Tzaneen en Phalaborwa geloop.  In die wildtuin het die toer 

oorgestaan op Letaba, Satara en 

Pretoriuskop.  Totale afstande gereis, is 

gerapporteer as tussen so 1850 km en 

2008 km.   

 

Die geestelike sy van die toer sal ons 

nog lank bybly.  Dit was verrassend 

om te sien dat die boekevat 

geleenthede binne 'n halfuur na Rudi 

vir vrywillige aanbieders gevra het, 

reeds "uitverkoop" was.  Groot 

komplimente aan Rietvallei se mense. 

Tydens die afsluiting het Rudi 'n paar 

toekennings gemaak, waaronder die 

"Bôggerôl", die "Roerlepel" en die "Probleem" toekennings.  Die gees waarin die 

toekennings gemaak en ontvang is, is tekenend van die groepsgees wat in die 

toergroep bestaan het. 

Baie dankie aan almal wat die toer meegemaak het, vir die sukses wat dit was; vir 

die interaksie, die skertsery, die hulp, die slim stories en nog baie meer.  Dankie vir 

almal wat betrokke was met die reëlings (veral Magda, want sonder haar sou daar 

geen toer gewees het nie) en bestuur van die toer.  Baie dankie ook aan elkeen wat gehelp het om 

ander se toer makliker (en vermaakliker) te maak.  Om 'n voorbeeld te noem:  Toe Ben en Alta se 

woonwa weer met sy streke begin het, was manne soos Pat, Tinus en Sieg daar met hul kennis, 

vaardigheid en ondersteuning 

Mens kan nie nalaat om dank uit te spreek teenoor ons hemelse Vader vir al die maniere waarop Hy 

ons geseën het nie.  Dit was moontlik om die toer te kon mee maak.  Hy het alles geskape; ook dit wat 

ons gaan bekyk en waardeer het.  Sy skepping is net só groot dat mens jou eie nietigheid beter 

verstaan en Sy grootheid met nuwe oë in ontsag beleef. 

Die Agterryers 
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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 kon nie glo toe ek nou die dag reeds al die advertensies oor die komende 

Kersgety begin hoor nie!  Die jaar het verbygevlieg! 

Ek wil net graag weereens vir Nico Swartz en my man, André Erasmus baie dankie 

sê vir al die foto’s wat hier gebruik is, veral die van die Kongres. ‘n Groot dankie ook 

aan my skoonsussie, Belinda Swanepoel, wat die redigering vir my behartig het! 

Ons afgelope NUB vergadering het goed begin met ‘n baie nat en koue Vrydagaand. Ons is almal vuur 

en vlam met idees en planne onder leiding van Jurie wat in plek gesit is vir die jaar wat voorlê. Sterkte 

ook vir die nuutverkose bestuurslede op streek- en nasionale vlak vir die nuwe uitdagings wat vir julle 

voorlê. Mag ons almal reik na goud in hierdie nuwe SAWA jaar! 

Hierdie Sawanant het vir my vreeslik lank gevat, maar ek dink my rekenaar wat nie reg gewerk het nie, 

het daartoe bygedra!  Ek dink ook dat hierdie uitgawe die dikste uitgawe nog was!  Baie dankie aan 

elkeen wat ‘n bydra gemaak het.  Doen so voort!! 

Tot ‘n volgende keer en mag julle ’n wonderlike Christusfees ervaar!    Marianne 

NASIONALE DAGBESTUUR 

VOORSITTER ONDERVOORSITTER                                                        PRESIDENT 

 Jurie Dreyer  Andre Knoetze  Nico Spaumer 

 jdreyer@absamail.co.za  andrepro@lantic.net                                                    nicosp@vodamail.co.za 

 082 776 0128  082 882 8102  084 569 2106 

SEKRETARIS                                                             PENNINGMEESTER                                                WEBBLAD REDAKTRISE 

 Andre Swanepoel                                                                  Wynand Theron  Diana Fourie 

 Aenv.swanepoel@gmail.com                                             wynand.theron@avisfleet.co.za  sawa.saca@gmail.com 

 082 779 3245  082 881 7279   082 940 2612 

SKAKELBEAMPTE                                                      SAWA-KANTOOR: REDAKTRISE 

 Rudi Kleynhans Administratiewe beampte  Marianne Erasmus 

 rudi.kleynhans@nac.co.za  Juliana Knoetze  Sawanant1@gmail.com 

 083 789 0930   sawa@absamail.co.za  082 890 2019 

SAWA-WEBADRES:   011-918 0699   

 www.sawa.org.za     

http://www.sawa.org.za/


32 

kongres 2016                                                                                               NASIONALE NUUSBRIEF 


