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‘n Hartlike hallo aan elke lid van die Olifantsrivierstreek. 

Dit is met ‘n lied in my hart dat ek hierdie skrywe aan julle rig.  Ons Hemelse Pappa het 

dit vir my moontlik gemaak om nog ‘n jaar die voorreg te hê om ONS die Olifante se 

nuusbrief te doen.  Dankie aan elkeen van julle wat julle vertroue in my stel om hierdie 

funksie en ook die funksie van sekretaresse namens die ou grootvoete te hanteer. 

 

Te danke aan elkeen van julle was die AJV ‘n groot sukses.  Ons vergadering en ons heer-

like kuier by die restaurant die aand het soos dit die Olifante betaam weer uitgedraai op 

lekker lag, gesels en dans.  Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om ons gasheer 

“Riverside Lodge” te bedank vir hulle gasvryheid en vriendelike behulpsame diens.  Hulle 

het uit hul eie die tafels vir ons reggemaak en pragtig versier. 

 

Ek gaan hierdie uitgawe gebruik om so veel as moontlik van ons AJV aan die res van 

SAWA oor te dra, sodat hulle kan sien en ervaar hoe die “Grootvoete” so Algemene 

Jaarvergadering benader en hanteer.  Ons is ernsitig en hou vergadering, maar die kuier 

en kampering word nooit afgeskeep nie. 

BEHEER JOU TONG 

Let fyn op mense was skinder-praatjies versprei. Hoekom? Omdat as hulle met jou oor iemand an-

ders praat, hulle ook jou geheime met ander mense sal deel. Die Bybel waarsku ons oor drie dinge:  

 

1) 'n Haastige tong. 'Jy sien self, vir die man wat praat sonder om eers te dink, is daar minder 

hoop as vir 'n dwaas' (Spreuke 29:20 NV). As jy die tyd gebruik om die feite te bekom, sal jy  

meestal anders praat. Hanna het so vurig om 'n kind gebid dat Eli, die hoëpriester, gedink het dat 

sy dronk was. Toe die dissipels sien hoe Jesus op die See van Galilea na hulle toe stap, het hulle 

gedink dat Hy 'n spook was. Dink dus, of liewer, bid voordat jy dadelik gevolgtrekkings maak.  

 

2) 'n Vleiende tong. '...Niks wat hulle sê, is waar nie ...hulle vlei my (Psalm 5:10 NV). Sê wat jy be-

doel en bedoel wat jy sê. Wees opreg. Wanneer jy mense vlei, manipuleer jy hulle vir jou eie oog-

merke. Moenie dit doen nie. Sê dit reguit vir hulle. As jy hulle liefhet, sê vir hulle die waarheid.  

 

3) 'n Veroordelende tong. Jesus het gesê: 'Moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. 

Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee 

julle meet, sal daar weer vir julle gemeet word' (Matteus 7:1-2 NV). Indien jy lank genoeg lewe, sal 

jy jou skuldig maak aan baie van die dinge wat jy so gou in ander veroordeel. Die waarheid is dat 

hoe jy ander mense behandel, bepaal hoe God jou behandel. 

 

Sielskos: Hand 15:1-21; Josua 23-24; Job 32 

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&
https://www.bible.com/bible/6/act.15.afr83
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So snel die jaar verby en die AJV van die Olifante is ook verby. Deur die genade van die 

Hemelse Vader gaan dit baie goed met die Olifante.  Die kamp bywoning is nie so hoog 

as wat ons dit graag sou wou hê nie maar ons kuier nog steeds baie lekker.  

 

Die AJV was ‘n lekker bederf naweek. Vrydag aand se sop en broodrolletjies was ‘n 

groot sukses. Party mense kom nie vol van sop nie en moes gaan braai. Baie dankie Oom 

Carl en Tannie Marie vir julle besoek met die vergadering. Die vergadering het baie goed 

verloop met min veranderings in die bestuur. Baie geluk aan Hennie  Cilliers wat die 

voorsitter is en Manie van der Merwe wat gekies is as adisionele lid. Die res van die 

bestuur  is onveranderd. Baie geluk aan elkeen op die bestuur en dankie dat julle bereid is 

om die Olifante te dien.  Die jaar wat voorlê gaan opwindend wees kom wees deel daar-

van. Die res van die naweek is daar lekker saam gekuier en geëet.  

 

Dit is die laaste keer dat ek aan die woord is. Ek gee hierdie spasie oor aan Hennie. Ek 

weet hy gaan ‘n aanwins wees vir die Olifante en dat hy op julle almal staat kan maak, 

soos ek die Olifante geleer ken het ondersteun hulle mekaar en maak elkeen ‘n sukses 

van sy of haar taak.  

 

Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om my dank aan 2013/2014 se bestuur te 

betuig.  Julle was ‘n span duisend en ek het dit geniet om saam met julle te werk.  Aan 

Jan en Helen ons voorsitterspaar, baie dankie vir alles wat julle die afgelope paar jaar 

vir die Olifante beteken het, julle was voorwaar ‘n voorbeeld vir ons almal en ons het 

baie by julle geleer.  Ek en Hennie gaan groot skoene nodig hê om in julle voetspore te 

volg, maar ons weet ook dat julle altyd meer as bereid sal wees om ons te help en te 

ondersteun soos in die verlede. 

 

Aan die nuwe verkose bestuur, baie welkom!  Ek glo dat ons net so lekker sal saamwerk 

en net soos wat die Olifante kan die beste van die nuwe jaar sal maak.  Ek weet dat ek 

op een en elkeen van julle en ons lede se nommers kan druk.  Ons het ‘n paar nuwe 

kampplekke op ons lysie, so ek is, en hoop julle is net so opgewonde daaroor soos ek!  

Maak nou al notas van ons kampnaweke dat ons in ons volle getalle optrek na ons 

geskeduleerde kampe. 

 

Mag die Here ONS ryklik seen in die nuwe kampjaar. 

Olifant groete 

Judith 

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 - Jan & Helen d- 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 - Hennie en Judith 

 -082 570 7681 

S Wilsenach - 083 654 7265 

Jan de Wet - 013 697 2428 

M van der Merwe - 082 923 4245 

J Botha - 013 647 6914 
 

Graag wil ek en Helen julle almal bedank vir julle ondersteuning, gebede, geduld en liefde die afgelope 7 

jaar. Ons was nog groentjies in SAWA en die Olifante maar julle het vertoue in ons gehad baie dankie vir 

daardie vertroue. Daarom was dit maklik om die voositters paar van so ‘n groep te wees. Ek was baie ge-

lukkig 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 ek wil nou almal bedank wat saam met my gewerk het en ‘n bydra gemaak het tot 

die suksesse van die Olifante. Die ondersteuning onder mekaar en die getrouheid waarmee julle jul pligte 

uitgevoer het was noemenswaardig. Julle het almal julle baie goed van jul taak gekwyt, en ek glo die hele 

Olifant trop kan trots wees op julle. Ons het baie by julle geleer en dankie vir die wat ons reg gehelp het. 

Ons het baie vriende gemaak binne SAWA en sodoende ook baie van die groter SAWA geleer. Ek is nog 

steeds op die bestuur en gaan help om die Olifante se naam hoog te hou. 

 

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 

Julie  
Johnny Botha 4 Julie 
Willie Cloete 25 Julie 
Johan Grobler 31 Julie 
 
Augustus 
Ronel Roos 3 Augustus 
Andre Knoetze (dagbestuur) 5 Augustus 
Retha Batts (Gebiedsvoorsitter) 12 Augustus  
Juliana Knoetze (Dagbestuur 31 Augustus 

 

September 
Gys Roos 3 September 
Annemarie Bronkhorst 4 September 
Hennie Cilliers 6 September 
Sarie Spaumer (Dagbetuur) 23 ste 
Antonie Venter 27 September 
Carl Fischer 29 September 

 

 

Huweliksherdenkings 

Geen 
  

Op die 
krukkelys ... 

Driekie van der Merwe & 

Anelynn Korff word albei behandel 
vir Kanker -  Bid vir alles wat julle 

nodig ma hê uit God se hand! 
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African dictionary!!! 

Defeat is de tings u put in de tekkies 

Divorse is de ting u eat wif de pap 

Defence is de ting dat u put round de farm 

Destroy is de ting de cow eat 

Deliver is next 2 de kidney  

Deploy is on de face of de old lady 

Descent make de girl smell good  

Delaaf is de ting I hope u do when u read dis ting! 

 

What do you get when you put Malema in a spiderman suit? 

A bobbejaan spinnekop  

Hoe legendes begin: 

In Engeland - Once upon a time... 

In Amerika - Long, long ago... 

In Suid Afrika - Onthou jy daai aand toe ons so gesuip was.. 

Dominee: “Gatiep, hoeveel 

vroue dink jy moet ‘n man 

hê?” 

Gatiep: “Sestien, Dominee.” 

Dominee: “Hoekom ses-

tien?”  

Gatiep: “4 richer, 4 poorer, 

4 better, 4 worse! “  

LAASTE VERSTERKING 

Die dominee besoek ‘n 
gevalle lidmaat wat ern-

stig siek is. 

Op die bedkassie staan ‘n 
halfvol bottel brandewyn. 

Die dominee sê te-
leurgestel: ‘Broer, is dit 
nou al waarheen jy jou 

kan wend vir hulp?’ ‘ 

Nee Dominee,’ antwoord 

hy, ‘in die hangkas is 

darem nog ‘n vol bottel.’ 

Afrikaanse humor jou yster! 

  

 Gister het ek by 'n robot stilgehou waar 'n 
man gestaan het met 'n kartonbord wat 
lees  

"help, no job. 2 days without food"  

Vanoggend het ek weer daar gestop en 
soos dit maar gaan het ek my bes probeer 
om hom mis te kyk.  

Ek kon nie. Dit het my vreeslik gepla. Ek 
kon toe net nie meer hou nie en roep hom 
nader. 

Ek krap toe orals in my kar rond. Gelukkig 
kry ek toe 'n koukie pen en help hom reg. 
Dis vandag dag 3.  
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 Voor jy ry 

 

-Maak seker dat die neuswiel vas is. 

 

-Gaan die banddruk na. 

 

-Maak seker alles in die woonwa is stewig vas. 

 

-Die gewig van die woonwa mag nie meer as die motor se gewig 

nie. 

 

-Maak seker hoeveel afwaartse druk en massa jou motor se sleep-

stang kan hanteer.  

 

 

 

 

 

 

KONSEP JAARPROGRAM VIR 2015 

23/25 JANUARIE 2015 

Barhamsbay 

6/8 FEBRUARIE 2015 

Koppisol 

Oop NUB 

 20/22 MAART 2015 

Badplaas 

Saam met Luiperds 

 3/6 APRIL 2015 

Klipdraai 

Presidente 

 1/3 MEI 2015 

Tamboti Vreugde 

21/23 AUGUSTUS 2015 

Riverside Lodge 

AJV 

4/6 SEPTEMBER 2015 

Dube 

24/27 SEPTEMBER 2015 

Sal nog bevestig word 

Nasionaal 

16/18 OKTOBER 2015 

Sal nog bevestig word 

Kongres 

27/29  NOVEMBER 2015 

Seekoeigat 

Kersboom - Bring ‘n Maatjie 

31OKTOBER  - 1 NOVEMBER 2015 

Badplaas 

GEBIEDSKAMP 

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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Ons AJV was weereens ‘n fees en alles het verloop soos wat beplan is.  Ons het die AJV 

hierdie  keer by Riverside Lodge gehad en is dit nie ‘n mooi plek nie!  Hier is ‘n paar fotos 

van hoe die oord lyk …. 
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Ons het Vrydag daar aangekom en begin nesskrop.  Elkeen het ‘n lekker staanplek gehad en 

dit ingerig vir die lekker kuier.  Van ons Olifante het vir hulle boswaentjies aangeskaf en die 

naweek daarmee kom kamp en afwys 
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Vrydagaand het ons ‘n heerlike sop en cherry aand 

gehad wat aangebied was deur bestuur.  ‘n  Tekort aan 

cherry was daar defnitief nie.  Ons het ook na ‘n rukkie 

nie meer so koud gekry nie. 

Daar word maar gesukkel om die gasstofies 

aan die gang te  kry om die sop warm te maak, 

maar aanhouer wen en ons het heerlike warm 

sop en broodjies gehad. 

 

Ons het heerlik gekuier, geeët en gedrink .  Almal is 

vroeg bed toe.  Die koue en die goeie nagrus voor die 

AJV het ‘n groot rol gespeel 
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Ons het Saterdag oggewnd stiptelik om nege begin met ons Jaar vergadering.  Ons het  ‘n heerlike lapa 

gehad naby die swembad en die restaurant waar die vergadering plaasgevind het.  Almal wat daar was het 

sy of haar kant gebrink.  Die vergadering het goed afgeloop en met die verkiesing van die nuwe bestuur 

het dinge ook seepglad verloop.  Na die vergdering en soos dit die Olifante betaam is daar weer weggelê 

in heerlike kos.  Eme Nel het vir ons die mooiste  cupcakes gemaak met Olifantjies op om die geleentheid 

te vier.  Dankie vir jou moeite Esme. 
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Johan en Annemarie Bronkhorst Johnny Botha en Esme Nel 

Leonie de Jager Susan  en Pierre Wilsenach 

Carel en Marie Fischer Charlotte Venter 
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Hennie en Judith Cilliers Manie en Elize van der Merwe 

Jan en Helen  de Wet Dit  is hoe die sertifikaat lyk …. 

Pensone wat ontvang het maar nie teenwoordig 

was nie …. 

 

Vossie  en Hannatjie Vosloo 

Tonie en Marie Venter 

Bobby en  Analyn Korff 

Janneman en Tessa de Bruin 

 

 

Die verdienste sertifikate is toegeken aan elke 

olifant gesin wat gehlep het om  ons 30ste ver-

jaarsdag so reuse sukses te maak! 

 

Nogmaal dankie julle ou Grotes, sonder julle 

sou dit nie so groot sukses gewees het nie. 

 

En nog is dit nie die einde van 

toekennings nie ……  
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Hennie Cilliers -  75%  bywoning van vergaderings Hennie en Judith Cilliers - Olifant gesin van die Jaar 

Judith Cilliers - Olifant van die Jaar Bestuur 2013/2014 

Bestuur 2014/2015 

Carel en Marie Fischer ons oudstes, dankie dat julle 

spesiaal gekom het vir vergadering!! 
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Bestuur 2013/2014 

Na die vergadering kuier en kamp ons heerlik  en sien uit na ons heerlike saam kuier by die restaurant. 
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Riverside Lodge se mense het vir ons ‘n lieflike kuier tafel reggekry en mooigemaak.  Ons het heerlike 

geeët, gekuier en gedans tot  laat en daarna het ons nog  om die kampvuur gaan kuier. 
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Sportspersoon - M Venter Kampkommandante 

Bestuur 2013/2014 

 

Trompettertjie - Keenan Bronkhorst Bolliemaker - Manie  en Elize van der 

Merwe 

Olifante van naweek 

Leonie de Jager 



20 

 

Sondagoggend  kuier ons heerlik voort en maak ‘n gesamentlike ontbyt……. 

… en so vlieg die tyd verby en 

is dit tyd om op te pak en 

huiswaarts te keer ! 

Almal sien uit na die volgende 

kamp 
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Dankie Here Jesus dat U die Olifante nog ‘n heerlike kamp laat bywoon het.  Ons 

bid dat U ons voorspoedig sal laat ry en bly tot ons mekaar weer ontmoet. 
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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 kultu-

ur kan uitleef; 

 Vir kampeerders die geleentheid te bied om saam met 

geesgenote 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 

 

 

 

 
 

 

TOEBROODJIE IDEES 

 

EIER EN SNOEKSMEER: 
6 hardgekookte eiers 

200 g gerookte, gevlokte snoek 

125 ml room, styf geklits 

50 ml gladde maaskaas 

5 ml worcestersous 

2 ml paprika 

peper na smaak  

 

Sny eiers in lengte deur en verwyder gele. Maak 

gele fyn en kap die 

eierwitte afsonderlik fyn. Meng die gele en witte en 

voeg die snoek by. 

Meng dit goed. Meng die res van die bestanddele 

by. Bêre die smeer in 

die yskas tot voor gebruik.   
 
KAASSMEER VIR SOUTBESKUITJIES: 
1 k fyn gerasperde Cheddarkaas 

50 ml mayonnaise 

25 ml blatjang 

25 ml pietersielie, fyngekap 

25 ml gerasperde ui 

2 ml Tabasco (opsioneel)  

 

Meng alles saam en smeer dit op soutbeskuitjies.  
 
SARDIENTJIESMEER: 
100 g botter/margarien 

106 g sardientjies, gedreineer en fyngedruk 

10 ml suurlemoensap 

25 ml fyngerasperde ui 

5 ml worcestersous 

1 ml sout 

1 ml peper 

 

Meng alles deeglik saam.   

Antwoorde antwoorde vir ons Pretblad! 
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Uit die pen van Corné Grundling (Ex SAUK Joernalis) 

 

"Hoe ouer ek word, hoe meer geniet ek Saterdagoggende. 

Miskien is dit die stil alleenheid wat daarmee kom om eerste op te staan, of miskien die uitbundige vreugde om nie werk toe 

te gaan nie. 

Hoe dit ook ál sy, die eerste paar ure op 'n Saterdagoggend is die lekkerste.. 

 

"'n Paar weke gelede was ek op pad na die motorhuis met 'n stomende koppie koffie in die een hand en die oggendkoerant in 

die ander hand. Wat as 'n tipiese Saterdag begin het sou draai in een van daardie lesse wat die lewe van tyd tot tyd vir 'n 

mens gee. Laat ek vir jou hiervan vertel. 

 

"Ek is 'n radioamateur en het my ontvangstoestel ingeskakel op die telefoniese band om na die Saterdagoggend gesprekke 

te luister. Met die luister na die gesprekke kom ek af op 'n man wat ouerig klink, met 'n sterk sein en 'n goue stem. Jy weet 

'n stem wat klink of hy in die uitsaaiwese hoort. Hy was besig om te vertel, wie ook ál wou luister van 'n ding met 'n duisend 

albasters. Ek was skielik geïnteresseerd en besluit om te luister na wat hy te sê  het.  (Hy was besig om met 'n 'Tom' te 

praat). 

 

"'Wel Tom, dit klink sekerlik dat jy baie besig is in jou werk. 

Ek is seker dat hulle jou goed betaal, maar dit is hartseer dat jy soveel weg is van die huis en jou gesin. Dit is moeilik om te 

glo dat 'n jong man sestig tot sewentig uur 'n week moet werk om deur te kom. Dit is hartseer dat jy jou dogter se dans 

opvoering gemis het. Maar laat ek jou iets vertel wat my gehelp het om my prioriteite reg te hou". 

 

Dit is toe wat die man sy teorie van 'n duisend albasters verduidelik.  

 

"Jy sien, ek het eendag gesit en 'n bietjie somme gemaak. Die gemiddelde persoon leef 75 jaar. Ek weet, sommige leef meer 

en sommige minder, maar gemiddeld, leef mense ongeveer 75 jaar. 

Wat ek toe doen is om 75 te vermenigvuldig met 52 en ek het die getal 3900 gekry - dit is die aantal Saterdae wat die 

gemiddelde mens in sy hele leeftyd het. Hou nou net 'n bietjie uit Tom, ek kom nou by die belangrike deel. Ek het eers op 

die ouderdom van 55 jaar begin dink aan hierdie detail, en by daardie tyd het ek reeds deur meer as 2800 Saterdae geleef. 

Ek had nog ongeveer 'n duisend Saterdae oor om te geniet. So het ek na die speelgoedwinkel gegaan en al die albasters in 

die winkel gekoop.  Uiteindelik moes ek by nog twee speelgoedwinkels ingaan om by 'n 1000 albasters uit te kom. Ek het die 

albasters huis toe geneem en hulle in 'n groot, helder deursigtige plastiese fles geplaas - alles hier in my stoorkamer langs 

al my goed.  

Van daardie dag af het ek elke Saterdagoggend een albaster uitgehaal en weggegooi.  
Ek het agtergekom soos ek die albasters sien minder raak, ek al meer gefokus het op die regtige belangrike dinge in die 

lewe.  Daar is niks soos om te sien hoe jou tyd op die aarde besig is om uit te hardloop, om jou te help om jou prioriteite reg 

te kry nie. 

 

Wel, laat ek jou vertel voordat ek van die lug afgaan om my lieflike vrou vir ete uit te neem. Vanoggend het ek die laaste 

albaster uit die fles gehaal. Ek reken indien ek dit volgende Saterdag maak, is ek 'n klein bietjie ekstra tyd gegun. En die 

een ding wat ons almal kan gebruik is 'n klein bietjie ekstra tyd. 

 

Dit was lekker om met jou te kon gesels, Tom, ek hoop jy spandeer meer tyd met jou gesin, en ek hoop ons ontmoet weer 

hier op die lug. Dit is 'n 75-jarige ou man, K9NZQ wat groet, oor en uit". 

 

Jy kon 'n speld op die lug hoor val toe die man van die lug afgaan.. Ek reken hy het vir ons almal iets gegee om oor na te 

dink.  

 

Ekself het beplan om die oggend te werk aan die antenna van my radio, en daarna was ek van plan om met 'n paar van die 

ander radioamateurs saam te werk aan ons klub se nuusbrief. 

 

Ek het egter - instede daarvan om dit te doen - die trappe opgeklim na ons slaapkamer en my vrou met 'n soen wakker gema-

ak. 'Komaan my vroutjie, ek neem vir jou en die kinders vir ontbyt. Sy het regop gesit met 'n glimlag: 'Wat het gemaak om 

dit mee te bring?' Ek het na haar gekyk en gedink hoe gelukkig ek is. 'Ag wat, niks besonders nie, dit is slegs 'n lang tyd 

gelede dat ons 'n Saterdagoggend saam met mekaar en met die kinders spandeer het. En terwyl ons nou uitgaan, kan ons 

stop by die speelgoedwinkel? Ek het nodig om albasters te koop.'"  


