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Johnny Botha 
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 Redaksie en  Bestuurslede 

 

 

IN HIERDIE UITGAWE: 
 

WYSHEID VIR DIE WEG 

 

ONSE KAPTEIN HENNIE AAN DIE WOORD ….. 

 

REDAKSIONEEL 

 

NUUS UIT ONS  KONTREI 
 VERJAARSDAGWENSE, HUWELIKSHERDENKINGS EN KRUKKELYS  

 KOM ONS LAG ‘N SLAG 

  

SAAMTREKFOKUS 

 KERRSNAWEEK - SERENGETI 

  

 

PRETBLAD VIR OUD EN JONK 

  

KUIERKOS EN WENKE 

 

SLOTGEDAGTE 
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‘ 

Hallo Olifante 

Sjoe, ek kan dit nie glo nie, Kersfees is verby!  Die jaar is op sy rug en dit voel of ons gis-

ter ons vorige Kersnaweek gehad het. 

Soos julle almal weet was ons Kersnaweek soos altyd ‘n reuse sukses.  Pierre het vir ons 

die heerlikste varkie op die spit gebraai en die dames het gesorg vir heerlike slaaie.  An-

nemarie, dankie vir die heerlike potbrode, jy is ‘n voorslag! 

Ons het so baie om na uit te sien in die nuwe jaar, heerlike kampe op nuwe plekke, die oop 

NUB waar almal welkom is, ons volgende kamp by Bahramsbay en vele meer. 

Ek het al in die verlede gevra en vra maar weer, stuur asseblief vir my fotos en artikels 

wat ek kan plaas.  Vandat ek werk het ek nie meer so baie tyd op hande om artikels en 

goedjies te soek nie. 

Ek dink aan besonder aan ons vriendinne met kanker wat maar ‘n moeilike pad loop, maters 

ons bid daagliks vir julle. 

Mooi loop en trap duidelike grootvoet spore waar julle gaan. 

 

Judith Cilliers 

 

Goed Lyk of Goed Doen? 

Die Bybel sê, 'God het Hom...met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus en Hy het oral rondge-
gaan, oral goeie werke gedoen...' Wanneer jy deur God se Gees gelei word, sal jou fokus nie op goed 
lyk wees nie maar op goed doen. Jy sê: 'Maar ek is so besig!' Jesus was baie besig en tog het Hy altyd 
op mense in nood gereageer. In Lukas hoofstuk 10 vertel Hy van 'n Joodse reisiger wat deur 'n bende 
aangeval en agtergelaat is om langs die pad te sterf. 'n Leviet het eerste verbygekom, toe 'n priester. 
Maar hulle het elkeen belangrike afsprake gehad om na te kom, dus het hulle nie gestop nie. Toe kom 
'n Samaritaan daar aan. Wel, hy het alle rede gehad om sy kop weg te draai want die Jode en Samarita-
ne was van lankal af vyande. In plaas daarvan doen hy die volgende: '...toe hy hom sien, het hy hom 
innig jammer gekry' (Lukas 10:33 NV). Medelye sal jou laat stop en jou prioriteite weer orden. Hierdie 
Samaritaan het besef dat waar hy op daardie oomblik was, belangriker as sy volgende afspraak was. 
Wat sou jy daardie dag gedoen het? Dink jy jy sou soos hy opgetree het? Wat as God probeer om op 
jou onbuigsame, streng georganiseerde, in-beton-geskrewe rooster inbreuk te maak en jou vra om tyd 
in te ruim vir iemand wat seer het? Is jy gewillig om jou planne opsy te skuif en te doen wat Hy wil hê? 
As jy te besig is om uit te reik na die wat seer het, is jy te besig! Jy sê: 'Maar ek is skaam tussen men-
se.' Begin dan met mense wat jy in jou plaaslike kerk ken. 'Solank ons die geleentheid het, moet ons 
dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges' (Galasiërs 6:10 NV). 
 

Sielskos: Hand 7:23-08:01a; Deuteronomium 31-32; Job 19 

https://www.bible.com/bible/6/act.7.afr83
https://www.bible.com/bible/6/deu.31.afr83
https://www.bible.com/bible/6/job.19.afr83
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Hennie aan die woord………..  
 
Hier staan ons weer by Kersfees dit voel soos gister dat ons, ons Kerskamp gehad het. Eerstens wil ek net 

se baie dankie vir die vertroue wat julle in my en Judith gestel het om vir die Olifante as voorsitterspaar 

voor te gaan. Ons moet groot skoen volstaan van ons voorgangers. Maar met elke Olifant se ondersteun-

ing soos, ek hulle leer ken het gaan dit n maklike taak wees. Baie dankie vir die positiewe gesindheid 

waarmee die AJV verloop het. 

 

Die SAWA jaar het begin met ‘n kamp by Badplaas in Oktober’14 waar daar 8 Olifant gesinne , 4  be-

soeker en 1 gas dit bygewoon het.Ons volgende streek saamtrek was ons Kerskamp wat deur 11 Olifant 

gesinne en 3 besoekers bygewoon was. Met die twee kampe se goeie bywoning wys dit vir ons dat die 

Olifante se kamp geesdrif nog goed is. 

 

Ek wil net vir Pierre baie dankie se vir die Vark wat hy vir ons op die spit gebraai het, jy kan maar Pierre! 

Vir Jan en Judith se bydrae met ons Kersdiens Sondag baie dankie. Elke lid se bydrae tot die Kerskamp 

baie dankie dir was n sukses!  Aan Oom Karel en Tannie Marie baie geluk met jul Ere Lidmaatskap. 

 

Die volgende kamp is by Barhambay in Januarie 2015 saam met Oosvaal. Dit gaan ook n groot een wees! 

 

Mag die kerstyd n ware Chritusfees wees en dat ons dit so sal deurbring dat Chritus die middlepunt van 

als sal wees. 

 

Aan die wat weg gaan, ry veilig en kom veilig terug. 

  

Aan ons lede wat siek is, ons dink aan julle in die tyd en dra julle aan Onse Vader op vir uitkoms en 

gesond word.   

 

Baie geseende Kersfees en voorspoedige 2015!  

 

 
 
Olifant groete  
 

Hennie & Judith 
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Kinders bly kinders …... 

 

 

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 
 

Kindertjies sing dikwels sonder dat hulle die vaagste benul het waaroor hulle sing - elke vergissinkie is 

kostelik in sy onskuld: 

‘n Dominee vertel dat sy seuntjie altyd gesing het: 

"Prys die Heer met blye galme, O my siel daar ruik ek stof." 

Die vrou het eers toe sy groot is agtergekom waarom haar pa voor ete gebid het: "Voete kos 'n sjiel-

ing" (Voed ook onse siele). 

"Die Heer is God, erken dat Hy 'n eiervolk vir Hom berei..." 

"Onse Vader wat in die heining woon." 

"Loof Hom met die tromme, loof Hom met die harp, loof Hom met die stukkende sandale." 

Pleks van "Hy berei vir my 'n vreugdefees" het ek met dieselfde dankbaarheid gesing: 

"Hy berei vir my 'n vrugtefees." 

'n Afrikaanse kind wat die Onse Vader in Engels moes opsê: 

"Our Father who shouts from heaven, Hallo what is your name." 

En toe hy kom by "give us this day our daily bread," was sy weergawe: 

"Give us this day our day in bed." 

In plaas van “Op berge en in dale” sing die seuntjie: “Oom Bêrend dra sandale!” 
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Januarie 2015 
5de  - Kitty Dreyer 
9de -  Lulu Dreyer 
15de -  Chris Mans 
17de  - Lillian Mans 
23ste -  Hancke van Tonder 
27ste -  Vossie Vosloo 
 

Februarie 2015 
3de-  Kosbus Stopforth 
14de -  Tertuis Booysen  
18de - Susan Wilsenach 
      
Maart 2015 
2de - J Kruger 
12de -  Johan Bronkhorst 
12de -  Madelein van Tonder 
 
 
 

Huweliksherdenkings 
Februarie 2015 

Carl & Marie Fisher - 26ste 
Maart 2015 

Hancke & Madelein van Tonder - 20ste 
 
  

 
 

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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Gatiep  se Voicemail. 

My bra,  Gatiep is nie available nie. 

Los djou naam en nomma en ek stuur vir  djou a 'please call me' 

wanna ek wee available is.   !  

Gatiep  innie skool.  

Juffrou vra vir Gatiep: "Jou ma het 4 aartappels, julle is 9 

kinders, hoeveel aartappels gaan elkeen kry?" 

Gatiep: "My ma's nie stupid nie, sy maak mash!"    

 
 Klein Jannie en sy gesin eet Sondag middag 

by Ouma. Net toe almal aan tafel is, begin Ou-
ma die kos opskep. 

Toe Jannie sy bord kos ontvang, begin hy 
dadelik eet.  

"Jannie, asseblief!!" sê sy ma. "Wag asseblief 
tot ons gebid het." 

"Ek hoef nie," sê hy dadelik.  
"Natuurlik moet jy!" antwoord sy ma. "Ons bid 

altyd voor ons by die huis eet." 

"Ja, maar dit is by ons huis" verduidelik Jan-

nie. "Maar hierdie is Ouma se huis, en sy weet 

hoe om te kook."  

 

Die dominee gaan besoek 'n dame wat baie 

alleen is. Op die bedkassie staan 'n bakkie 

met grondbone waaraan hy peusel terwyl hy 

gesels. Toe hy besef dat hy die bakkie alleen 

opgeëet het, vra hy groot omverskoning. 

"Dis alles reg, dit sou net daar bly staan het. 

Sonder my tande suig ek net die sjokolade 

af".  

 

Slim besigheidsvrou 
 
Sexy besigheidsvrou is vir ñ paar dae in die Sani Pas 

Hotel in die Drakensberge vir ñ belangrike be-
sigheids transaksie. 

Die eerste aand verlei sy die opposisie maatskappy 
se direkteur in sy hotelkamer. 

Die volgende aand verlei sy hul prokureur agter in 
sy M5 bo-op Sani Pas. 

Die volgende middag beklink sy die transkasie en 
vier haar sukses in die hotelkroeg waar sy ñ jong 
Natalse boer met sulke wilde wit-blonde krulhare 

ontmoet. Hy stel homself voor as Kapok Brits. 
 
  

Die volgende middag bel sy haar man. " Hoe gaan 
dit daar in die berge?"vra hy. "Ag goed, Liefie!" se 
sy, " Om jou eerlikwaar te se, hulle direkteur het 
my aanvanklik so bietjie geskroef, maar ons besit 

nou sy maatskappy. 
Die eerste ding wat ek gedoen het was om hul pro-

kureur in die pad te steek." 
"Wonderlik!" antwoord hy, " Wanneer kom jy 

huistoe?" 
"Eers more" 
"Hoe so?" 

"Tien duim kapok gehad gisteraand en 
vanoggend.... 
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1. Indien jy kamp langs die water waar die temprature saans effe laag kan daal, vat so ‘n 

paar koerante saam en sit dit onder die opblaas matras om die koue te isoleer. 
 

2. Kamp-kos hoef nie net uit blikke te kom nie, jy kan heerlike koningskos en varsgemaak-

te disse óók bedien. Vir dié wat graag slaai maak, draai jou slaaikop in koerantpapier toe 

dan bly dit tot 10 dae vars. 
 

3. Indien jy nie meer blits oor het nie, gooi kookolie oor koerantpapier om die vlamme aan 

te stook. 
 

4. Maak jou vuurhoutjies waterdig deur die voorpunte in naelak of kerswas te doop. 
 

5. Naas nat vuurhoutjies, is nat toiletpapier niemand se pel wanneer jy kamp nie. So, maak 

seker jy bewaar jou “wit goud” só: 
 

 Vat ‘n leë 1 kg jogurt-houer, verkieslik die wat nié nouer word na onder nie, en 

was dit uit. (Enige ander plastiekhouer kan ook werk.) 

 Vat nou ‘n skerp mes of skêr en sny ‘n vertikale gleuf aan die kant van die bak-

kie. Plaas die rol daarbinne, sit die deksel op en siedaar! 

 Voer nou die toiletpapier deur die gleuf. Jy sal die rol enige plek kan neersit 

 

 

 

 

 

 

KONSEP JAARPROGRAM VIR 2015 

23/25 JANUARIE 2015 

Barhamsbay 

6/8 FEBRUARIE 2015 

Soetdoring 

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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Wat ‘n voorreg om weer ‘n Kersnaweek saam met die Olifante te kan beleef.  Dankie 

vir julle almal se samewerking en liefde hierdie jaar.  Om ‘n Olifant te wees is won-

derlik maar, om saam met hulle te kamp is extra spesiaal! 

 

Daar is weer in groot getalle opgetrek na die Kersnaweek wat vir een en almal altyd 

baie spesiaal is.  Meeste van ons het Vrydag middag daar aangekom, nes geskrop, ko-

elte en iets kouds gesoek om te drink. 

 

Ons het heerlik aandete en ontbyt genuttig en daarna het die groot voorbereiding vir 

die kersmaal en alles wat daarmee saamgaan begin.  Elkeen het iets gehad om te doen.  

Pierre het aangebied om vir ons die varkie te braai en Annemarie het vir ons potbrode 

gebak.  Die ander dames het heerlike slaaie gemaak en ander het weer die afdakke op-

geslaan en versier vir die ete en die uitdeel van die geskenke. 

 

Alles het volgens plan verloop tot die groot weer opgesteek het.  Kyk dit het nie net 

gereën nie dit het gestort!  Almal het plek gesoek om te skuil, maar helaas meeste van 

ons was papnat.  Die afdak waaronder die kos was het gou in ‘n rivier verander en ons 

het almal enkeldiepte in die water gestaan.  Soos dit maar met die Olifante is het dit 

hulle nie afgeskrik nie, ons het soos sardine in ‘n blik ingeryg gestaan en wag vir die 

reën om te wyk.  Almal het ten spyte van die reën heerlik geeët en vining help opruim.  

Met geen ander keuse nie is almal toe maar vroeg bed toe. 

 

Ons het Sondagoggend ‘n Kersprogram en erediens gehad.  Ons het na snitte van die 

Jesus verhaal gekyk en dan gepaste liedere daarmee saam gesing.  Almal het die waar-

heid en die waarde van Kersfees opnuut besef en met die gedagte is ons almal uitme-

kaar.  Dankie aan elkeen van julle se harde werk dit gaan nie ongesiens verby nie. 

 

Ons sien mekaar dan by Barhamsbay as dit die wil van ons hemelse Vader is. 

 

Veilig sleep tot volgende keer. 

 

Judith Cilliers 
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NESSKROP  EN LEKKER KUIER 

LEKKER MAN  LEKKER !! 
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… Daar is buiten die 

voorbereiding ook altyd tyd vir 

lekker kuier, swem en speel.  

Met so lieflike oord en al die 

goed wat daar is om te doen, kan 

dit ook nie anders nie….. 

Almal het iets om te doen,  Die 

grootste werk is om die varkie 

aan die gang te kry, want wie 

wil nou rou vark eet?! Almal 

help en Pierre moet sorg vir die 

res.  Pierre jy kan maar …. 

Sonder 

speserye kan 

die varkie 

ook nie proe 

soos dit moet 

nie…. 

Iemand moet 

sorg dat die 

vuur brand, al 

kyk jy net 

daarna! 
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… Daar is buiten die 

voorbereiding ook altyd tyd vir 

lekker kuier, swem en speel.  

Met so lieflike oord en al die 

goed wat daar is om te doen, kan 

dit ook nie anders nie….. 



14 

 

Lekker was nog nooit sleg nie.  Almal deel in die geskenkruil sessie en geniet die 

verrassing in die pakke wat hy of sy kry baie.  Soos altyd is die geskenke vir ons 

kinders die lekkerste deel van die kersnaweek, maar ek dink ook dat dit vir die 

grootmense net so lekker as vir die kinders is.  Die kerkdiens Sondag was net so 

lekker en almal het met ‘n geskenk in die hart ook daar weggestap.  Dankie vir 

almal wat ‘n bydrae gelewer het! 
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… en so eindig ons heerlike kersete en-

kniediepte in die water.  Ons tent  en afdak 

het in ‘n rivier verander, maar ons nie ge-

keer om eers klaar te eet nie ….. 
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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 

 

GRONDBOONTJIEHAPPIE: 
[ONGEWOON MAAR LEKKER] 

Sny brood happiegrootte 

Meng grondboontjiebotter 

en botter, smeer op brood 

Sit 2 snye op mekaar 

Smeer mengsel reg rondom 

Rol in fyngemaakte Simba 

skyfies  
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