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God leef tot in ewigheid 

NEHEMIA 9:5 

Staan op! Loof die Here julle God, want H y leefvan ewigheid to ewigheid! Prys Sy won-

derlike Naam! Geen lofprysing of danksegging kan  dit ooit beskryf nie. 

 

 

Here my God 

Ek wil opstaan en U loof, want Uleef van ewigheid tot ewigheid.  Ek wil u wonderlike 

Naam prys, want feen lof of danksegging kan dit ooit beskryf nie.  U alleen is ie Here, 

U het die hemele en al die sterre gemaak, die aarde en die see en alles daarin.  U gee 

lewe en onderhou alles, hemelse engele aanbid U.  U het my vooorouers bewaar en vir 

hulle gesorg—u sorg ook elke dag vir my.  U is ‘n God  wat vergewe, genadig en vol 

deernis is.  U word nie vinnig kwaad n ie, U is liefdevol en getrou; elke keer dat U my 

gestraf het was vir al die kere in die verlede wat ek aan U ontrou was, en help my 

asseblief om in die vervolg voluit vir u te lewe.  Stuur u goeie Gees om my te lei en te 

leer, sodat ek kan weet wat u wil vir my lewe is. 

 

 

Sjoe die jaar het gevlieg!! Kan nie dink dat ons al die Presidente 

agter die rug het nie, en was dit nou ‘n heerlike geleentheid.  Ek 

voel so trots om myself ‘n Sawanant te noem.  Soveel gasvryheid 

heerlike eetgoed, samewerking en spangees het ek lanklaas be-

leef.  Julle kan verder in die uitgawe na van die fotos kyk en ek 

hoop dit inspirer die persone wat nie daar was nie om ‘n punt 

daarvan te maak om dit volgende jaar by te woon. 

 

Soveel dinge verander so vining.  Ek het intussen weer begin werk 

en het nie meer soveel tyd op hande nie.  Ek sal my uiterste bes 

probeer om steeds sekretaresse en redaktriese vir die Olifant-

streek te wees, maar met die dat ek nou alternatiewe naweke 

ook moet werk kan dit dalk beinvloed.  Ek werk ongelooflik 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IamvnTgjPJaLgM&tbnid=TF7SwqZLlGCttM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fof-cosmos-flower-vector-506943&ei=HoU-U_W9GtPxhQeUiYGAAw&
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Lekker en sal dit  vir niks wil verruil nie.  Ek is werksaam by GC Gyp-

sey in Witbank en julle kan my gerus hier kom besoek vir enige kamp-

toerusting en veral ‘n ietsie nuut om agter jou aan te sleep en ure se 

lekker kamp daaruit te put.  Vir die wat nie so mooi verstaan nie, ek 

praat van ‘n  woonwa of 4x4 sleepwa. 

 

Met ons laaste kamp by De Voetpadkloof voor die AJV het ons heer-

lik gekamp en ons nominasielyste uitgegee.  Mense neem die regte 

besluit en stem vir die persone wat julle dink die Olifantstreek nog ‘n 

beter streek sal kan maak. 

Van my kant af, baie dankie vir almal se bydraes en hulp met die 

Trompetter en my werk as sekretaresse, julle is bo-baas! 

Olifantgroete  

Judith Cilliers 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

So snel die SAWA jaar verby en dis weer tyd vir die AJV.  Deur die genade 

van die Hemelse Vader gaan dit baie goed met die Olifante.  Die kamp by-

woning is nie so hoog as wat ons dit graag sou wou hê nie maar, ons kuier nog 

steeds baie lekker. Al is ons min, dis nogsteeds lekker om te kamp en kuier. 

Die Presidente by Klipdraai, was weer „n reuse sukses met goeie bywoning 

van die Olifante. (waar gaan jy op „n lang naweek kan kamp vir R150 per dag 

en met ou vriende kan saam kuier). Die Olifante het kerrie en rys gemaak, en 

weereens was dit „n groot sukses. Baie dankie aan almal vir hulle bydraes en 

die wat gehelp het.  

 

Devoetpad was einde Mei aan die beurt met 9 gesinne. Saterdag se boere -

sport was seker die hoogtepunt, natuurlik was die lekker kuier bo aan die lys. 

Dit was ook die laaste kamp voor die AJV.  Die streekbestuur nominasie 

briefies is gedurende die kamp uitgegee, en dit moet voor einde Junie terug 

wees by Judith. Onthou die bestuur is die lede se spreukbuis so maak seker 

julle nomineer die persone wat namens julle kan besluite neem.  

 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IamvnTgjPJaLgM&tbnid=TF7SwqZLlGCttM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fof-cosmos-flower-vector-506943&ei=HoU-U_W9GtPxhQeUiYGAAw&
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VOOG - Johnny & Esme - 013 647 6914 

 

J Bronkhorst - 013 692 3884 

F van der Merwe - 082 464 0345 

H Grobler - 013 697 4444 

C Fisher - 082 393 2922 

 

VOOG - Manie & Elize van der Merwe 

 

JH van der Walt - 017 634 6612 

HJ van Tonder - 013 234 5293 

JL Kruger - 083 250 5938 

JH Stoforth - 013 247 2616 

C Venter - 079 969 3953 

B  Korff - 079 035 9346 

T Venter - 082 891 4807 

VOOG - Hennie & Judith  - 082 570 7684 

 

DCP Badenhorst - 013 246 7760 

T Booysen - 013 245 1749 

G Wolmarans - 083 282 1415 

Jan de Wet -  082 822 2428 

JJ de Jonge - 013 245 3449 

 

 

VOOG - Pierre & Susan - 083 654 7265 

 

  JD de Buin - 013 692 7557 

K Prinsloo - 013 697 1643 

PJ Minnie - 013 296 1109 

L de Jager - 013 245 3514 

 

VOOG - Jan & Helen - 013 697 2428 

 

S Wilsenach - 083 654 7265 

H Cilliers - 082 570 7681 

M van der Merwe - 082 923 4245 

J Botha - 013 647 6914 
 

So net voor die AJV wil ek en Helen julle almal bedank vir julle ondersteuning, gebede, 

geduld en liefde gedurende die jaar. Daarom is dit maklik om die voositterspaar van so „n 

groep te wees. Ek was baie gelukkig om so „n bekwame en ervare span te hê. Ek het nie 

altyd vir julle dankie gesê vir die opofferings en harde werk nie, maar dit het nie onge-

siens verby gegaan nie. Die ondersteuning onder mekaar en die getrouheid waarmee julle 

jul pligte uitgevoer het was noemenswaardig. Julle het julle almal baie goed van jul taak 

gekwyt, en ek glo die hele Olifanttrop kan trots wees op julle. Ek dink een en elk verdien 

„n klop op die skouer vir die sukses van hierdie streek. 

 

Daar is van die Olifante wat operasies onder gaan het en baie goed herstel het, dan is daar 

ook van die Olifante met wie se gesondheid dit nie goed gaan 

nie. Mag die Heer met jul almal wees, julle gesond maak en Sy 

hand oor ons almal hou.  

 
Olifant groete  
Jan & Helen 
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VERJAARSDAGLYS 
Hans Grobler  - 2 April 
Willie Bronkhorst - 2 April (DBS) 
Leonie de Jager -  3 April  
Nico Spaumer (DBS) 
Driekie van der Merwe 6 April 
Dirk Badenhorst -  9 April 
Manie van der Merwe - 11 April 
Koos Prinsloo - 19 April 
Alet Meyer  - 24 April (DBS) 
 
Jan de Bruin - 4 Mei 
Pierre Wilsenach - 9 Mei 
Hannetjie Vosloo - 12 Mei (DBS) 
Anelynn Korff - 25 Mei 
 
Marie Fischer - 7 Junie 
Gawie Wolmerans - 11 Junie 
Marie Venter - 15 Junie 
Judith Cilliers -  18 Junie  
Nico Hattingh - 24 Junie 
Jannie Meyer—24 Junie (DBS) 

 

 

 

Huweliksherdenkings 
  

Hennie en Judith Cilliers—28 April  
 

Op die krukkelys ... 
Driekie van der Merwe & 

Anelynn Korff word albei be-
handel vir Kanker -  Bid vir 

alles wat julle nodig ma hê uit 
God se hand! 
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DRONKIE 

Die dronkie kom by die kroeg in en sleep 'n ketting agter 

hom aan. 

Die hele kroeg neem notisie, maar niemand sê iets nie. 

Totdat die kroegman dit later nie meer kan hou nie. 

Kroegman: "En hoekom sleep jy 'n ketting agter jou 

aan?" 

Dronkie: "Het jy al probeer om 'n ketting te stoot?" 

 

Ooreenkomste tussen n bra en bar? Altwee het 

dieselfde letters, is drinkplekke, het beperkte oop 

en toemaak tye en as hulle oop is raak mans mal  

Definisie van kalorieë: dis die klein bliksempies wat 

snags in jou hangkas kruip en jou klere kleiner 

maak! 

GOEIE BESIGHEID 

Freddie het 'n skaapplaas in die Karoo gehad. 

Hy het die meeste van sy tyd in die veld bestee en 

seer voete ontwikkel. 

Die dokter sê toe daar is niks verkeerd nie, hy moet 

sy voete net laat rus. 

"Ek stel voor jy vat 'n week af en gaan na 'n lekker 

plek langs die kus. 

Week jou voete twee keer per dag in die soutwater." 

So arriveer Freddie, wat nog nooit die see gesien het 

nie, by 'n strandoord. 

Hy pak sy tas uit en vat 'n emmer en sit af see toe 

om seewater te kry waarin hy sy voete kan baai. 

Toe hy op die strand kom, was dit hoogwater en hy 

vra vir die lewensredder: 

"Askies, meneer, maar wat vra jy vir seewater?" 

Die lewensredder het die situasie gesnap, en sê: "Jy 

kan 'n hele emmer vol vir 50c kry." 

Freddie het sy emmer vol gemaak en sy voete in die 

gastehuis gaan baai. 

Die middag gaan hy terug vir nog water, en toe is dit 

laaggety. 

Freddie kyk die lewensredder aan en sê: 

"Jinne meneer, jy het vandag darem goeie besigheid 

gedoen, nè?" 

Wie is die dom een? 

Verlede jaar het ek al die vensters in my huis 

vervang met die duur, dubbelpaneel, 

energie doeltreffende soort. 

Vandag, het ek 'n oproep van die kontrakteur 

wat hulle geïnstalleer ontvang. 

Hy het gekla dat die werk 'n jaar gelede voltooi 

was en ek het nog nie betaal 

nie. 

Helloooo! Net omdat ek blond is, beteken dit 

nie dat ek outomaties dom is 

nie. 

So, ek het vir hom gesê sy slim verkoopsman 

het vir my verlede jaar gesê 

hierdie vensters sal vir hulself betaal binne 'n 

jaar. 

Hellooooo? Dit was 'n jaar terug , so hulle is 

betaal, het ek vir hom gesê. 

Daar was net stilte aan die ander kant van die 

lyn, toe sit ek die foon maar 

neer. Hy het nooit teruggebel nie. 

Ek is seker hy voel soos 'n idioot. 

WAT 'N WONDERLIKE LAND! 

Ek het besluit dis tyd dat ek ook baat vind vir al 

die belasting wat ek betaal. 

Ek het Dinsdag na die departement van arbeid 

gegaan om my hond vir die 

werkloosheidsversekeringsfonds te registreer. 

Die vrou het my verbaas aangekyk: 

"Honde is nie op voordele geregtig nie." 

Toe sê ek vir haar my hond is swart, werkloos, 

kan nie Engels praat nie en weet nie wie sy pa is 

nie. 

Hy kry sy eerste tjek Vrydag. 

Wat 'n wonderlike land! 
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Paar wenke vir die versorging van die woonwatent, afdak of kindertent 

 

 Wanneer die tent opgeslaan word moet dit behoorlik opgeslaan word, alle lyne styf gespan en penne ingeslaan, 

maak seker van die penne wat die kante op die grond moet hou, dit sal verhoed dat die tent deur die wind stuk-

kend geskeur word. 

 Wanneer die wind baie sterk waai maak die tentdeur en vensterseile en ander plekke waar die wind kan inkom 

toe, dit sal verhoed dat die tent deur die wind stukkend geskeur word. 

 Tente moet behoorlik droog wees voordat dit gebêre kan word, nat siele muf, en kan nie weer herstel word nie. 

 Tente wat vuil gesmeer het met modder moet gelaat word om droog te word, die modder kan dan met „n borsel 

skoongemaak word. 

 Wanneer vleis gebraai of kos op „n braaipan gemaak word moet sorg gedra word dat vet nie op die tent spat nie, 

hou die windrigting dop want op „n winstildag kan die vet of olie tot 1.5m vanaf die braaipan op die tent spat. 

 Die tent mag nooit met enige vorm van seep gewas word nie want dit sal veroorsaak dat die digtingsmateriaal wat 

in die seil is verwyder word en die tent sal begin lek. 

 Tente wat lek kan weer waterdig gemaak word deur „n verdigtingsmiddel aan te verf of te spuit, dit is verkrygbaar 

by u woonwa handelaar. 

 Wanneer tente nie gereeld gebruik word nie is dit raadsaam om die tent een keer per jaar op te slaan, vir ongeveer 

twee dae te laat staan, dit dan weer af te breek, netjies op te vou en in „n droë plek waar muise en ander insekte dit 

nie kan bykom nie te bêre. 

 

 

 

 

 

 

KONSEP JAARPROGRAM VIR 2014 

26/26 JANUARIE 2014 

Seekoeigat 

01/02 FEBRUARIE 2014 

Koppiesol 

OOP NUB 

21/23 MAART 2014 

Sionberg 

18/21 APRIL 2014 

Klipdraai 

PRESIDENTE 

30 MEI - 01 JUNIE 2014 

De Voetpadkloof 

01/03 AUGUSTUS 2014 

Riverside Lodge 

AJV 

19/21 SEPTEMBER 2014 

NASIONALE SAAMTREK 

13/14 SEPTEMBER 2014 

Buffelspoort 

KONGRES 

25/26  OKTOBER 2014 

Badplaas 
28/30 NOVEMBER 2014 

Serengeti 

KERSBOOM 

https://www.google.co.za/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.visitsoutherngrampians.com.au%2Fcaravan_camping%2FNewFiles%2Fcandc_banner.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.visitsoutherngrampians.com.au%2Fcaravan_camping%2Fcaravan_camping.html&docid=RrYoGPIVh7kaAM&t
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Sionsbergh, sjoe!, wat n lekker naweek saam met so n klomp 

aangename mense soos Suikerbosrand, Bromberg en Jannie en 

Alet Meyer van dagbestuur. Maar wag eers, laat ek julle eers 

vertel waar Sionsbergh is. Neem die pad van Heidelberg na 

Vereniging, 8.5km, draai links op die Schickfontein pad,150tree 

weer links.dan so 1.5km le die plaas aan jou linkerkant. Die 

pragtige oord is net vir kerk groepe en groepe soos SAWA. Soos 

julle kan onthou het dit baie gereën voor die naweek,ons moes 

dus styf teen mekaar staan want die staanplekke naby die dam-

metjie was te nat  Ons vyf Olifante het lekker ingeskakel by die 

ander Sawanante. Suikerbosrand het heeltyd mooi musiek 

gespeel en Jacques van Johan en Annemarie het ons die paar dae 

vergas met die mooi groot visse wat hy in die dammetjie gevang 

het. Sondag het ons n gesamentlikke erediens bygewoon en na n 

dvd van Andre Enslin gekyk.Daarna het ons lekker ontbyt ge-

maak en begin oppak om huiswaarts te keer., maar ons het almal 

weer uitgesien na n heerlike Presidente saamtrek.  

Groete Pierre en Susan Wilsenach.  
Jacques  (Sportman van naweek) se lekker vet karp! 



11 

 

Heerlike kuierplek 

 

Heerlik saamgekuier,  gehekel en gekek-

kel!!  Daar was ook die stiller tye wanneer 

die Olifante en Suikerbosrand stil geraak 

het voor hulle Skepper. 
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Sportspersoon - Jacques Bronkhorst 
Kampkommandante 

Jan en Helen de Wet 

Trompettertjie - Kenan Bronkhorst Bolliemaker - Johnny Botha 

Olifante van naweek 

Hennie Cilliers 
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Ons het „n heerlike naweek gehad,  Elkeen het sy of  haar deel gedoen om 

die  naweek „n reuse sukses te maak.  Dankie  vir jou besondere bydrae. 

 

Hier so paar fotos om julle lus te maak vir  volgende jaar se presidente! 

 

Die Olifante beproef eers hulle resep voor die groot Presidente…. 
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Weereens „n ongelooflike naweek,selfs die weer het saam gespeel met lekker 

 warm dag temperature.  Vrydagaand het elkeen sy wors gebraai vir worsbrood-

jies en daar is lekker gekuier om die kampvuur. Saterdagoggend na ge-

samentlike ontbyt het van die lede in die warmwater swembad gaan swem. 

Tot hul ontnugtering was die water net lou as gevolg van hitteuitruiler wat 

foutief was. Van die lede het genoeg moed gehad om die lou water aan te durf. 

Saterdagmiddag was die hoogtepunt met „n amperse Suikerkaskenades waaraan 

almal deelgeneem  het. Frik van der Merwe en sy gesin was die oorheersende 

wenners. Pieter en Chantelle het die  jeug aan hul kant gehad en met twee items 

gewen. Johnny het hom nie laat afskrik deur „n sluk mampoer nie en „n ballon 

geblaas tot hy bars. Jan en Manie was vindingryk genoeg om planne te 

beraam om die ballon gouer te laat bars. Die vrouens kan almal hul eie mans 

uitken aan hul bene terwyl hul geblinddoek was. Die uitsoek en gevoelery van 

die bene was groot pret. Die aand word daar gekuier om kampvuur met Hennie 

wat ons op hoogte hou met rugby telling wat hy by ander kampeerders uitvind. 

Sondag na erediens is daar weer pryse uitgedeel en toe Anneke voorgestel word 

as Trompettertjie van die naweek het sy haarself dadelik verdedig deur te se 

“Mamma dit was nie ek nie”.  Johan het sy Bolliebeker gelate aanvaar en was 

tjoepstil tydens die nominasies.  Die voorbeeld wat ons gestel het, het ander 

kampeerders genoop om ons te nader om ook by SAWA aan te sluit 

Olifante julle mag maar trompetter. 

 

Esme Nel 
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Sportspersoon - Hennie Cilliers Kampkommandante 

Hennie & Judith Cilliers 

Pierre &  susan Wilsenach 

Trompettertjie - Aneke Joubert Bolliemaker - Johan Bronkhorst 

Olifante van naweek 

Hennie & Judith Cilliers 
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Ons het heerlik gekuier en boeresport vir die jariges gehad.  Almal het deelgeneem en 

dit terdee geniet.  Frik van der Merwe en sy familie het met die mees sjokolade  (wat 

as pryse gedien het) weggestap! Kyk net hoe het almal gedeel en gespeel! Deur dit 

alles was daar nog tyd om so ietsie in die natuur ook te verfilm. 
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Suid-Afrikaanse-Woonwa-Assosiasie 

EREKODE 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, asook die 

Reëls en die Gedragskode van die S.A.W.A. 

 

Verder verbind ek myself tot die volgende: 

1. Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te be-

waar en uit te lewe; 

2. Ek sal SAWA dien sovêr ek kan en alles in my vermoë doen om 

ons Assosiasie uit te brei; 

3. Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora 

beskerm en bewaar; 

4. Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my 

beskikking so te benut dat ander gaste dit sonder ongerief kan 

gebruik; 

5. Ek sal poog om in alles opsigte hoflik te wees, beleefd op te 

tree en bedagsaam te handel teenoor alle padgebruikers; 

6. Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA te 

skend nie, maar sal poog om die agting van almal met wie ek 

in aanraking kom af te dwing. 

SAWA is die leier in woonwa-kampering 

MISSIE 

 Vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders ‘n tuiste te bied 

waar hulle binne ‘n Christelike konteks hul beginsels en kul-

tuur kan uitleef; 

 Vir kampeerders die geleentheid te bied om saam met gees-

genote so bekostigbaar as moontlik te kampeer; 

 Die belange van SAWA-lede te bevorder deur onderhandeling 

en samewerking met ander instansies; 

 Die balans tussen die belange van die mens en die natuur te 

handhaaf; 

  In alles die hand van die Skepper te sien en Hom daarvoor te 

huldig. 

WAARDES 

*  Christenskap  *  Lojaliteit *  Verantwoordelikheid 

 *  Integriteit  *  Eerlikheid 

*  Diensbaarheid  *  Verdraagsaamheid *  Respek 

 

 

 

ENGELSE SOUT 

 
 

Dis bekend dat badsoute seer ledemate, spi-

erspanning en rugpyn kan verlig.  Maar het 

jy geweet dat „n bad met ENGELSE SOUT 

verkoues en kongestie kan fnuik en dat 

Engelse sout gifstowwe en swaar metale uit 

jou liggaam kan verwyder terwyl dit as „n 

natuurlike stresonlaaier dien?  Stres stroop 

die liggaam van magnesium en Engelse sout 

absorbeer die chemiese element en plaas dit 

terug in die liggaam sodat jy minder 

gespanne is.  Engelse sout is ook „n wonder-

like lyfafskilferaar en kan as „n weekmiddel 

gebruik word om jou voete sagter, ontspanne 

en vars te laat voel. 

TOEBROODJIE IDEES 

 

HOENDERGESONDHEIDSBROODJIE: 
Hoender Gesondheidstoebroodjie 

Gaar hoender – fyngesny 

Maaskaas 

Peppadews – fyn gekap - na smaak 

Avokado – in dun skywe gesny 

 

Meng hoender, maaskaas en gekapte peppadews.  

Plaas op ‟n snytjie varsgebakte gesondheidsbrood. 

Plaas skywe avokadopeer bo-op. Geur na smaak 

met sout en varsgemaalde swart peper. Heerlik !  

 

EIERBROODJIE: 
Kook eiers, omtrent 1 eier vir 2 toebroodjies 

Dop eiers af, 

Meng met mayonaise, sout en peper 

Skep dit op die broodjies  

 

TUNA MAYONAISE: 

1 blikkie tuna  

 

 

Meng met mayonaise en skep op brood.  

 

EIERSMEER: 

250 g botter 

3 hardgekookte eiers, fyngekap 

halwe klein ui, fyngekap 

25 ml pietersielie/grasui, fyngekap 

1 ml sout 

1 ml peper  

 

Meng alles saam. Gebruik saam met skyfies ham of 

gerasperde kaas en of tamatieskywe.  

 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_LXd73VvkzXGAM&tbnid=wJRAewIvnz8c_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.closetcooking.com%2F2011%2F10%2Fperfect-grilled-cheese-sandwich.html&ei=4eiBU8-kBIyc0wXv_
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n Klein seuntjie se wens was om graag die Hemelse Vader te ontmoet. 

 

 Hy besluit om die reis te onderneem en dus pak hy n tas. Daarin was n  pakkie aartappelskyfies 

en vrugtesap en sommer so blindelings, begin hy sy reis.  Hy was ongeveer net so drie blokke 

van sy huis af, toe hy n ouerige man in die park opmerk. 

 

Die man het net daar gesit en stilweg na die duiwe wat op die grond loop, gestaar. Hyt langs die 

oom gaan sit en sy tassie oop  gemaak. Hy was van plan om eintlik van sy vrugtesap te drink, 

maar die ou oomie het vir hom honger gelyk, dus bied hy toe vir die oom sommer so woor-

deloos sy skyfies aan.  Dankbaar neem die ou man dit, terwyl n vriendelike sagte glimlag oor sy 

gesig sprei terwyl hy na die seuntjie kyk.  Die ou man se glimlag was vir die seuntjie só mooi, 

dat hy vir die ou oom  sommer n blikkie koeldrank ook aanbied. Weereens glimlag die ou man 

breed teenoor die seuntjie. En daar sit die twee glimlaggend teenoor mekaar die hele middag en 

eet en drink sonder n woord. 

 

Toe dit skemer word, besef die seuntjie hy sal moet huis toe en hy staan op om te loop, maar 

skaars het hy n paar treë gegee, of hy swaai om, hardloop na die ou oom terug en gee hom n 

stywe drukkie met die grootste glimlag ooit . . .  

 

Toe die seuntjie na n kort tydjie die voordeur van hul huis oopmaak, was sy moeder verbaas om 

die vrolike gesiggie te sien en vra : Wat het jy vandag gedoen wat jou so gelukkig maak ? en 

spontaan reageer hy met : Ek het middagete saam God gehad. en voeg vinnig by : Weet 

Mamma, Hy het die mooiste glimlag wat ek nog óóit gesien het ! 

 

Intussen het die ou man ook by die huis aangekom, sy seun wat die tevrede blik op sy Pa se ge-

sig sien, vra verstom: Nou wat het Pa vandag gedoen dat Pa so gelukkig lyk? Oorweldig van ge-

luk antwoord hy : "Ek het vandag aartappelskyfies in die park saam met die Here geëet en weet 

jy, hy is veel jonger as wat ek verwag het ! 

 

 Te dikwels raak ons so verlore in ons eie belang, dat ons so maklik ons verdraagsaamheid 

teenoor ander kan verloor en spontaan net oordeel, ons onderskat die krag van ek verstaan, ek 

luister, of dan net - n glimlag.  Ons vergeet die vermoë hoe omgee, vergifnis, liefde, n ander se 

lewe vir n oomblik beiinvloed en vir altyd raak of  verander.... 

 

Omhels almal gelykwaardig !!  En as jy nie dié kan vergewe wat soms ook moeg raak en dalk 

hul rigting verloor (nes jy), of nie kan verstaan hoekom hul hul frustrasies op jóú uithaal nie, 

kom geniet dan eerder maar net middagete met God . . . . .  bring skyfies. 


