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 27/29  NOVEMBER 2015 

Diamante 

Kersboom - Bring ‘n Maatjie 

 29/30 JANUARIE 2016 

Olifantsriverm Lodge   

Streekkamp 

6/7 FEBRUARIE 2016 

Sal bevestig word Oop NUB 

19/20 FEBRUARIE  2016  

Diamante 

25/28 MAART 2016 

Klipdraai 

Presidente 

29 APRIL - 2 MEI 2016 

Adante 

Streekkamp 

19/20 AUGUSTUS 2016 

Riverside Lodge 

AJV 

21/22 OKTOBER 2016 

De Voetdpadkloof 

Streekkamp 

23/24 SEPTEMBER 2016 

Koppisol 

Nastionalekamp 

Konsep Jaarprogram 

Vergewe en vergeet, is soos bitter en soet.  

Die soet laat jou hart klop en die bitter  vergiftig jou bloed. 

Om kwaad te bly maak niemand dood behalwe jou nie.  

Dis nie die moeite werd om dinge teen mense te hou nie. 

Leer om te lewe en ander te laat leef.  Leer om na die goeie in die 
lewe te streef.  Daar’s net een van jou, en net een kort kans, 

om op die ritme van jou geluk, in  die lewe te dans. 

Wysheid vir die weg 

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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Hallo Olifante 
 
Hoop van harte julle het van die AJV uitgawe gehou.  Ek het probeer om soveel as moontlik inligting 
en fotos te plaas.  Manie neem altyd so baie en sulke mooi fotos dat ek nie eintlik kan kies nie. 
 
Wel soos die van julle wat by Dube gekamp het weet, dit was weereens ‘n onvergeetlike naweek.  Die 
oord is lieflik met al die wilde diere wat so vrylik oor die hele kampterrein beweeg en die ablusiegeriewe 
is vyf ster! 

Soos julle weet die was Vrydag Annemarie en Sondag Hennie se verjaarsdae en Saterdagaand is daar fees 
gevier ter herdenking van hulle twee se geboorte dae.  Die twee gesinne het saamgespan en vir ons ‘n 
heerlike skaapbraai gegee.  Dit het ongelooflik baie en hard gereën vir die grootste deel van die naweek, 
maar wie kamp nou net in mooiweer?  Die oordbestuur het ons die vergunning gegee om in die 
kinders se speelkamer te gaan braai en eet aangesien daar geen ander heenkome vir ons almal in die 
gietende reën was nie. 

 
Die oordtoesighouer en sy vrou ook Sawanante het die aandjie saam met ons geniet.  Dankie aan 
elkeen se bydrae om hierdie naweek ook weer spesiaal te maak. 

Die Kongres was ook soos altyd ‘n groot sukses, vertel julle meer hieroor later in 
die uitgawe. 
 
Sien uit om julle by Badplaas te sien.  Tot dan ‘n hartlike Olifant groet. 

Judith 

 

 

Redaksioneel 

Ons borge vir hierdie uitgawe 

GC CARAVANS (WITBANK) 
013 697 5121 



Trompetter /Uitgawe 2 / 2016  Bladsy 5 

 

    Hennie aan die woord 

Hier staan ons by eerste kamp na die AJV.  Die reën het ons net tyd gegee om lekker nes te skrop en 
toe begin hy gooi! 

 
Ons was 5 waens met die saamtrek gewees. Wat n mooi oord is Dube nie , so in die veld tussen die    
diere. Die oordbestuur is baie aangename mense,sowaar Sawanante! 
 

Aan almal wat saam gekamp het, baie dankie vir n wonderlike naweek. Die wat nie daar was nie, julle 
het uitgemis.  As ons weer in die rigting kom moet julle plan maak om saam te kamp. 
 

Die volgende kamp was die Kongres (16-18/10/15).  Die afgevaardiges het gelukkig n bewolkte dag 
gekry om in die saal te sit tydens die halfdag vergadering. Dit was weer lekker om saam  met die groter 
SAWA te kamp. Ons was drie waens, Toni en Marie kon dit nie maak nie as gevolg van hul seun se af-
sterwe.  Toni en Marie ons dink aan julle met julle groot verlies.  Johnny was die sekundi in Toni se af-
wesigheid.  Dankie Johnny. 

 

Die volgende lede is tot Nasionale Dagbestuur verkies: 

 

Presidente:                         Nico Spamer 

Nasionale Voorsitter:  Jannie Meyer 

Nasionale Ondervoorsitter:   Andre Knoetse 

Nasoinale Penningmeester: VossieVosloo 

NasoinaleS ekretaris:         Andre Swanepoel 

Nasoinale Skakelbeampte:     Brian van Niekerk 

 

Saterdagaand was dit weer tyd om lekker te eet en mooi aan te trek en te hoor wie almal die jaar pres-
teer het op verskillende maniere.  Judith het die Olifante trots gemaak en die trofee gekry vir die 
nuusbrief wat die beste vordering gemaak het. Baie geluk en nogmaals dankie vir die tyd wat jy insit om  
die Trompetter vir ons die lig te laat sien. 
 

Ons volgende kamp is by Badplaas(30/10-01/11) wat dan ook ons Gebiedskamp gaan wees. 
 

Kom ons almal doen moeite in die jaar om nuwe lede te werf! 

 
Olifantgroete 
Hennie  
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VOOG - Johnny & Esme  

J Bronkhorst  
C Fisher  

G Vosloo  

VOOG - Manie & Elize van der Merwe 
C Venter  

F van der Merwe  
G Roos  

P van Rooyen  

VOOG - Tonie Venter   
Jde Wet  
B Korff 

K Prinsloo 
H Cilliers  

VOOG - Pierre & Susan  

  JD de Buin  
H van Tonder  

L de Jager  

VOOG - Hennie & Judith Cilliers 

S Wilsenach  
T Venter 

M van der Merwe  
J Botha  

 

 

 

 

Het jy geweet? 
 
Die Grammy -toekennings is ingestel om die bedreiging 
van rock musiek teen te werk. In die laat 1950's het 'n 
groep van rekord uitvoerendes bekommerd geraak oor 
die plofbare sukses van rock 'n roll en dit aangesien as 'n 
bedreiging vir die "kwaliteit " van musiek.     

 

   Het jy geweet? 
 
   In 1938 het aksie Comics hulle eerste ver 
   skyning gemaak, met die heel eerste 
   superheld : Superman .  

Voogdelys 2016 

Nuus uit ons kontrei 
Feite en geite ... 
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Huweliksherdenkings 
Oktober  2015 

Manie en Elize van der Merwe - 8ste 
Jan en Tessa de Bruin - 14de 
Jan en Helen de Wet - 23ste 

November  2015 
Koos & Riet Prinsloo 7de 

Johan & Annemarie Bronkhorst 14de 

 

Op die krukkelys … 

 
Gelukkig het ons geen Olifante op krukke op 

hierdie stadium nie.  Baie dankie Hemelse Vader 
vir U Genade. 

 

September 2015 
Gys Roos 3de 

Annemarie Bronkhorst 4de 
Hennie Cilliers 6de 

Antonie Venter 27ste 
Carl Fischer 29ste 

Oktober 2015 
Helen de Wet 2de 
Bobby Korff 4de 

Frik van der Merwe 22ste 

Verjaarsdae en herdenkings 

NB!  Indien jou naam nie hier verskyn nie of dit 
is foutief, skakel my asseblief onmiddelik. 

 

November 2015 
Charlotte Venter 1st 

Jan de Wet 2de 
Lance Batts 20ste 

Elize van der Merwe 22ste 
Riet Prinsloo 25ste 
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Two boys were walking home from Sunday school  
after hearing a strong preaching on the devil.  

One said to the other, 'What do you think about  
all this Satan stuff?'  

The other boy replied, 'Well, you know how  
 Santa Claus turned out.  

It's probably just your Dad..'  

Wat het jy verwag? 

Gatiep was ses maande lank op die see. Die oomblik toe 
hy in die Kaapstadse hawe voet aan wal sit, sien hy 
Meraai en doen 'n transaksie (ja, man, daai soort 

transaksie!) met haar. 

Die volgende dag is hy terug see toe. 

Toe hy uiteindelik weer op land is, loop hy weer vir 
Meraai raak, en sy word sommer baie vriendelik toe sy 

hom sien, maar hy is woedend. 

"Jy het my laaskeer craps gegee, Meraai!!" 

"So? Wat het jy dan vir 15 rand verwag? Prawns? 

Bedorwe Honde 
 

Staan eendag en bekyk die polisie toe hulle 'n oproerige 
skare moet hanteer. 

So 'n fris kaptein.....lyk soos n Kelvinator met 'n kop 
op.......is aan die roer van sake. 

Toe die skare nader kom bulder hy Waaaater Canon!! 

Hulle trek los met daai waterstraal en spuit die klomp so 
halwe straatblok terug, maar die klomp staan op en kom 
weer.  Weer bulder sy stem Pepperrrrr Sprayyyy!!!!!   Die 
manne trek los en roer die klomp met die gas, maar met 
rooi ogies en snotneuse kom hulle steeds.  Weer bulder 
sy stem Moerrrrr Hulleeee!!!!   Daar vlieg 'n span onder 
hulle in en slaan sewe soorte waks uit hulle uit met sam-
bokke en knuppels, maar......ja........met seer gatte en al 
kom hulle steeds aan.  Toe brullll sy stem Laat los 
hulle!!!!! 

En die manne laat los die honde!!! 

Toe daardie honde onder hulle invaar spat die hele 
optog in meer rigtings as wat daar op n kompas is en 
alles is oor en verby.  Stap ek toe nader en vra baie 
vriendelik en moers nuuskierig vir die man nou hoekom 
dan al die moeite doen van water en pepper spray en 
knuppels en nie sommer van die begin die honde ge-
bruik het nie?Sonder om na my te kyk......met oë wat 
daaaaar staar antwoord hy droog.. ...Hierdie honde is 
baie vol stront. Hulle sit hulle bekke aan niks voordat 
dit nie eers gewas, ge-spice en getenderise is nie! 

Kom lag ‘n slag! 

 

Die dominee en die hitchhiker 

 In die dae toe daar nog huisbesoek gedoen is 
met perdekar, ry ‘n dominee en ouderling op 
‘n eensame plaaspad, toe hulle op ‘n man af-
kom wat in die pad stap. "Sal ons hom oplaai, 

Dominee?" vra die ouderling. "Ja, Broer, dalk is 
dit een van onse kerk se mense." Hulle hou stil. 
"Saamry, Neef?" "Asseblief, my Vrinne,” en hy 
klim flink op. Na ‘n rukkie: “Baie dankie vir die 
wonderlike geleentheid, Vrinne." So plus minus 
400 meter verder vra die saamryer: "Vrinne, sal 

julle asseblief stilhou, ek moet nou pie." Die 
storie hou toe aan, elke nou en dan. Tot hulle 
oplaas by ‘n plaashek kom, toe sê die saamryer: 
"Baie dankie vir die saamry, Vrinne...dit is my 
plaashek. Ek sal hier afklim. ‘n Entjie verder sê 

die Dominee aan die ouderling: "Lyk my nie hy 
is van onse kerk se mense nie, Broer." "Nee, 
Dominee,” antwoord die ouderling, “ vir my 

lyk dit of hy van die Pisbiteriaan 
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Wat sê bestuur 
“MR. CARAVAN” SE WOONWA WENKE: [DEEL 2] 
BY DIE OORD OF KAMPPLEK: 

Ons het lekker kamp opgeslaan en die eerste nag soos konings geslaap. 
Maar het ons voorsiening gemaak vir die wind, veral aan die kusdele van die land? 
Deesdae kry ons sulke blink goed wat ons oor die woonwaens, veral die tent trek. Die son kan die 
woonwa en tent in ‘n oond verander. 
Kry nou een van die “reflective sheets”, dit verminder die temperatuur met 60 grade. 
Onthou nou net dat die blink kombers sy werk behoorlik doen, maar nie baie windbestand is nie. 
Toue waarmee dit vasbind skeur maklik uit die ogies uit. Nou het ‘n paar slim kampeerders met ‘n an-
der plan voor die dag gekom. Koop ‘n swembadnet, so 150mm x 200mm blokke gevleg. 
Gooi dit bo-oor die blink kombers wat bo-op die tent lê. Trek die net behoorlik vas met plus minus 8 
toue en groot ankerpenne. Nie net is die tent stewiger bestand teen die wind nie, maar lyk dit baie 
netjies. Dit is nou ook die eerste fase om weerstand te bied teen die wind. 
‘n Ander belangrike ding om te onthou is dat die blink kombers maak dat dit nie nodig is om onder 
bome te staan nie, jy het mos nou jou eie koelte gemaak. 
Soek in elk geval vir jou altyd ‘n hoogtetjie uit om op te slaan. Onder bome is dit altyd laer en dink 
aan die reën. Na ‘n storm vergader die water op die laagtes en wat ‘n gemors is die tent nie. Op die 
hoogtetjies is jy hoog en droog. 
Onthou, jy moet altyd onthou van stormwinde, dit is rukkerig en lig maklik tentpale. Wanneer pale 
gelig word vlieg die tent kort voor lank die see in. 
Wanneer jy die tent staan gemaak het en al die ankerpenne is buite reg, moet net nie die tentpen 
verder as 800mm van die tentpaal inslaan nie, anders gaan baie stutkrag verlore. Aan die binnekant 
van die tent direk langs die pale, slaan ‘n tentpen in so 500mm lank met toue van bo-af. Geen wind 
gaan die tent roer nie. 
Sorg altyd dat die grondseil groter is as die tent, dele wat uitsteek op die kante en aan die voorkant 
sorg dat die kantseile altyd skoonbly. Modder kannie vanaf die grondseil opspat en die mure met 
modder besmeer nie, wat later baie moeilik is om skoon te maak. 
Span alle toue styf sodat die dak nie bakke maak ingeval dit reën nie. Hierdie is nogal ‘n kuns en moes 
by die huis lank voor die vakansie ge-oefen gewees het. Veral die ouens wat vir die eerste keer met ‘n 
woonwa gaan kamp.  
Moet nooit iets as vanselfsprekend aanvaar nie, ‘n nuwe woonwa of oue, moet altyd ‘n naweek of wat 
voor die vakansie gebruik word om seker te maak alles werk en daar is niks wat kort nie. Die onus is 
geheel en al op jou as verbruiker, moenie by die vakansieoord ander mense aanval as daar iets kort nie. 
Na jy al hierdie dinge gedoen het, behoort jy ‘n sorglose vakansie te kan geniet. 
Volgende keer gesels ons oor die oppak en skoonmaak wanneer ons tuiskom. 
Groete tot later dan. 
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Dube Game Lodge 04 – 06 September 2015 

 

Hier gaan ons alweer. Hoe kry julle dit reg om so baie weg te breek word altyd deur mense gevra. As jy lief 
is vir die buitelewe, sal jy altyd ‘n plan beraam om die buitelewe te kan gaan opsoek en as jy ‘n Sawanant en 
‘n Olifant is dan mis jy nie sommer so ‘n geleentheid nie, al is dit ook in reënweer. Ons almal weet reën 
word altyd benodig vir die veld, blomme,bome en lewende weesens op die aarde. 

Ons is verwelkom  met ‘n lekker bui reën oppad Dube game lodge toe, buite Brits. Die reën het ons ‘n 
geleentheid gegee om lekker kamp op te slaan en die aand lekker vuur aan te steek om die wors te braai vir 
die worsbroodjies vir aandete, ‘n naweek begin darem baie lekker met ‘n braai. Ses Olifante gesinne het op-
gedaag vir ‘n lekker dubbele verjaarsdag van twee Olifante wat verjaar, Annemarie was eerste op Vrydag en 
Hennie Sondag. 

Dit was maar so bietjie koelerig en die Olifante het vroeg die hitte van hulle beddens gaan opsoek. Deur die 
nag het dit lekker begin reën wat tot Saterdagoggend aangehou het. So het die uitgeruste Olifante weer een 
vir een ontwaak en na die dag begin het met boekevat en daarna in die pad geval Jasmyn en Harties toe, 
aangesien dit maar reënerig was en nie veel gedoen kan word by die kamp in die reën nie of wou die klomp 
net gaan rondloop. 

Dube is ‘n baie lekker oord en word defenetief aanbeveel vir ‘n besoek, ‘n naweek is te kort. Die voëls en di-
ere is iets besonders.  Die diere, Kameelperde, Elande, Blouwildebeeste en Zebras word in die oggend en 
middag gevoer, omdat die veld droog is na die winter, dus is die reën baie welkom. Daar is ‘n koue water 
oop swembad en ‘n onderdak warm swembad waar jy uit die koel buiteweer lekker kan gaan swem.  Jy kan 
op die wildspaaie met jou eie voertuig gaan ry en wild kyk, of jy kan ook met jou fiets daar gaan ry of som-
mer net lekker gaan stap. 

Die Cilliers en Bronkhorstse het hulle hande diep in die sak gesteek en vir ons ‘n baie lekker lam geskenk vir 
die spitbraai Saterdagaand.  Johnny het met ‘n vriend gereël, wat ook saam kom kamp het, vir die spitbraaier 
en om die lam te kom braai.  Almal het die middag lekker gekuier in die lapa terwyl Johnny se vriend, Hen-
nie die lam braai.  Hy het lam uitstekend gebraai, en die aand is met ‘n feesmaal afgesluit. 

Geleentheid is vir almal gegee om Sondagoggend bietjie langer in die kooi deur te bring. Hennie het vir ons 
‘n baie goeie preek CD van Ds Louis Cloete van Witbank vir ons erediens voorgesit. Na die diens is die tradi-
tionele toekenings vir die naweek uitgegee. Daar is altyd goeie goed gedoen en ook party mense wat hulle 
naam bollie gemaak het soosTonie en Marie wat hulle woonwa se sleutel binne die woonwa toe gesluit het.  
Hennie, Johan en Johnny het die Olifant van die naweek gesamentlik gekry vir die suksesvolle reëllings en 
voorsiening van die spitbraai. 

Hennie en Annemarie se verjaarsdae is dan ook met lekker koek gevier voor die oppak begin het. So kom 
nog ‘n baie lekker kamp ten einde en die pad huistoe word aangepak met 
omdraaie om op die snelweg te kom. 

Julle wat die kongres gaan bywoon moet veilig sleep en die Kongres en naweek 
geniet. 
 
Kampgroete 

Manie 

Dube Game Lodge 
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Wat ‘n lieflike oord!! Die uitsig, natuur en 
rustigheid hier is onbeskryflik.  Die pad draai uit na 
links en heet jou welkom, hier is gasvryheid aan die 
orde van die dag, van die hek se welkom tot op jou 

pragtige staanplek.  

Die staanplekke is pragtig en die ablusiegeriewe is 5  

Die oordbestuur is die aangenaamste mense en gaan uit hulle pad 
om dit vir  die besoekers ‘n heerlike ervaring te maak. 

Aan voël en dierelewe is hier 
nie ‘n tekort nie.  Die diere 
word in die wintermaande 

twee maal per dag gevoer en 
dit bied vir jou die kans om 

alles bymekaar te sien.  Hier is 
‘n paar fotos.  Die diere loop 

vrylik op die oord rond en die 
Elande verbeel hulle, hul is 

beeste,  Jy kan die vlieë op hul 
lywe sien loop so naby kom jy 
aan hulle.  Hier is ook Zebras, 
vlakvarke, Rooibokke, Nyalas 
en nog vele meer …..  Dit is 
voorwaar ‘n wonderlike er-    
varing so na aan die natuur! 
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Na baie harde, aanhoudende gietende reën was die res van die naweek maar koud, maar nou ja, die Oli-
fante is nie net mooiweerkampers nie.  Ons het heerlik saam gekuier en Saterdagaand ’n heerlike spit-

braai gehad om Hennie en Annemarie se verjaarsdae te vier.  Dankie aan elkeen se bydrae om dit ook ’n 
onvergeetlike geleentheid vir ons twee vriende te maak.   …. En so word Johnny se nuwe braaier ook 

geseën vir menige gelukkige kampe en braaie vir die Olifante. 

Dube - vervolg ... 
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En die wenners is ….. 
Sportspersoone 

Manie en Hennie Kampkommandante  

Hennie, Judith, Manie & Elize 

Olifant van Naweek 
Jan en Helen 

Bolliemakers  
Toni en Marie Trompettertjie  

Aneke 

Olifant van die Naweek 

Johan, Hennie en Johnny 
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Kongres 2015 

So breek 16 Oktober 2015 aan en dis kongres tyd by Buffelspoort. 

Bosveld streek is die kampkommandante en sien toe dat als vlot verloop met die 
Sawanante se aankoms. 

Dis ‘n oor en weer groetery terwyl daar kamp opgeslaan word. Hennie en Judith, Jan en 
Helen, Johnny en Esme het die Olifante verteenwoordig. 
 

Vrydagaand na boekevat is braaipakke uitgedeel en daar word op egte bosveldvuur ge-
braai. Jan en Helen het amper honger gaan slaap omdat Jan die kaartjies vir braaipakkie 
in die woonwa vergeet het. Gelukkig het Hennie tot die redding gekom en het hy en Jan 
teruggery en die kaartjies gaan haal.  Lance en Vossie het heerlik saam met die Olifante 
gekuier. 

 

Hennie en Johnny het Saterdagoggend die vergadering bygewoon terwyl Jan die dames 
vir ontbyt  Mooinooi toe geneem het. Gelukkig was die Bolliebeker nie uitgedeel nie, 
aangesien Johnny ‘n goeie kanidaat was. Hy het sy netjiese skoene by die huis vergeet en 
moes noodgedwonge by Makro stop om nuwes te koop. Daar word mos nie voorsiening 
gemaak vir woonwa parkering in Pretoria se winkersentrums nie. 

 

Die dames het al te spoggerig gelyk met Saterdagaand se dinee. Om die aand mee af te 
skop het elkeen ‘n “horing” met witblits by die ingang afgesluk.  Tussen die  voor, hoof 
en nagereg is die pryse uitgedeel en nuwe dagbestuur is aangekondig.   Baie geluk aan 
Judith met haar prys vir die Trompetter – Beste vordering. Die Olifante is baie trots op 
jou! 
 

Sondagoggend na die erediens het die Olifante besluit om by Omaramba ontbyt te eet 
en ook deur die oord gestap om te sien watse geriewe is daar. 

Almal was dit eens, die naweek was te gou verby. Gelukkig sien ons 
alweer uit na die gebiedskamp by Badplaas, waar ons weer heerlik 
gaan kuier en ontspan. 

 

Olifantgroete. 

Esme 
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Almal is vriendelik ontvang deur die Kampkommandante van die Kongres 2015 te Buffelspoort.  
Alles het baie goed verloop en elkeen het maklik sy staanplek 
gekry en nes geskrop. 

 

Vrydagaand met die aankoms by die saal het die vreugdevure  
reeds hoog gebrand en na die opening in die saal het ons 
almal  
‘n braaipakkie gekry wat jy vir jouself moes braai.  Daar is heerlike pap, sous, slaai en broodrolletjies 
deur die gashere verskaf.   

         Ons het bymekaar gekom in die saal vir die opening en daarna 
         heerlik saam gebraai en gekuier tot laataand, daarna het almal gaan 
         inkruip en voorberei vir Saterdag se vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saterdagoggend het al die afgevaardigdes in die saal bymekaargekom vir die vergadering en die 
verkiessing van die nuwe Nasionale Dagbestuur.  Die tafels was baie mooi gedek en die vergadering 
het in ‘n baie rustige atmosfeer verloop.  Etenstyd is die vergadering trakteer deur heerlike wors-
broodjies, koffie, tee en sap.  Daar is heerlik gekuier in hierdie tyd en daarna is almal terug in die saal 
vir die verkiessing van die nuwe jaar se bestuur.  Sien die name van 2015/16 se bestuurslede op 
bladsy 5 van hierdie uitgawe. 
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Saterdagaand het ons die dinee en prysuitdeling bygewoon, wat ‘n “PRESTIGE”geleentheid was dit nie! 

Almal het hulle mooi, mooi’s aangetrek en by baie deftig gedekte tafels die heerlikste drie-gang maal 
genuttig!  Alles was baie geurig en die saal keurig versier.  Weereens baie geluk en dankie aan ons gas-
here van die naweek.  Kyk net hoe spogerig lyk die Olifante, om nie te praat van nuwe Nasionale 
Dagbestuur nie. 
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HOE OM MET JOU TIENER TE KOMMUNIKEER  (Huisgenoot) 
DIE UITDAGING 
 
Toe hy ’n kind was, het hy oor alles met jou gepraat. Noudat hy ’n tiener is, vertel hy jou niks nie. Wan-
neer jy probeer gesels, antwoord hy kortaf of begin hy ’n woordewisseling wat jou huis in ’n oorlogsone 
verander. 

Jy kan leer om met jou tiener te kommunikeer. Maar kyk eers na twee faktore wat tot die uitdaging kan 
bydra. * 

WAAROM DIT GEBEUR 

Die strewe na onafhanklikheid. Om ’n verantwoordelike volwassene te word, moet jou tiener, in figuurlike sin, geleidelik 
van die passasiersitplek oorskuif na die bestuurdersitplek en leer om sy weg op die bedrieglike paaie van die lewe te vind. Par-
ty tieners wil natuurlik meer vryheid hê as wat hulle behoort te hê; aan die ander kant gee party ouers hulle tieners minder 
vryheid as wat hulle kan gee. Die toutrekkery wat dit tot gevolg kan hê, kan die lewe vir ouers en tieners moeilik maak. “My 
ouers probeer om elke aspek van my lewe te beheer”, kla die 16-jarige Brad. * “As hulle my nie meer vryheid gee teen die tyd 
dat ek 18 is nie, trek ek!” 
 

Abstrakte denke. Jong kinders dink gewoonlik in letterlike terme en vir hulle is ’n saak óf swart óf wit, maar baie tieners kan 
die grys gebiede van ’n saak raaksien. Dit is ’n belangrike aspek van abstrakte denke, en dit help ’n jong persoon om goeie 
oordeelsvermoë te ontwikkel. Kyk na ’n voorbeeld: Vir ’n kind lyk die konsep van regverdigheid eenvoudig: ‘Mamma het ’n 
koekie in die helfte gebreek en die een helfte vir my en die ander helfte vir my broer gegee.’ In hierdie geval kom regver-
digheid neer op ’n wiskundige formule. Maar tieners besef dat regverdigheid nie so eenvoudig is nie. Regverdige behandeling 
beteken immers nie altyd gelyke behandeling nie, en gelyke behandeling is nie altyd regverdig nie. Weens abstrakte denke 
kan jou tiener met sulke ingewikkelde kwessies worstel. Die nadeel? Dit kan ook veroorsaak dat hy met jouworstel. 
 
 WAT JY KAN DOEN 
 
Knoop, wanneer moontlik, ontspanne gesprekke aan. Maak gebruik van geleenthede wanneer daar ’n ontspanne atmosfeer 
is. Party ouers het byvoorbeeld gevind dat tieners meer geneig is om openhartig te gesels terwyl hulle takies doen of in die 
motor ry—wanneer hulle langs hulle ouer is en hom of haar nie reguit in die oë hoef te kyk nie.—
Bybelbeginsel: Deuteronomium 6:6, 7. 
Hou dit kort. Jy hoef nie tot die bitter einde toe oor elke probleem te stry nie. Stel eerder jou saak . . . en laat dit dan daar. 
Jou tiener sal eers later die grootste deel van jou boodskap “hoor”, wanneer hy alleen is en kan nadink oor wat jy gesê het. 
Gee hom ’n geleentheid om dit te doen.—Bybelbeginsel: Spreuke 1:1-4. 
Luister—en wees buigsaam. Luister aandagtig—sonder om jou tiener in die rede te val—sodat jy die probleem in sy geheel 
kan sien. Wees redelik wanneer jy antwoord. As jy te streng by die reëls bly, sal jou tiener moontlik na skuiwergate begin 
soek. “Dit is wanneer kinders ’n dubbele lewe lei”, waarsku die boek Staying Connected to Your Teenager. “Een waarin hulle 
vir hulle ouers sê wat hulle wil hoor en een waarin hulle doen wat hulle wil sodra hulle ouers hulle nie kan sien nie.”—
Bybelbeginsel: Filippense 4:5. 
Bly kalm. “Wanneer ons nie saamstem nie, vererg my ma haar vir alles wat ek sê”, sê ’n tiener met die naam Kari. “Dan raak 
ek net ontsteld, en die gesprek ontaard gou in ’n rusie.” In plaas daarvan om te oorreageer, kan jy iets sê wat jou tiener se 
gevoelens “weerspieël”. Byvoorbeeld, pleks van te sê: “Dis mos nie iets om jou oor te bekommer nie!” kan jy sê: “Ek kan sien 
hoeveel dit jou pla.”—Bybelbeginsel: Spreuke 10:19. 
Sover moontlik moet jy eerder raad gee as bevele. Jou tiener se abstrakte denkvermoë is soos spiere wat ontwikkel moet 
word. Wanneer hy voor ’n dilemma te staan kom, moet jy dus nie die “oefening” vir hom doen nie. Terwyl julle die saak 
bespreek, moet jy hom ’n geleentheid gee om self met ’n paar oplossings vorendag te kom. Nadat julle dan ’n paar opsies 
bespreek het, kan jy sê: “Daar het ons nou ’n paar opsies. Dink ’n dag of twee daaroor na, en dan kan ons weer gesels oor 
watter oplossing jy verkies en waarom.”—Bybelbeginsel: Hebreërs 5:14 
 
VIR DIE TIENER 
Wil jy hê dat jou ouers jou meer vryheid moet gee? Wens jy dat hulle jou werklik kon verstaan? Jy kan dit vir hulle makliker 
maak om albei te doen! Hoe? Wees bereid om hulle te vertel wat in jou lewe aangaan. Wees openhartig. Wanneer jy nie vir 
hulle sê hoe jy voel nie, kan hulle jou nie ten volle vertrou nie—en vertroue is die sleutel tot groter vryheid. 

Hulp met tieners 

http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/g201301/kommunikeer-met-tieners/#footnote1
http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/g201301/kommunikeer-met-tieners/#footnote2
http://www.jw.org/af/publikasies/bybel/nwt/boeke/deuteronomium/6/#v5006006-v5006007
http://www.jw.org/af/publikasies/bybel/nwt/boeke/spreuke/1/#v20001001-v20001004
http://www.jw.org/af/publikasies/bybel/nwt/boeke/filippense/4/#v50004005
http://www.jw.org/af/publikasies/bybel/nwt/boeke/spreuke/10/#v20010019
http://www.jw.org/af/publikasies/bybel/nwt/boeke/Hebre%C3%ABrs/5/#v58005014
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Pretblad vir almal 
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Vir die jongspan 

Kleur die prentjies in en help dan die maatjie 
om haar poppie in die doolhof te kry. 
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Antwoord op Soduko 

Vir die Jongspan vervolg ... 
Verbind die nommers om ‘n die mooiste voël te maak.  As jy weet watter voël dit 

is skryf die naam neer en kleur dit in. 
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Senior Burgers 
 

Wysheid oor die grysheid 

·         Ek weet nie hoe dit kon gebeur het dat ek nou oor die muur is son-
 der dat ek ooit die boonste sport van die leer bereik het nie. 

·         Die gryse jare is die tyd wanneer jou gewese klasmaats so grys, ge-
 plooi en blind is dat hulle jou nie herken nie. 

·         Die goue jare is eintlik die metaaljare -- goud in die tande, silwer in 
 jou hare en lood in jou sitvlak. 

·         'n Rype ouderdom gaan saam met emosionele en verstandelike 
 gesondheid. Dit is die tyd wanneer jy weet wanneer om ja te sê en 
 wanneer om nee te sê en wanneer om te sê WHOEPIE! 

·         Hoe ouer ’n mens word, hoe minder dinge is daar wat die moeite 
 loon om voor tou te staan. 

·         Party mense probeer hul kilometerlesings terugdraai. Nie ek nie. Ek 
 wil hê die mense moet weet hoekom ek lyk soos lyk. Ek kom im-
 mers ’n lang pad -- en daardie pad was nie orals geteer nie. 

·         Moenie dat mense vir jou vertel jy word oud nie. Verbrysel hul tone 
 met jou skommelstoel. 

·         Jy’s nou uiteindelik by die punt waar jy ophou om oor jou ouder-
 dom te lieg en daarmee begin spog. 

·         Hoe oud sal jy wees wanneer jy nie weet hoe oud jy is nie? 

·         As jy misnoeg voel en na jou jeug terugverlang, dink aan die 
 wiskunde van jou skooldae. 

·         Jy weet jy is aan die oud word wanneer alles óf opdroog óf lek. 

·         Ja, om jonk te wees is wonderlik, maar om oud te wees is gerieflik. 

 En les bes: 

·         Eers vergeet jy name, dan gesigte, dan om jou ritssluiter toe te maak, dan om jou ritssluiter oop 
 te maak. 
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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 
bewaar 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 flo-
ra 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 
kultuur 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 onderhan-
deling 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 

Kuierkos & Wenke 
Hooimiedete 

Hierdie ete is pret en die mense moet 
van alles in die regte volgorde skep: 

•  1 kg rys - gaar gekook 

•  2.5 kg maalvleis, gaar geroerbraai 
 sonder sout of speserye 

•  3 pakke Barbeque Frito's - effens 
 fyngedruk 

•  1 kg gerasperde cheddarkaas 

•  2 pakke Chinese Chutney skyfies 
 - efens fyngedruk 

 Slaai: 1 slaaikop (gekerf), 10 ta
 maties en 1 Engelse komkommer 
 (albei in blokkies gesny) 

•  Sous: 1 bottel 500g mayonnaise, 
 ½ klein bottel Chilli & knoffel
 sous, 1 liter melk. Meng sous. 
 

Elkeen skep vir homself in dié volgorde 
(pak die bakke so uit): 

1. Rys 

2. Maalvleis 

3. Fritos 

4. Kaas 

5. Chutney Chips 

6. Slaai 

7. Sous 
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Slotgedagte 
 

The Suitcase 

 
A man died, when he realised it, he saw God coming closer with 
a suitcase in his hand. 
God said: ‘Alright son it’s time to go’. 
Surprised the man responded: ‘Now? So soon? I had a lot of 
plans...’ 
‘I'm sorry but it’s time to go’. 
 
‘What do you have in that suitcase?’ the man asked. 
God answered: ‘Your belongings’. 
‘My belongings?...You mean my things, my clothes, my mon-
ey?’ 
God answered: ‘Those things were not yours, they belonged to 
the earth.’ 
 
‘Is it my memories?’ the man asked. 
God answered: ‘Those never belonged to you, they belonged to Time.’ 
 
‘Is it my talents?’ 
God answered: ‘Those were never yours, they belonged to the Circumstances.’ 
 
‘Is it my friends and family?’ 
God answered: ‘I'm sorry, they were never yours, they belonged to the Path.’ 
 
‘Is it my wife and children?’ 
God answered: ‘They were never yours, they belonged to your Heart.’ 
 
‘Is it my body?’ 
God answered: ‘That was never yours, it belonged to the Dust.’ 
 
‘Is it my soul?’ 
God answered: ‘No, that is mine.’ 
 
Full of fear, the man took the suitcase from God and opened it just to find the suitcase was empty. 
With a tear coming down his cheek the man said: ‘I never had anything??’ 
God answered: ‘That is correct, only every moment you lived, was yours, nothing else.’ 
 
Life is just a moment, a moment that belongs to you. For this reason enjoy this time while you have it. 
Don't let anything that you think you own stop you from doing so. 
 
Live Now… 
Live your life… 
Don't forget to be happy, that is the only thing that matters. 
Material things and everything else that you fought for stay here - YOU CAN'T TAKE ANYTHING! 
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Bronne 
Hiermee gee ek , redaktriese van die Trompetter 
erkenning aan die volgende: 

 

 Huisgenoot - Hulp met Tieners, Kom lag ‘n slag 

 Sarie - Kuierkos en wenke 

 Internet - Wysheid vir grysheid, Pret vir hele 
gesin en jongspan, Kom lag ‘n slag en Feite en 
geite 

 Facebook - Fotos, Slotgedagte, Wysheid vir die 
weg 

 “Mr Caravan”- Wat se bestuur 


