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SEKRETARIS 

Judith Cilliers 
Posbus 13294 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  084 036 5696 

VOORSITTER 

Hennie Cilliers  
Posbus 13294 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  082 570 7681 

 

ONDERVOORSITTER 

Antonie Venter 
Posbus 14470 
Leraatsfontein 
1038 
Tel:  0828914807 

 
SKAKELBEAMPTE 

Elize van der Merwe 
Posbus 504 
Rivercrescent 
1042 

Tel:  0719779930 

PENNINGMEESTER 

Johnny Botha 
Kiepersol str 16 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  0836661355 

REDAKTEUR 

Judith Cilliers 
Posbus 13294 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  084 036 5696 

VOORRAADBEAMPTE 

Susan Wilsenach 
Posbus 225 
River Crescet 
1038 

Tel:  083 654 7265 

SENIOR BURGERS 

Vakant 

 

 

WYSHEID VIR DIE WEG 
 
KONSEP JAARPROGRAM 
 
REDAKSIONEEL 
 
ONSE KAPTEIN AAN DIE WOORD …..  
    
 
NUUS UIT ONS  KONTREI 
 VERJAARSDAGWENSE, HUWELIKSHERDENKINGS EN KRUKKELYS  
 KOM ONS LAG ‘N SLAG 
  
SAAMTREKFOKUS 
 GEBIEDSSAAMTREK - BADPLAAS 
 KERSNAWEEK—DIAMANTE 
 
TIENERS 
  
PRETBLAD VIR OUD EN JONK 
 
SENIOR BURGERS 
  
KUIERKOS EN WENKE 
 
SAWA ERERKODE, MISSIE & WAARDES 
 
SLOTGEDAGTE 
 

 
 
 

Inhoudsopgawe 

Bestuur 2015/2016  
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 29/30 JANUARIE 2016 

Olifantsrivier 

Streekkamp 

 5/6/7 FEBRUARIE 2016 

Koppisol 

Oop NUB 

19/20 FEBRUARIE 2016 

Diamante 

Streekkamp 

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 

NOVEMBER 2016 

Seekoeigat 

Streekkamp    
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Hallo Olifante 

Ons het ‘n heerlike en baie geslaagde Gebiedskamp by Badplaas gehad.  Panorama was die kampkom-
mandante en het ‘n heerlike naweek met genoeg Vermaak vir almal gereël.  Nuwe vriendskapsbande is 
gesmee en ander net versterk.  Dankie aan elkeen wat hierdie naweek spesiaal gemaak het. 
 
Ek kan nie glo dat ons Kernsnaweek ook reeds agter die rug is nie, die jaar het behoorlik verby gevlieg.  
Bestuur was kampkommandante en weereens is alle verwagtinge oorskry.  Almal het Saterdag aangetrek 
soos ‘n figuur uit die Bybel en dan ook ‘n gedeelte van die spesifieke persoon voorgelees.  Mens kan nie 
glo nie, maar daar was van die mense wat dieselfde figuur voorgestel het, maar totaal en al vir ‘n ander 
rede as die vorige.  Ons het ‘n ongelooflike Boek van ons Vader ontvang, ons kan gerus meer tyd maak 
om dit in diepte te bestudeer.  Ek het met die verskillende sieninge van almal oor die een persoon in die 
Bybel net weereens besef ons dien ‘n Almagtige God! 

 

2015 was voorwaar ‘n ongelooflike geseënde jaar vir ons Olifante.  Ons het heerlik sonder enige voor-
valle gekamp.  Daar was hartseer en blydskap en ons kon dit met mekaar deel, vir mekaar bid en omgee 
en ook saam met mekaar lag.  Dankie Olifante julle is voorwaar ‘n ongelooflike klomp vriende om te 
hê. 
 

Ek glo met my hele hart dat ons 2016 sal ingaan met die Here aan ons kant en 
dat ons as ‘n volwasse groep Olifante in die trop sal bly saamtrek en mekaar 
teen alle koste beskerm.  Voorspoed vir 2016 aan elkeen van jullle persoonlik. 
 
Tot dan ‘n hartlike Olifant groet. 

Judith 

Redaksioneel 

Ons borge vir hierdie uitgawe 

GC CARAVANS (WITBANK) 
013 697 5121 
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    Hennie aan die woord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streek Voorsitter, bestuur en  lede. 
 
Hiermee wens ek en  Retha elke lid van Gebied Oos Transvaal ‘n baie geseënde kersfees toe. Mag jul n wonderlike 
kersfees geniet maar baie belangrig dat ons ook nie die ware betekenis van kersfees sal vergeet nie en dat die Here 
deel sal wees van ons feesvieringe. 

Voorspoedige 2016  aan jul ook en mag jul streek in die nuwe jaar net van krag tot gaan gaan. Die van jul wat 
met verlof gaan gaan en geniet die rustydperk met jul families en kom asb veilig terug. Wees maar versigtig op 
die paaie en rus genoeg oppad na jul bestemmings. 

As Gebiedsvoorstitters paar sien ek en Retha uit om weer in die Nuwe jaar saam jul te kamp en te kuier.  
 
Groete 

Lance Batts 

Kersboodskap - Gebiedsvoorsitter 

    

   ‘n Hartlike Hallo aan die Olifante 

 

   Ons eerste gebiedskamp in n lang tyd!  Badplaas was die oord wat 
ons gehuisves het en Panorama was die kampkommandante gewees.  Dit was n heer-
like kamp gewees ,en om al die gebied se streke weer te sien. Ons was agt waens van 
die Olifante en drie waens besoekers. 

 

Ons vogende kamp was ons Kerskamp by Diamante gewees. Hier was ons 12 waens 
van die Olifante  n baie goeie opkoms )en twee waens besoekers.  Dit was ook n baie 
geseënde kamp en het ons nie lekker geëet en Kersopvoering gehou nie. Kersvader 
het ook vir die jongspan kom kuier! 

 

Ons volgende kamp  is by Olifants River Lodge (30-31/01/16) . 

 

Namens my en Judith wens ons jul almal n baie geseënde feestyd toe.  Geniet die 
tyd saam met jul families. 

 
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? 
Walt Disney het in ’n stadium by die koerant Kansas City Star gewerk, maar is in die pad gesteek omdat 
hy nie kreatief genoeg was nie. Hy het later sy eie onderneming begin en Walt Disney het die Kansas 
City Star uitgekoop 
 
    

 

Het jy geweet? 
As jy jou huis se dak wit verf, kan dit aardverhitting help verminder. 
Die wit kleur weerkaats meer sonstrale as ’n donkerder dak, wat die algehele temperatuur van jou 
dorp kan verminder. 

 

Voogdelys 2016 

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

Koos & Riet Prinsloo 7de 
Johan & Annemarie Bronkhorst 14de 

Desember  2015 
Nico en Leoni 1ste 

 
  

 
 

Op die krukkelys … 

 
Die  enigste een wat op die oomblik bietjie suk-

kel is Johan Bronkhorst met sy1oog.  Sterkte 
ons glo dit sal eersdaags heeltemal reg wees 

 

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 

Desember 2015 
Tessa de Bruin 1 ste 

 
 

Januarie 2016 
Vossie Vosloo 27 ste 
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Vinnige bouers 

Die Ingelsman, die Amerikaner en die boer sit en 
die kroeg en brêg oor hoe vinnig dinge in hul land 
gebeur. Die Ingelsman sê dat hulle 'n huis volledig 
bou binne een dag. Begin in die oggend, en voor 

die son sak, staan daar 'n vier slaap kamer huis. Die 
Amerikaner sê: "Dis Niks. Ons bou 'n dubbelverdi-

eping huis, 600m2 met 5 slaapkamers en-suite 
binne 'n dag. Begin in die oggend, en voor die son 
sak, staan die paleis." Vandermerwe bly so rukkie 
stil: "Ek stap een more werk toe en sien hoe hulle 

die fondament van 'n gebou gooi. Toe ek die aand 
huis  toe gaan staan die woonstel blok, en is hulle 

reeds besig om huurders uit te jaag wat agter is met 
hulle huurgeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat het jy verwag? 

Klein Jannie en sy gesin eet Sondag middag 
by Ouma. Net toe almal aan tafel is, begin 

Ouma 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."  

Italianer 
 

 

Kom lag ‘n slag! 
Die 80-jarige Italiaanse gholfspeler gaan vir sy me-
diese ondersoek. Die dokter is verstom. 

"Wat doen jy om in so 'n puik kondisie te wees?" 

"Ek speel gholf. Ek staan op voor sonop, speel 18 
putjies en drink twee glase wyn." 

"Interessant. Hoe oud was jou pa toe hy dood is?" 

"Wie sê my pa is dood?" 

Die dokter is verstom. "Jy is 80, en jou pa leef 
nog?! Hoe oud is hy?" 

"Hy is 100. Hy het vanoggend nog saam met my 
gespeel. Toe het hy op die nudiste strand gaan stap 
en twee glase wyn gedrink. Hy is 'n Italianer en hy 
speel gholf." 

"Wel," se die dokter, "en hoe oud was jou oupa toe 
hy dood is?" 

"Wie sê my oupa is dood?"  "Wat!? En hoe oud is 
hy?"  "Hy is 118."  "Hy het seker ook vanoggend 
saam met julle gholf gespeel?" 

"Nee, hy het dit nie vanoggend gemaak nie. Hy 
trou vandag. 

Die dokter is teen hierdie tyd op die punt om van 
sy kop af te raak. 

"Trou? Hoekom wil iemand wat 118 is trou?" 

"Wie sê hy wou?" 

  

Rhudolph Straueli is genooi na 
Aspoestertjie se bal. Hy gaan glo as 

´n pampoen. Wanneer die klok 
middernag slaan, hoop hy om in ´n 

"coach" te verander 
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Wat sê bestuur 
“MR. CARAVAN” SE  WOONWA WENKE:   [DEEL 3] 
DIE OPPAK EN TUISKOMS: 
Die vakansie het sy einde bereik en dis ‘n dag of wat voor oppak. 
Gaan ons die dag voor of op die dag van vertrek oppak? Ongeag die besluit moet aan 
sekere reëls voldoen word. Veral die nuwe woonwaens se handboekies het presiese op-
pak reëls vir die tent. Borsel die tent met sagte besem vir stof in die binneland of die see 
neerslag by die kus.  
Vou dit sorgvuldig op [byna soos die linne by die huis] en bêre dit onder die banke of 
in die sak wat in die woonwa of agter op die bakkie geberg word. 
Onthou, vee die pale met ‘n nat lap en skoon water af, droog dit daarna behoorlik met 
‘n droë lap af. Die tentpenne moet dieselfde behandeling kry. 
In my dae het ek net kop geskud oor tente wat lyk asof dit uit ‘n wasgoedmandjie 
uitkom.  
Wanneer jy by die huis kom, moet die tent weer opgeslaan word en dan behoorlik met 
‘n sagte besem en skoon water gewas word. LET WEL!!! 
GEEN SEEP NIE. 
Sorg maar weer dat al die kaste se deure toe en gesluit is. Die dak behoorlik ingehaak en 
die vaste dak woonwaens se dakluike behoorlik vas is. 
Is die sleepvoertuig en woonwa se wiele se banddruk korrek? 
Sorg by vertrek dat alles wat jy by die huis gedoen het weer herhaal word, sodat jy ‘n 
sorglose rit huistoe kan onderneem. 
In die motor sit ma en pa half dikmond en sussie langgesig oor die oulike “boyfriend” 
wat sy nie weer gaan sien nie en boetie gaan al die pêlle mis. 
Slaap maar weer oor op die halfpadmerk oppad huistoe. 
Dis baie belangrik dat wanneer jy by die huis kom om alles uit te pak en alles te was, 
skoon te maak en te poleer. Bêre nou weer alles op sy plek en die woonwa onder dak en 
indien moontlik, maak dit toe met ‘n oortreksel. 
As dit nou alles gedoen is en sussie klaar getreur het , 
kan na die foto’s en kwitansies gekyk word en gebeure 
oor gesels word. Mooi vakansie herhinneringe. 
Nou begin die beplanning vir die volgende vakansie.   
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Gebiedsaamtrek Badplaas 
Ons het ‘n heerlike en baie geslaagde Gebiedskamp by Badplaas gehad.  Panorama was die 

kampkommandante en het ‘n heerlike naweek met genoeg Vermaak vir almal gereël.  Nuwe 
vriendskapsbande is gesmee en ander net versterk.  Dankie aan elkeen wat hierdie naweek spesi-
aal gemaak het.  Alhoewel ons maar wyd verspreid gestaan het, het ons steeds die naweek geniet 
en moeite gedoen om bymekaar te kom en heerlik te kuier. Party van ons het ook ‘n heerlike 

slapie ingekry so deur die kuier. 



Trompetter /Uitgawe 3/ 2016  Bladsy 11 

 

Diamante Kers naweek kamp oorsig. 

Die jaar se einde het aangebreek en die Olifante het nog ‘n 

kamp wat gehou moet word. Weens dubbele bespreeking by 

Seekoeiegat was die Olifante verplig om vining ‘n ander 

kamp plek te kry, so het die besluit gekom op Diamante. Dit 

blyk ‘n baie goeie besluit te wees, die opkoms was uitstekend, 

veertien woonwaens/boswaens het opgedaag om die laaste kamp vir 2015 bytewoon, in-

gesluit is ‘n paar gaste en van die lede se kinders. 

Die naweek het soos gewoonlik die Vrydag aand met ‘n lekker saam kuier en saam eet 

begin. Die weer het ook lekker saam gewerk om ‘n baie lekker naweek te kan geniet. 

Toni het Saterdag vir sport tussen die Olifante gesorg om so ook die lede betrek te kry 

om die naweek onvergeetlik te maak, oud en jonk het saam gespeel om die ballonne 

stukkend te trap en kyk wie kan die meeste “mashmellows” in sy mond sit sonder om 

dit in te sluk. 

Saterdag middag het kersvader vir al die kleintjies geskenkies uitgedeel, hulle het die 

geskenkies terdee geniet. Geskenke is ook vir dames en mans uitgedeel, hulle was net 

soos die kleintjies nuuskierig wat hulle gekry het. Elkeen het die geleentheid gekry om 

soos ‘n Bybel figuur aangetrek en voor te lees van daardie persoon wat hy voorstel, die 

Olifante het ook nogal baie talente. Die kers tonele was uitstekend wat elkeen voorgedra 

het. 

Ja, soos julle weet, wanneer daar van kos gepraat word, staan die Olifante voor in die ry. 

Kos is op die tafels uitgepak en elkeen het genoeg gekry om te eet voor daar na die kooi 

se kant toe gestaan word, almal was uitgeput na die dag se aktiwiteite. 

Die naweek is Sondag na die oggend diens wat aan ons gebring is deur Ds Louis Cloete 

van Witbank se CD preek afgesluit. Ook is die trofees uitgegee, daar was baie genomi-

neerde kandidate vir elke trofee. 

Ons wil vir elkeen wat die naweek saam kom kamp het net 

weer baie dankie se en ook vir hulle bydraes van al die lek-

ker eet goedjies. Julle moet ‘n geseende en rustige feestyd 

geniet tot ons volgende kamp in Januarie 2016. 

Kamp groete 

Manie en Elize. 

Kersnaweek - Diamante 
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Ons het voorwaar ‘n onvergeetlike Kersnaweek gehad.  Almal het hulle bydrae 
gelewer.  Ons het Saterdagoggend heerlike speeletjies gespeel onder leining van ons 
Ondervoorsitterspaar Toni en Marie, dankie vir julle harde werk en vir die genot wat dit aan ons verskaf 
het.  Hier is ‘n paar fotos om te wys hoe lekker die Olifante kan speel, en almal het gedink hulle kan net 
eet!! Dink weer!  Ons het ons Kersnaweek by Diamante gehou, wat ‘n lieflike oord met lieflike bestuur! 

Kersvader het ook besoek kom aflê vir die kleinspan.  Nou moet ek julle ook net sê, hy was nie net daar 
vir die kleintjies nie, van die volwassenes het dit meer geniet as van die kindertjies.  Die ou kleintjies is 

maar bang vir die ou wit baard in die bloedrooi klere. 

Kersnaweek - Diamante 
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Ons tafels was mooi gedek vir die geleentheid en elkeen moes ‘n ietsie soet en sout saamgebring het 
om te eet.  Daar was heerlike vingerhappies te kies en te  keur en dan was daar sekere lede (johan 
Bronkhorst) wat se verbeelding heeltemal op ‘n dwaalspoor was met die soet en sout!   
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Die hele groep, kinders ingesluit het soos ‘n figuur in die Bybel aangetrek en moes dan ‘n 
gedeelte uit die Bybel lees om te verduidelik soos wie hy of sy aangetrek is.  Daar was van 
die lede wat dieselfde persoon uit die Bybel voorgestel het, maar volgens die skrifgedeel-
te, totaal om verskillende redes.  Dit was ongelooflik insiggewend en almal het dit terdeë 

geniet. 

Dawid en Goliat 

Jandre en Janneman de Wet 

Bobby, Analyn en Tannie Charlotte 
het nie net voorlesing gedoen nie, 
maar ons trakteer met pratige sang 

ook. 
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  En die wenners is ….. 
Sportspersoone 
Toni en Marie 

Kampkommandante  

Hennie, Judith, Manie,Elize, 
Tonie, Marie, Johnny & Esme 

Olifant van Naweek 
Jan  de Wet 

Bolliemakers  
Johan Bronkhorst 

Trompettertjie  
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Hoe praat jy met jou kinders oor seks? Dr. Eve van SARIE 

gee die volgende raad:

 

 

 

 

 

 

Gebruik taal wat hulle kan verstaan en wat toepaslik is vir elke ouderdom. Kombineer die in-
ligting wat jy oordra met jou waardestelsel. 

Gebruik sekere oomblikke om dinge uit te wys, soos in ‘n fliek waar mense onveilige seks het of 
advertensieborde langs die pad met gewaagde seksuele ondertone. 

Wanneer kinders dr. Eve vra hoe weet jy wanneer jy té ver gaan, leer sy hulle om te vergeet van 
die “seksualiteitsleer” - met soen heel onder en penetrasie heel bo. Dink net soveel oor ‘n intense 
soen, orale seks óf penetrasie. Is jy gereed om met die verantwoordelikheid en gevolge (fisiek en 
emosioneel) van jou besluit saam te leef? 

En wanneer hulle wil weet: Is daar ‘n régte ouderdom vir seks? Nee. Jy is gereed as jy ingeligte 
besluite kan neem en emosioneel en fisiek verantwoordelik vir jou keuses is. Die tienerjare is 
reeds moeilik – jy vestig nog ‘n eie identiteit, daar is jou skoolwerk, besluite oor jou toekoms. Is 
jy gereed vir ‘n ongewenste swangerskap? Sal jy dit emosioneel kan hanteer as dinge tussen julle 
skeefloop? Sy leer tieners om hul seksuele debuut (penetrasie) so lank as moontlik uit te stel. 
Wag totdat jy meer selfvertroue het en beter keuses kan maak. 

Baie ouers voel steeds as hulle hul kinders vertel van die Pil en kondome, moedig hulle juis seks 
aan. “Maar as jy hulle nie met die nodige kennis toerus nie, teken jy as ‘t ware ‘n doodsertif-
ikaat!” sê dr. Eve. “Inligting is mag. Navorsing wys duidelik dis juis die onkundige, oningeligte 
kind wat vroeër met seks begin eksperimenteer – terwyl die ingeligte tiener die wysheid het om 
te wag.” 

Wat doen jy as jy vermoed jou kind is seksueel aktief? Sê dan: “Ek vermoed jy’s seksueel aktief. 
Kan ons daaroor praat?” Moenie dadelik met seksvoorligting wegval nie, praat oor emosies – die 
verhouding, liefde, selfwaarde en -respek. Ook die redes hoekom hy/sy seksueel aktief geraak 
het. Moenie veroordelend wees nie. 

Hulp met tieners 
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Pretblad vir almal 



Trompetter /Uitgawe 3/ 2016  Bladsy 19 

 

Vir die jongspan 

Kleur die prentjies in . 
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Antwoord op Soduko 

Vir die Jongspan vervolg ... 
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Senior Burgers 
 
Ouers en grootouers se benadering tot ouerskap verskil dikwels van mekaar. As 
kind het jy pak gekry wanneer jy stout was, maar wanneer jou kind hom 
wangedra, neem jy sy slimfoon of videospeletjies weg en stuur hom kamer toe. 
Verskille in ouerskapstyle kan groot rusies tussen ouers en grootouers ontketen, veral as ouma en oupa te veel 
inmeng, sê Anne Cawood, ’n maatskaplike werker van Kaapstad. 
“Baie ouers sê vir my hulle het taamlike vertroue in hul ouerskapsvaardighede – tot hul ouers of skoonouers 
kom kuier. Hulle voel daar word druk op hulle uitgeoefen om hul kinders groot te maak volgens die ouer gen-
erasie se verwagtings.” 
Ouers en grootouers haak veral vas oor kwessies rondom dissipline en tegnologiegebruik, sê Lomé Koekemoer, 
’n sielkundige en ouerskapsleidingspesialis van Randburg. 
“As die ouers se reëls nie by ouma se huis toegepas word nie, is dit vir die kind baie verwarrend en dit kan tot 
konflik tussen die ouers en grootouers lei.” Ongelukkig ly kleinkinders die meeste onder die onmin in die fami-
lie, voeg sy by. 
“Soms voel kinders hulle moet tussen hul ouers en grootouers kies.” Hier is wenke oor hoe om vrede in die 
feestyd te bewaar as ouma en oupa dalk kom kuier. 
Raad aan ouers:   
- Praat met jou ma en pa oor jou ouerskapstyl, sê Thembelihle Dube, ’n kliniese sielkundige van Kaapstad. “Dit 
kan vir ouers nuttig wees om hul ouerskapstyl in hooftrekke vir die grootouers te beskryf.  Vra hulle moet die 
redes verstaan waarom julle verkies om dinge op hierdie manier te doen.” Maar moenie in jul kinders se teen-
woordigheid met hulle hieroor praat nie, maan Lomé. 
- Jy moet vertroue hê in jou ouerskapstyl, is Lomé se raad. Besluit saam met jou maat watter aspekte van 
ouerskap nie vir julle onderhandelbaar is nie, soos dat jul 10-jarige seun nie na gewelddadige  TV-programme of 
flieks met ouderdomsperke mag kyk nie. Ouma en oupa behoort hierdie reël te respekteer en toe te pas. 
-  Moenie onredelik wees nie. Jy kan op sekere gebiede die reëls ’n bietjie buig. Grootouers moet toegeaat word 
om hul kleinkinders af en toe te bederf, sê Anne. Jy is byvoorbeeld baie streng oor wat jou kinders mag eet, 
maar wanneer jou ma kom kuier, bring sy tuisgebakte kolwyntjies. “’n Redelike ouer sal dit toelaat as ’n ‘ouma-
bederfie’,” sê Anne. Dit beteken nie grootouers moet oorboord gaan en hul kleinkinders vet voer met 
ongesonde lekkernye nie. 
- “Vra jou ouers vir hul wysheid,” sê Lomé. “Dit gee hulle die geleentheid om hul ondervinding met jou te deel.” 
-  Moet ouma of oupa nie voor jou kinders aanspreek as hulle probeer inmeng of jou reëls of ouerskapstyl 
ondermyn nie, beklemtoon Lomé. Dit kan jou kinders verwar of angstig maak. “Neem jou ma of pa eerder 
eenkant toe nadat die situasie afgekoel het. Verduidelik aan hom of haar hoe jy voel en hoe jy graag wil hê hulle 
moet optree.” Anne stem saam. “Bly kalm, al is dit moeilik. Sodra julle ’n privaat oomblik het, maak dit baie 
duidelik dat hul optrede onaanvaarbaar is.” Wanneer jy jou ouers aanspreek oor hul inmengery, doen dit met 
respek en sonder om hulle te konfronteer, voeg sy by. “Begin met iets positiefs soos: ‘Ek weet jy probeer net help 
en het my kinders se beste belange op die hart.’ Maar dan moet jy selfgeldender wees en sê: ‘Maar ek voel dit 
ondermyn my as ek ’n reël toepas en dit lyk of jy my gesag ondermyn.’” 
Raad aan grootouers: 
- Moenie te vinnig kritiek lewer nie. “Dink terug aan al die foute wat jy as jong ouer gemaak het,” sê Lomé. 
- As jy bekommerd is oor jou kleinkinders omdat hulle byvoorbeeld oorgewig is en te veel gemorskos eet, kan 
jy jou kommer met jou kinders deel, maar moenie vinger wys of veroordeel nie, sê Anne. Kies die regte oomblik 
wanneer julle alleen daaroor kan praat. Pleks daarvan om reguit te vra hoekom jou kleinkinders soveel gemor-
skos eet, sê eerder jy is bekommerd en vra of jou dogter of seun ook so voel. 
- As jy ernstige kommer oor jou kleinkind se welsyn het, sal jy dalk by ’n professionele mens om hulp moet 
aanklop, sê Anne. “Grootouers het ’n uitdagende rol. Hulle het geen wetlike regte op hul kleinkinders nie, maar 
hulle het wel ’n verantwoordelikheid om die aandag op gevalle van verwaarlosing of mishandeling te vestig.” 
 
- Petro-Anne Vlok  
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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 
Monkeyglandsous 

Meng vlg bestandele saam in kastrol: 375 ml 
vrugteblatjang,125 ml worcestersous, 60 ml 
soetwyn, 2 E suiker. 125 ml tamatiesous en 
knippie sout, kwart t fyn gekapte knoffel 
[opsioneel]. Kook stadig, terwyl roer, 5 mi-
nute. Geniet saam met steak en braaivleis. 

Neut Sjokolade Blokkies 

Smelt 1 k growwe grondbonebotter, halwe k 
heuning of stroop, halwe k botter in kastrol. 
Roer vlg by; 1k growwe klapper. 2 k rou haw-
ermout, halwe k gekapte neute van jou 
keuse, 200 gr melksjokolade, 1 t vanilla 
geursel en knippie sout. Roer tot sjokolade 
gesmelt is. Haal van plaat af en gooi in 
gesmeerde pan.Druk plat met agterkant van 
lepel. Stol in yskas. Sny in blokkies en verpak 
in bak met deksel. 
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Slotgedagte 
 

Gebed vir die nuwe jaar   

Solly Ozrovech 

Hemelse Vader, hier aan die begin van ‘n nuwe jaar, kom ek na U toe, die Almagtige en Al-
wyse, wat van die begin af ook die einde kan sien. 

 

Voordat ek op die nuwe onbekende pad gaan, moet ek bely dat ek alleen veilig sal wees, as U 
met elke tree my hand vashou. 

 

As die pad voor my donker lyk, laat my in die lig van die geloof verder gaan.  As te veel vir my 
oog verborge is, laat my getrou bly aan dit wat ek wel kan sien. 

 

As ek nie my bestemming in die verte kan sien nie, laat my dankbaar wees vir die ekele tree wat 
ek wel kan sien. 

 

As ek U wese nie kan begryp nie, laat my kinderlik vertrou en vashou aan U beloftes. 

 

As dit my soms aan geloof ontbreek, laat my nooit die liefde en die hoop verloor nie en, Here, 
kom asseblief my ongeloof tot hulp. 

 

As ek nie insig in U plan met my het nie, laat my dit in gehoorsaamheid nie bevraagteken nie. 

 

As ek hierdie jaar suksesvol is, hou my dankbaar, nederig en ootmoedig. 

 

As teleurstelling en mislukking op my wag, bewaar my van wanhoop.  As my drome en ambi-
sies bewaarheid word en of my ideale tot as word in my hande, dierbare Vader, hou my vas in 
liefde en leer my dat alles ten goede meewerk, maak my blymoedig in die nuwe jaar. 

 

Ek bid dit in die Naam van Hom wat deur Sy dood dit vir my moontlik gemaak het om die 
lewe te kies - Jesus Christus, my Here en Verlosser. 

 

Amen. 
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Bronne 
Hiermee gee ek as redaktriese van die Trompetter 
erkenning aan die volgende: 

 

 Huisgenoot   

 Sarie  

 Internet  

 Facebook  

 “Mr Caravan” 


