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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 
 OLIFANTSRIVER LODGE 
  
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 

Olifants River Lodge 

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 

Nasionalekamp 

Konsep Jaarprogram 

Wysheid vir die weg 

NOVEMBER 2016 

Seekoeigat 

Streekkamp    

Duiwel, dood, hel, en wêreld met hul aanhang. . . . 
kan sonder die wil van my hemelse Vader 

nie die kleinste haar van my hoof skaad nie. 
Al neem hulle ook my tydelike lewe .... 

help hulle vir my so teen hulle wil die Vaderland in .... 
Waar my siel sal rus tot op dié dag dat die liggaam weer sal opstaan, 

om met al die uitverkorenes vir ewig te lewe. 
Dit is my geloof, troos en vreugde. 

- Keurvors Frederik III (1515 – 1576)  
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Hallo Olifante 

Die “rat race” is al weer aan die gang en die jaar spoed weer voort!   Ons eerste kamp van die jaar is al-
weer agter die rug en ons is al in Februarie, voel of ons gister die Kersfees Uitgawe van die Trompetter 
gedoen het. 

Ons het ’n  baie lekker kamp gehad en die kampkommandante het die naweek baie goed beplan, net 
jammer vir ‘n klomp boemelaars wat Saterdag daar opgedaag het, hulle tuisgemaak het en saam gekamp 
het tot laatnag!  Was dit nou vir jou ‘n gedoente om hulle almal daar weg te kry.  Nou moet ek ook sê 
dat dit ‘n slegte klomp was nie, behalwe dat hulle, hulself gehelp het aan die kos het die Olifante hulle 
geselskap nogal geniet.  Die kampkommandante het gelukkig op  “bunny chows” besluit vir ete , dus 
was dit nie te moeilik om dit met die klomp vrolike boemelaars te deel nie.  Daar is heelwat foto’s van 
die klomp in hierdie uitgawe te sien. 

Baie van ons het al vroeg die jaar verlof geneem, ander is al terug en ander weer oppad, maar die wat 
hier is glo ek sal elke moontlike kamp bywoon.  Ons volgende kamp is by Diamante, dan sal ek en 
Hennie met verlof wees, Johan en Annemarie is reeds met verlof maar ons verseker hulle mis nie uit op 
die kamp nie aangesien hulle dit so sal beplan dat hulle in tyd terug is vir die kamp.  Dit is so lekker om 
so klomp positiewe Olifante te werk en saam te kamp.  Volgens al die terugvoer wat ons gekry het oor 
die Diamante kamp was dit weereens ‘n baie groot sukses, dankie aan elkeen wat daar was en saam 
gekamp het. 
Weereens dankie aan julle almal se bydraes vir die Trompetter, dit word 
waardeer. 

Ons sien mekaar dan weer by die Presidente te Klipdraai. 

Tot dan ‘n hartlike Olifant groet. 

 

Judith 

Redaksioneel 

Ons borge vir hierdie uitgawe 

GC CARAVANS (WITBANK) 
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    Hennie aan die woord 

Olifants River Lodge- wat n lekker kamp was dit nie. Die opkoms was baie goed 11 waens en 2 be-
soekers. Die kampkommandante het vir ons die Satredagaand n heerlike boemelaarsaand gereël. Nie 
geweet die Olifante kan so sleg lyk nie! Baie dankie julle vir die wonderlike gees. 

 
Aan Leoni wat haar pa aan die dood afgestaan het sterkte. Tannie Charlotte wat heupvervanging gehad  
het, sterkte en pas tannie mooi op. Bobby het nek operasie gehad en dit het goed gegaan.  

 

Ander lede wat siek is of nie lekker voel nie, ons dink aan julle. 

 

Die wat verjaar het,  baie geluk en mag julle n baie geseënde nuwe lewensjaar he! 

 

Die volgende kamp gaan ons na Diamante naby Cullinan 

 

Veilig sleep, mag ons Hemelse Vader julle behoed en bewaar tot ons weer ontmoet. 

 

 
Olifant groete  
 

Hennie & Judith  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://all-free-download.com/free-photos/download/vector_background_with_butterflies_208134.html
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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? 
Het jy geweet dat die hysbak in 1850 uitgevind is ? 
    

 

 

 
 
 

Voogdelys 2016 

Nuus uit ons kontrei 
Feite en geite ... 



Trompetter /Uitgawe 4/ 2016  Bladsy  7 

 

Huweliksherdenkings 
Februarie 2016 

Carl & Marie Fischer 26ste 
April 2016 

Hennie & Judith Cilliers 28ste 

Op die krukkelys … 

 
Die  enigste een wat op die oomblik bietjie suk-

kel is Johan Bronkhorst met sy oog.  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. 

 
Baie dankie 

Februarie 2016 
Susan Wilsenach 18de 

 

Maart 2016 
Johan Bronkhorst 12de 

 
 
 
 

April 2016 
Willie Bronkhorst (D/B) 2de 

Leoni de Jager 3de 
Nico Spaumer (D/B)4de 

Manie van der Merwe 11de 
Koos Prinsloo 19de 

Alet Meyer (D/B) 24ste 
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Bid voor jy eet ... 

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 Jannie. 
"Maar hierdie is Ouma se huis, en sy weet hoe 
om te kook."  

Wat is jou beroep? 
 

Die twee ou skool pêlle, Piet en Koos, loop 
mekaar raak na twintig jaar. "Haai, ou Piet, jy 
lyk goed man. Wat het jy met jou lewe ge-

doen na skool?" vra Koos. Nee, sê Piet, ek het 
Tale gaan swot op Tukkies en het my Hon-
neurs behaal. daar het ek toe ook my vrou 

ontmoet. Sy skryf gedigte en prosa en het 'n 
Meestersgraad in Letterkunde. My seun is 'n 

konsertpianis in Amerika vir die Amerikaanse 
Philharmoniese orkes en my dogter is die 

hoofballerina in Londen se geselskap.  Julle 
moet een aand oorkom dan hou ons 'n kultu-
ur-aand. "En wat het jy met jou lewe gedoen, 
Koos?" vra Piet. Nee, sê Koos, ek was mos al 
op skool al 'n bietjie bakleierig en het toe na 

skool maar 'n bokser geword. Daar het ek ook 
my vrou ontmoet, die dogter van 'n promo-
tor, en in daai tyd kon die vrouens mos nie 

boks nie toe begin sy met karate en sy het haar 
black belt gekry voor ons eerste kind. Ons 

seun het onlangs sy nasionale kleure gekry in 
stoei en my dogter verteenwoordig ons land in 
Judo. "Julle moet een aand oorkom dan moer 

ons julle." 

Kom lag ‘n slag! 
Malema vra 'n toordokter op watter dag sal hy 

doodgaan? 

Toordokter: "Op 'n Boere Vakansiedag!" 

Malema: "Aauk, hoekom?" 

Toordokter: "Enige dag wat jy doodgaan, sal vir die 
Boere 'n Vakansie dag word" 

Hoe verduidelik jy? 

Ou Jonas, 'n plaaswerker van die 
Vrystaat pay vir die eerste keer in sy 
lewe by wyse van tjek.Hy gaan toe bank 
toe op Bothaville en sê vir die vroulike 
kassier: “Ek kom haal hom die pay..”Die 
kassiere verduidelik hy moet net agter 
op die tjek teken dan kan hy sy geld 
kry..“Aikona, ek teken hom nie die tjek, 
ek moet eleke dag agter… agter by die 
basse bakkie sit, agter by die bakkie ry, 
agter by die lorrie staan, agter die baas 
se skape kyk, altyd agter, agter!”‘n An-
der vrou verduidelik toe alles weer mooi 
maar hy wil niks weet van tjek teken 
nie.Die bank bestuurder, hoeka al die 
jare nog van Bothaville, hoor die affêre 
en roep die man na sy kantoor.Hy 
maak die deur agter hom toe en gee 
hom een moerse klap.. “Teken agterop 
die f ….. n tjek!!” Dadelik teken hy sy 
tjek en met die uitstap waai hy sy geld 
vir die kassiere en sê “Eish, Jelle twee, 
jelle verduidelik somme k@k!! 
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Wat sê bestuur 
 

‘N PAAR WENKE VIR DAMES OM IN DIE BOS TE PIEPIE 

1. Kies nou: Die gemaklike kampeerplek of die een met die uitsig  
Om jou tent reg langs die ablusieblok op te slaan mag dalk na ’n goeie idee 
klink. Totdat die septiese tenk begin oorloop. Dan wens jy jy het daardie af-
geleë plekkie langs die rivier gekies. In Afrika wen die uitsig altyd. 

2. Sê maar totsiens aan jou waardigheid  
Piepie in die bos is ’n spansport, jy het iemand nodig om uit te kyk vir honger 
gediertes terwyl jy verligting soek. Probeer ook nonchalant lyk terwyl jy toi-
let-rol in die hand verby ander kampeerders loop. Almal weet wat jy gaan 
doen. 

3. Dit word vir ’n rede witgoud genoem 
Hou styf vas aan joune en moenie dit in die ablusieblok vergeet nie. Dit gaan 
weg wees wanneer jy terugkeer. 

4. Hou maar terug met die dop as jy ’n swak blaas het 
Dink jy daaraan om daardie hele bottel rooiwyn self op te drink? Wat van nog 
’n Gin en Tonic? Jy gaan jou keuses in die oggend berou, veral wanneer jy 
03:00 die oggend sukkel met ’n nadors en blaas wat wil bars. 

5. Trek jou hele broek uit wanneer jy wil piepie 
My vriendin, wat ’n gekwalifiseerde wildbewaarder is, stel voor dat jy halfkaal 
piepie en nie net jou broek aftrek tot by jou enkels nie. Dit is handig om twee 
redes: Eerstens sal jy nie enige lastige piepiekolle op 
jou broek kry nie. Tweedens kan jy maklik uit ’n 
gevaarlike situasie kan beweeg, sonder dat jou broek 
jou pooitjie. Behalwe natuurlik wanneer dit ’n leeu 
of ’nander roofdier is – dan staan jy so stil soos Lot 
se vrou. As jy hardloop is dittickets met jou. 

 

Carla Lewis-Balden 

 

 



Trompetter /Uitgawe 4/ 2016  Bladsy  10 

 

 

 

 

Olifants river lodge kamp verslag 

So kamp die Olifante hulle eerste kamp vir 2016. Na die laaang rus begin hulle Vrydag so stadig 
aankom.  Die laaste een net voor boekevat. Die vure, pap en sous was reg vir die groot braai en  kuier.   
Daar word goed gekuier en laat gaan slaap.  Saterdag oggend is dit n gespook met die klein  badkamers 
om betyds reg te wees vir die 09:00 boekevat. Toe is daar ontbyt gemaak en verder gekuier voordat 
die swembad aan die beurt kom.  Die middag het Johnny ons bederf met n aartappel op die stokkie 
om die kas aan te vul.  

Teen laat middag terwyl die kampkommadante besig was om die “Bunny Shaw” reg te kry het die Oli-
fante weg geraak en toe daag daar n klomp boemelaars op.  Gelukkig was hulle nie agressief nie.   
Hulle het ook nie te veel gebedel nie maar hulle het sleg gelyk. Sien die fotos in die uitgawe. Hulle was 
so gaaf soos die Olifante en ons het baie lekker saam gekuier en geëet 

Sondag oggend  was die boemelaars weg en die Olifante terug en kon ons na n preek van Ds. Kieswet-
ter geluister wat baie goed was en  almal  het iets daaruit gekry vir die week.  Vossie was die verjaarsdag 
maatjie  en hy  en Hannatjie het ook op sy verjaarsdag Oupa en Ouma geword. So dit was n dubbele 
viering. Met baie koek (soet en sout) het ons nie eers ontbyt (brunch) gemaak nie. Vossie ons 
waardeer dat julle kom kuier het al het jy nie lekker gevoel nie. 

Ons het n baie goeie opkoms gehad met 11 staanplekke en 37 persone. Kinders en klein kinders het 
deel uitgemaak van die groep. Ongelukkig kon Vossie hulle nie saam kamp nie maar het Sondag kom 
kuier. Manie en Elize se kinders kon dit ook nie maak nie, een van die tweeling was in die hospitaal, 
die ander een het saam met Oupa en Ouma gekamp.  
Nico moes ook gaan werk en kon net in die aande saam gekamp het. 

Die oord het ons n baie goeie prys gegee vir die naweek en die restaurant se pryse is ook baie billik. Die 
amblusies was skoon maar baie klein. Die staan plekke nie te sleg nie. Die pad is nie in n goeie toestand 
nie en n paar kassies moes nuwe skroewe/ skaniere kry. Almal het dit darem teen die bult uitgemaak 
sonder hulp. 

 Baie dankie aan elkeen vir die goeie gees en lekker kuier die naweek. Dit maak die taak van die 

kampkommadante baie maklik om  met sulke positiewe kampers te werk.  Almal se bydra, bereidwil-

ligheid en harde werk word opreg wardeer. Dankie aan elkeen wat kom kamp het en deel geneem het 

aan die aktiwiteite.  Seënwense en voorsped tot die volgende kamp. 

 

Olifantgroete 

Jan de Wet 

Kampverslag …. 
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…..En toe oorval die boemelaars 
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...die Olifante se kampterrein …. 
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So raak ons dan almal stil na ‘n heerlike naweek en gee die eer aan ons hemelse 
vader.  Van die oudste tot die jongste het aandagtig na die boodskap geluister en 
daarna het ons die trofees aan die wenners van die naweek oorhandig.  Nogmaals 
dankie aan elke person wat hierdie naweek spesiaal gemaak het. 
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  En die wenners is ….. 

Sportspersoone 
Bobby Korff 

Kampkommandante  

Jan, Helen, Johan en Annemarie 

Olifant van Naweek 
Elize van der Merwe 

Bolliemakers  
Janneman en Tessa de Bruin 

Trompettertjie  
Jandry Jordaan 
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Tieners met ouers wat nie grootword nie …. 

Washouts, dropouts, droogmakers, probleemkinders... Dit is maar van die name 

wat ons samelewing vir kinders met gedragsprobleme gee. Amper daagliks kry ek 

te doen met ouers wat hulp soek vir een of ander "probleemkind" - en ek erken, 

daar is baie jongmense met reuse gedrags- en gesindheidsprobleme - wat my egter meer ontstel is die aantal jongmense met 

wie ek te doen kry wat sit met "probleemouers". Wanneer daar oor morele verval in ons samelewing gepraat word is dit 

dikwels met verwysing na “die toestand van ons jeug”. Wat van die toestand van ons ouers?  Vergewe my as dinge hier 'n 

bietjie kras raak, ek is waarskynlik nie baie objektief nie en het ietwat van 'n skewe beeld (mense kom klop nou nie eintlik 

by ECHO aan om te “brag” oor hoe wonderlik ouers na hulle kinders kyk nie . .  .) Ek besef ek is sekerlik besig om erg te 

veralgemeen, maar iewers moet hierdie ding aangespreek word. Daar is al so baie gepraat en geskryf oor gedragsprobleme 

onder jongmense, vandag is dit die ouers se beurt.  Ons kan nie aanhou om jongmense met gedragsprobleme te oordeel 

terwyl baie van hulle bloot die voorbeeld van hulle ouers volg nie. Baie ouerhuise funksioneer as niks anders as opneuk-

opleiding-fasiliteite nie. Die kreatiwiteit waarmee van hierdie ouers droogmaak is verbysterend… 

Hier is ’n paar van die grootste droogmakers: 

Ouers wat nie ore het nie 

Hierdie is ’n groot probleem by baie ouers: hulle wil net nie hoor nie!  Hulle skreeu, preek en kerm die hele dag. As ouers 

oor alles skree en raas switch kinders af en dink solank aan wat vanaand op die TV wys. Die Here het ons twee ore en een 

mond gegee, sodat ons twee keer meer sal luister as praat. 

Vra ek jongmense wat uitkom met een of ander diep geheim of worsteling, waarom hulle nie met hulle ouers hieroor praat 

nie, antwoord hulle diwels: "Dit help nie, want hulle hoor my nie."   

Jou kinders sal dalk glo dat jy omgee, as jy wys dat jy belangstel, deur 'n bietjie minder te praat en meer te luister. 

 

Ouers wat nie groot word nie 

Tipies die ma van vyf en veertig wat elke tweede aand ’n ander ou by 'n karaoke bar optel, terwyl haar kinders maar na 

hulleself moet kyk.  Of die pa wat elke keer al sy speelgoed uit sy kot gooi as hy nie sy sin kry nie. Ons kom toenemend by 

gesinne waar die pa nie wil werk nie en heeldag sit en rekenaarspelletjies speel.  Sommige pa’s en ma’s het vasgehaak by een 

of ander stadium in hulle kinderjare en is dikwels te selfgesentreerd om dit raak te sien.  Baie van hierdie ouers was lank 

gelede kinders van sulke "kinders". Hulle is bang vir grootword. Hulle soek verlore aandag.  Onselfsugtigheid is die 

duidelikste teken van volwassenheid - en selfgesentreerdheid van onvolwassenheid.  As jy wil hê jou kinders moet groot 

word, wys hulle hoe! 

Jaco Strydom 

 

Hierdie artikel sal vervolg word in Uitgawe 5 van die Trompetter 

Hulp met tieners 
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Pretblad vir almal 
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Vir die jongspan 

Kleur die prentjies in . 
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Antwoord op Soduko 

Vir die Jongspan vervolg ... 
Kom ons leer geslagte: 

  koning     koningin 

  prins      prinses 

  Vader     moeder 

  man      vrou 

  pappa     mamma 

  oupa      ouma 

  oom      tannie 

  nefie      niggie 

  broer      suster 

  seun      dogter (meisie) 

  ram      ooi 

  Beer      sog (vark) 

  haan      hen 

  hings      merrie 

  bul      koei 
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Senior Burgers 
 

Pas gelede was dit die internasionale dag vir bejaardes. Ek het geweet dit kom, 
maar ek het vergeet om te onthou wanneer. Speel mos selwers in daai span. Dis 
amper 'n geval van 'n speler wat span gekry het, maar vergeet het om op te draf. 
Oor ouderdom skerts een van my naastes goediglik. Sy sê as jy 'n geheim wil bewaar, vertel dit aan 'n ou mens. 
Die hy of sy sal dit vergeet voordat dit oorvertel kan word. Selwers is daar 'n lafenis en aanvaarding vir ouderdom. 
Wanneer 'n nuwe skeet of pyn ervaar word, word dit aanvaar as net nog iets wat bykom. Dit sal nie weggaan nie. 
Vrind George Holl van Hentiesbaai gooi nou die dag 'n ietsie op my vonklyn oor wat die ouderdom 'n mens 
leer. Dit bestaan uit so 'n tien stellinge in die wind van die jare. Heel treffend en salwend word dit afgesluit met 
“plooie maak nie seer nie”. Darem iets om vir dankbaar te wees. 
In daardie dingetjie dra George allerlei lessies oor wat die ouderdom geleer het. Soos met die dan en wan se 
neerslaan van die oues. “Wanneer jy val, wonder jy wat jy nog alles kan doen terwyl jy daar onder lê, sodat dit 
minstens die moeite werd kan wees”. Nog een: “Tyd mag miskien 'n wonderlike geneser wees, maar dis 'n 
patetiese skoonheidskundige” en “Wysheid is veronderstel om te kom met die grysheid, maar soms kom net die 
grysheid” en “Jou sig verbeter met die ouderdom, want jy hou die boek al verder weg van die oë.” 
Nog 'n groot waarheid is dat die enigste een wat jou gereeld wil sien, is jou dokter. 
So kom die Vrydag en word aan die huisgeselskap gesê hulle moet onthou jy wil die Saterdagoggend dorp toe. 
Kom Saterdag word jy kosend herinner aan die dorp toe gaan. Maar nou het jy vergeet wat jy daar wou gaan 
doen. Ry dan tog maar middedorp toe. Die welmenende munisipaliteit se spesiale parkeerplekke vir die “elderly” 
is almal toegetrek deur jongeliede. Nou word gewonder of dit vir 'n ou mens toelaatbaar is om op gewone par-
keerplekke in te trek. 
Smouse en bedelaars spreek jou op die sypaadjie aan as oom of oupa. Baie kennisse doen dit uit respek. Vir 'n ou 
mens is dit egter strelend om op sy noemnaam aangespreek te word. Dit skep 'n gevoel van jy lyk jonger as jou 
jare. 
Uit die Kalahari kom 'n storie van 'n kanniedood wat hom nie van sy plaas en sy boerdery losgewikkel kon kry 
om die pad na die tehuis vir senior burgers te vat nie. Daar in die jare van Nat en Sap kom 'n skilderyesmous toe 
by hom aangery. In die voorhuis stap hy af op 'n groot foto in 'n ovaalraam van wyle genl. Jannie Smuts. Hy was 
die suiwerste onder die suiwer Sappe van daai jare. Goeie verkoopsman wat die prentsmous is, vat hy sommer die 
politieke pad na die oubaas se beursie. Hy prys die oubaas oor sy politiek wat reg is. 
“Ek stem my lewe lank nasenaal,” sê die gryse. 
En die portretman vra hom na die Smuts-foto wat dan daar hang. 
“So,” sê die oubaas. “Die man wat soos jy dit hier op die plaas aan my kom verkoop het, het gesê dis Frik du 
Preez”. 
Ek sal nie die storie vertel van die ouma wat na haar kleinseun in die armie verlang het en toe 'n foto by hom 
gevra het nie. Toe stuur hy 'n halflyffoto. En toe? 
Toe niks. 
Nog enkele voordele wat die jare bring. Ontvoerders sal nie maklik op 'n grysaard toeslaan nie. Sou 'n groep gy-
selaars aanhou, sal die bejaardes waarskynlik eerste vrygelaat word. Hul prystaks is nie meer hoog nie. Bejaardes se 
weervoorspellings gegrond op hul pyne is beter as die van die amptelike weervoorspellers. Bejaardes kan sonder 
seks klaarkom, maar nie sonder hul bril nie. 
En dan 'n moenie vir bejaardes. Moet nooit 'n slaappil en 'n lakseermiddel op dieselfde aand gebruik nie. 
Net vir Wolfram herhaal ek 'n riglyn wat vir my 'n opdrag in my jare geword het. Dis Abraham Lincoln, oud-
president van Amerika, wat so praat: “It's not the years in your life that count. It's the life in your years”. 
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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 
Souttert 

Oond 180 gr C. 

Meng saam in groot bak: 1 blik Boeliebeef, 1 
pak spek, in stukkies geknip, 1 blik sampi-
oene, dreineer, 1 E droeë pietersielie, 1 klein 
gerasperde ui, 1 t mosterdpoeier, 1 k gerasp-
erde kaas. Klits saam: 3 eiers, 1 k melk en 1 E 
koekmeel, sout en peper na smaak. Meng 2 
mengsels bymekaar en skep in diep 
gesmeerde tertbak. Bak vir driekwart uur tot 
gaar. 

 

 

 

 

 

 

Bacon en Aartappelgereg 

Oond 180 gr C. 

Kook 4 groot aartappels, nie sag, nog effe 
styf. Trek skillle af en sny in blokkies of sky-
we. Pak in groot oondbak. Braai 2 groot uie, 
gekap, en 1 pak bacon, in stukkies geknip, in 
olie tot gaar. Sny 1 tamatie in stukkies en roer 
by, gooi bo-oor aartappels. Meng saam: 1 
blik sampioen roomsop, halwe k mayonaise, 
halwe k blatjang, sout en peper. Skep bo-oor 
aartappels en strooi gerasperde kaas bo-oor. 
Bak vir 30 minute tot effe bruin 
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Ons mors so met ons verhoudings. Ons is bedorwe brokkies. Ons besef nie wat ons het in die ander een 
wat God vir ons gegee het nie. Daar is soveel mense wat hulle alles, ja, hulle alles sal gee net om ’n stukkie 
van ’n ander in hulle lewe te mag hê. 

Maria skryf die aangrypende brief: 

Ek voel in my 35-jarige bestaan soos niks. Asof ek niks het nie en asof ek nie werklik deel is van God se 
mooi wêreld nie. Mens kan seker sê ek is ondankbaar, want ek het ’n werk, dit betaal darem net–net my 
uitgawes. Ek het kos om elke dag te eet en daar is meer as 1 stuk klere in my kas, maar as ek dit wat ek het 
gaan opsom, is dit materiële dinge. Dinge waarsonder ek kan klaarkom. 

Oral om my sien ek gelukkige mense, mense wat 2-2 naweke saamstap. Dit is vir my die ergste, want almal 
het ’n iemand aan die sy. Almal sien uit na Vrydag, want almal kan by hulle pelle wees. Hulle kan by hulle 
man of vrou wees en in groepe uitgaan. 

Ek kyk saans en op naweke uit by die venster en sien laggende pare mense. Ek kyk binne my huis en sien 
die somber atmosfeer van een mens in ’n vertrek met sy eie gedagtes en sy eie self. Niemand wat kan terug 
antwoord en niemand wat iets wil terug sê nie. Ek probeer elke dag. Ek baklei my arms af om te probeer 
om êrens met iemand kontak te maak - met kliënte by die werk, met kollegas, met wildvreemdes in win-
kels in kafees, maar telkens is dit om my leeg. 

Die rit huistoe saans na ’n aand uit laat die linkerkantste motorsitplek... leeg. Die stoel langs my in die res-
taurant is leeg. Dis eintlik die plek vir die dame agter my se jas of iemand se handsak. Ek lees in God se 
Woord elke dag van gebed en nederigheid, van geduld, van God se tyd, van God se plan, maar ek voel so 
oorbodig, so of daar een mens te veel is - soos ’n ongelyke getal in ’n  sportbyeenkoms - soos ’n reserwe 
waarvoor daar nie werklik ’n doel is nie. 

Ek het soveel vrae vir hierdie wonderlike Vader en soms probeer ek uitvind hoekom Hy so kwaad is vir my, 
hoekom ek hier is as daar nie werklik ’n gaatjie is nie. Daar is tog sekerlik ’n plek vir almal. Ek neem tog 
sekerlik nie so baie van ander se spasie op nie. Ek kom tog sekerlik niemand te na nie.   

Hoekom is dit so moeilik? Hoekom voel ek elke dag lam in my gesig? Hoekom voel dit asof die asem wat 
in my liggaam inkom, my binneste laat pyn? Hoe moet mens God benader vir ’n plekkie van aanvaarding - 
vir iemand om die lang lewenstryd te deel? 

Elke dag sterf iemand wat nog wou lewe. Iemand wat ’n man het. ’n Moeder met kinders. ’n Seun, ’n dog-
ter. 

Maar saans as alles stil raak en almal pak op, raak ek doodsbenoud, want ek moet huis toe - daar waar dit 
somber en eensaam is. Dan wens ek as ek my oë sluit en my gebed doen, dat dit môre sal wees, waar ek dit 
nie voel nie, dat ek iemand wat nog hier wil wees se plek kan neem en maar gaan, want ek is een te veel, 
een oorbodig, een op sy eie. 

Bid tog vir my ook asseblief, ek vra so mooi, bid vir my ook. 

Maria 

En ons, ons wat wel so geseënd is… wat vang ons met ons verhoudings aan? Wat vang ons met mekaar 
aan? 

Besef jy wat jy het? Gee om vir mekaar. Laat dit weer soos die eerste keer wees. Laat dit dan ook van ons 
gesê word:  Ek het gehoor dat julle verhoudings gesond is: julle staan in ’n sterk verhouding met Jesus deur 
julle geloof en julle tree liefdevol onder mekaar as God se mense op. Mooi so. 

Efesiërs 1:15-23 

  

Slotgedagte 
 

http://kruispad.com?wpmllink=5156fcf0529ede79a00f7b565e75a3d4&history_id=1097&subscriber_id=5920
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Bronne 
Hiermee gee ek as redaktriese van die Trompetter 
erkenning aan die volgende: 

 

 Huisgenoot   

 Internet  

 Facebook  

 Carla lewis-Balden 

 Deo Gloria Gemeente 

 Jaco Strydom 
 

Groetpfoto van on “Boemelaarsvriende 


