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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 

Vakant 

 

 

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 
 ADANTE 
  
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 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    

 

 

Voel jy vandag swak soos 'n sprinkaan? 
“Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê: Laat ons gerus optrek en dit in besit 
neem; want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het 
gesê: Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte geru-
gte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê: Die land wat ons 
deurgetrek het om dit te verken, is ‘n land wat sy inwoners verteer; en al die mense wat ons daarin 
gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse 
afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë.” - Numeri 13:30-33. 
Wie die uitdagings van die onsekere toekoms volgens sy eie vermoëns beoordeel, sal sekerlik te-
rugdeins. Wie egter die toekoms ingaan en sy krag in die Here vind, sal as wenner seëvier. 
Hoeveel moed het jy vir die toekoms se steil bulte en diep klowe? Die uitdagings is nie vir ons almal 
ewe groot nie, maar tog is daar altyd iets onsekers in die dag van môre. Daarom soek ons na seker-
hede en ankers. Ankers vir ons daaglikse leefwêreld vind ons nie in die sigbare dinge nie, maar in die 
vaste beloftes van die onsigbare, betroubare God. 
Die volk Israel het nie sommer goedsmoeds die beloofde land binnegetrek nie, maar eers verkenners 
ingestuur. Twaalf manne met dieselfde opdrag: “Bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar 
woon, sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon, goed of sleg is, en of die mense se 
stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om 
van die land se vrugte saam te bring.” (Numeri 13:18-20). Die twaalf het verskillend teruggerappor-
teer. Hulle het saamgestem dat dit 'n wonderlike land was, wat oorloop van melk en heuning, met 'n 
oorvloed van vrugte. Oor die moontlikheid om die land in te neem, het hulle egter drasties verskil. 
Die verkenners se selfbeeld het verskil: 
 => Tien was bang en het hulleself soos volg beoordeel: “Ons is soos sprinkane teen die reuse 
Enakiete” (Numeri 13:33). Daarom wou hulle nie die beloofde land binnetrek nie. Nee, eerder terug 
na Egipte! 
 => Die ander twee het hulle nie blind gestaar teen hulle eie vermoëns nie. Hulle selfbeeld was versterk 
deurdat hulle hulleself as volk van God gesien het. Daarom het hulle gesê: “As die Here ons 
goedgesind is, sal Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk 
en heuning.” (Numeri 14:8). Die Here sal dit gee, ons krag lê in Hom. 
Sien jy jouself as 'n swak sprinkaan, of sien jou jouself as kragtige oorwinnaar? 
Besef in die geloof weer wie God is en wat Hy aan jou beloof as verbondskind. Jou sekerheid lê in 
Hom. Hy het ons in Christus sy eiendom gemaak. Moenie jou ryke erfenis in kleingeloof verwerp 
nie. 
 => Met die Here sou die Israeliete die beloofde land in besit neem. 
 => In kleingeloof moes hulle nog 40 jaar in die woestyn rondswerf. 
 => Met Christus is ons meer as oorwinnaars. Sonder Hom sal ons swak wees soos sprinkane! 
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Hallo Olifante 

Sjoe ek kan nie glo dit is al herfs nie, nee herfs is al amper verby nie….. 
 
Volgens almal wat die kamp by Andante bywgewoon het was dit vreeslik lekker.  ‘n Baie rustige, stil 
oord met heerlike stap geleenthede.  Die ablusiegeriewe is puik en so ook die algehele toestand van die 
kampterrein.  Ek moes ongelukkig werk die naweek en my man het besluit om nie die geleentheid deur 
sy vingers te laat glip nie en het saam gaan kamp. 
 
Ek wil ook net van die geleentheid gebruik maak om ons drie nuwe gesinne welkom te heet, twee het 
by my aangesluit en een by my woonwae gekoop, so jammer ek kon nie die eerste kamp saam met 
julle kamp nie, maar nou ja, daar sal vorentoe defnitief nog geleenthede wees om saam te kan kamp.  
Ek hoor daar is nie-geskeduleerde kamp vir die winter gereël by Weesgerus….. Kyk ek is gladnie ‘n win-
tersmens nie, maar die oord leen hom uit vir so kampie in die winter, ek sien uit daarna, hoop ons sal 
sommer ‘n mooi troppie Olifante by hierdie een wees. 

Sjoe die jaar snel verby en daar is reeds weer nominasielyste uitgegee op hierdie kamp.  Julle moet goed 
besin en besluit wie julle graag op julle bestuur wil laat dien, onthou, hierdie mense moet dit vir julle as 
Olifante laat werk. 
Aangesien hierdie die laaste kamp was voor die AJV, wil ek julle almal bedank 
vir die jaar se harde werk, insette en hulp, julle word nie verniet die ou groot-
voete genoem nie, julle staan daai groot skoene vol. 
 
Sien julle dan amptelik weer by die AJV in Augustus by Riverside Lodge. 
 
Olifantgroete 

Judith 

Redaksioneel 

Ons borge vir hierdie uitgawe 

GC CARAVANS (WITBANK) 
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    Hennie aan die woord 
Die jaar loop met gallop. Ons laaste geskeduleerde kamp vir 2015-16  was by die 
wildsplaas Andante gewees. Hier was ons 5 waens  van die Olifante . Die sesde Olifant 
se papier werk is intussen afgehandel en is na die kamp ook n volwaardige Olifant. 
Baie welkom aan Johan Conradie en sy gesin. Die ander gaste wat saam was het ook 
hul aansoekvorms voltooi, wag net vir die afhandeling van finansies. Hulle is Jan du 
Plessis en gesin en Adriaan de Beer en gesin. Die ander gas was Manie van der  Merwe 
se broer, Roelf en sy vrou.   Die kamp was regtig baie aangenaam gewees. Almal het 
dit terdeë geniet. 

 

Die kampterrein is baie rustige plek , waar jy werklik kan rus. 

 

Onthou ons volgende kamp is die AJV en dan moet ons nuwe bestuur kies. 

 

Maak seker die lede wat jul nomineer dra die waardes van SAWA uit. 

 

Ons volgende kamp is die een by Riverside Lodge. 

 

Olifant groete tot ons weer sien. 

 

 

Veilig sleep  

 
Olifant groete  
 
Hennie& Judith 
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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 - Manie en Elixe van der Merwe  
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 dat gevriesde voedsel eers in 1920 bekendgestel is ? 

 

 
 

    

Het jy geweet dat ‘n beer 42 tande het ? 
 

 
 
 

Voogdelys 2016 

Nuus uit ons kontrei 
Feite en geite ... 
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Huweliksherdenkings 
Mei 2016 

Pierre en Susan Wilsenach 29ste 
 

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. 

 

Mei 2016 
Jan de Bruin 4de 

Pierre Wilsenach 9de 
Hannatjie Vosloo 12de 

Analynn Korff 
 

Junie 2016 
Marie Fisher 7de 

Judith Cilliers 18de 
Nico Hattingh 24ste 

Jannie Meyer (D/B) 

 

Julie 2016 
Johnny Botha 
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 Kom lag ‘n slag! 

Te diep in die bottle ….. 

As jou van Van der Merwe is en jy kom van Brakpan, dan is jy in vir ‘n ding!  Koos kom huis toe met ‘n nul op sy 

rapport vir geskiedenis.  Groot Koos is baie kwaad, en gaan sien die onnie.  “Mnr wat se k@k is dit die dat jy my seun 

‘n nul gee vir geskiedenis?”  “Meneer van der Merwe, wat sou jy hom gegee het as hy nie eens weet Jan van Riebeeck 

is dood nie?”  “Man Meneer”, verduidelik Groot Koos, “Ons bly in Brakpan, ek het dan nie eens geweet die ou is siek 

nie!” 

As ‘n man nou so bietjie dieper in die bottel gekyk het as wat die plan was kan daar snaakse dinge in die kop 

aangaan. Verskillende motoriese en basiese dink funksies word beinvloed en die volgende lys som dit sommer 

lekker op.  

Dinge wat MOEILIK is om te sê wanneer jy gesuip is 

Innoverend 

Preliminêr 

Verspreiding 

Kaneelsuikerkorreltjie 

Dinge wat BAIE MOEILIK is om te sê wanneer jy gesuip is 

Spesifiseer 

Anti-konstitusionalisties 

Passief-agressiewe afwyking 

Transubstansieer 

Dinge wat heeltemal ONMOONTLIK is om te sê wanneer jy gesuip is 

Nee dankie, ek is getroud. 

Nee dankie, niks meer vir my om te drink nie. 

Jammer, jy is nie my tipe nie. 

O nee, ek kan nie. Niemand wil my hoor karaoke nie. 

Ek stel nie belang om met jou te baklei nie. 

Dankie, maar ek wil nie dans nie. Ek het nie ko-ordinasie nie en wil nie soos ‘n gek lyk nie. 

Waar’s die naaste toilet? Ek weier om in die parkeer area, op die gras of langs die pad te piepie. 

Nee, ek bel nie my vriende die tyd van die aand nie. 

Ek moet nou huistoe gaan. Ek werk môre. 

http://www.123rf.com/photo_18085504_drunk-monkey.html?term=drunk%2Bcartoon
http://www.123rf.com/photo_47691136_young-man-in-a-suit-with-a-glass-of-red-wine.html?term=drunk%2Bcartoon
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1.Linda Groenewald: Alles wat in die karavaan is bly daar behalwe kos en klere. Klere word net in gepak ek kos word in n 

krate gesit en gelaai. Vleis gaan in yskas en ons is reg om te ry. Die dag as ons ry laai ons net laptops kameras en padkos in 

kar. Ek begin juis volgende week komberse was vir einde Julie, help tog nie ek was as ons by huis kom nie alles word net 

weer vol stof. 

2.Daleen Du Rand Fourie Begin n week voor die tyd, sodat jy kan sien wat jy kort en nie op die nippertjie hoef rond te 

skarrel om goed in die hande te kry nie. 

3.Sanette Meyer Meiring By ons is dit redelik maklik want alles wat in die karavaan hoort BLY in die karavaan. Ons het ‘n lys 

gemaak van al die plekke waar ons die goed inpak soos bv onder die dubbelbed, twee bankies voor en in die kaste bo en dan 

neem my man ‘n foto sodat hy kan sien hoe dit gepak is. So ‘n week voor ons vertrek word die karavaan net goed skoonge-

maak en die breekgoed ens gewas en poleer en dan is dit net die kos en klere wat moet inkom. Ons hou ook die karavaan 

gesluit want ander haal die kinders die “leads” ens uit as hulle dit in die huis nodig kry. As ons terugkom word al die bed-

degoed gewas en vakuum verpak. 

4.May Schoeman maak n lys in dagboek om na te gaan begin redelik vroeg sorteer en pak en dan as daar gery moet word 

net klere en yskas goed!!!! maak skoon teryl oppak en sorteer as jy by die huis kom is dit klaar !!!!! 

5.Banie van Rensburg Sorg dat jy die swaar goed tussen die as en disselboom pak. Die deel agter die as moet feitlik niks in 

wees nie. Dit verhoed dat die karavaan agter die kar aan slinger en swaai. Lekker sleep! Yskaste is afgeskakel. 

6.Richard Sutton Ons maak die karavaan skoon ‘n week voor ons vertrek. Alles word op hulle plek teruggepak. Die oggend 

wanneer ons ry word die laaste goed gepak soos vleis en kruideniers ens. Alles op die as. Die ander balanseer mos klaar die 

gewig. Anderkant pak ons weer so uit. Die vrieskas eerste word aangesit vir die vleis en ander dinge. Dan slaan ons op. Groete 

7.Selma Stanton Swanepoel Hou by jou lys. Karavaan het sy eie goed behalwe kos en sekere klere. Grondseil heel laaste 

gepak vir eerste uit. Goed wat die minste gebruik word, die verste weggepak. Pak van toepassing vir elke vakansie. 

8.Niel Rossouw Baie maklik,pak net in,swaar goed op die as. 

9.Johann Venter Alle swaar groot goed in sleepvoertuig, die res volgens reels in die wa. 

 
10.Dan is daar ons grapkaste 

Belinda Horn Ok eks een van daai!!! Pak alles lol. 

Salome Langmann Jy pak dit die eerste dag vinnig uit, sodat jy met jou eerste glasie by die water kan sit…. Dan pak jou man 

alles aan die einde van die kamp in, tewyl jy vir die laaaaste keer by die water met n glasie sit……;-D 

 
 

Wat sê bestuur 
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Andante Wilds plaas kamp 29 April tot 1 Mei 2016 
Na 'n lang breek wat ons nie gekamp het nie, sien ons uit na 'n lekker rustige wegbreek kamp saam 
met die Olifante en het die tyd aangebreek dat ons nog 'n paar dae langer kan kamp ook. 

Wat ook 'n rustige en kop skoon maak plek is Andante net nie, met baie wilde diere en voels en ook 
lekker stap paadjies. Die lekker koel swembad is ook deur party Olifante getrotseer.  Ablusie geriewe is 
netjies en skoon, afgesien van die water druk pomp wat aanhoudend aan en af skakel. 

Twee gaste en twee nuwe lede het saam die vyf ander Olifante die naweek gekamp, almal het sommer 
van die opslaan lekker saam gekuier. Vrydag aand het ons lekker Jafels voorgesit vir ete en verder 
rustig om die kampvuur gekuier. Hiermee wil ek ook vir ons nuwe lede welkom heet en ook dankie se 
dat hulle so lekker saam met ons gekuier en gekamp het en ook die gaste wat daar was. Ons hoop ons 
sien julle weer op die volgende kamp. Afgesien van die lekker kamp en gesellighede het een van ons 
Olifante alleen daar opgedaag met sy tentjie, hy was soos 'n uit gestote bul en het sy wederhelfte baie 
gemis, asook die ander Olifante. Hoop nie dit gebeur weer nie. 

Party van ons was bevooreg om eers Maandag op te pak terwyl die ander hulle werks verpligtinge so 
getrou na kom.  

Almal het sonder teespoed by hulle bestemmings aangekom na die ontspanende naweek by Andante 
Wilds Plaas naby Naboomspruit. 

Die volgende kamp is dan ook nou eers weer oor twee maande by Riverside Lodge met die AJV. 

Hiermee wil ons ook dankie se vir elkeen se hulp en insette om dit vir die kamp kommadante maklik 
te maak om alles sonder probleme te kon doen. 

"Ek weet wat Ek vir julle beplan het, se die Here. Ek beplan voorspoed vir julle nie teespoed nie. Ek wil 
he dat julle Hoop vir die toekoms moet he." 

 

Geseende groete 

Manie 

Kampverslag …. 



Trompetter /Uitgawe 6/ 2016  Bladsy  11 

 

Adante 

Wat ‘n lifelike oord!  Boomryk, mooi groen gras, staproetes, skoon swembad met 
heerlike parkie vir kinders en lifelike  staproetes.  Dit was voorwaar ‘n aangename na-
week met drie nuwe gesinne wat saam gekamp het en aangeluit het.  Baie welkom aan 

julle almal.  Dan het Manie se broer en skoonsuster ook vir die soveelste keer saam 
gekamp, hulle kan ook maar lede word, hulle is al so deel van die groep. 
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Lekker  

 

Man  

 

Lekker!! 
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Johnny en Esme  - 40st Streekkamp 

Nicolette de Beer - Sportspersoon 

Marco de Beer - Trompettertjie 

Kampkommandante - Manie en Elize v/d Merwe 

Givane Conradie - Bolliemaker Hennie Cilliers - Olifant van die Naweek 
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Ouers met liegprobleme 

Baie ouers lieg vir hulle kinders. Hulle sê byvoorbeeld: “As jy dit weer doen gaan ek jou so en so straf,” maar hulle doen dit 

nie - werk dan eerder met minder reëls en kry ’n kleiner straf wat jy kan toepas. Ouers sal ook dikwels die waarheid met 

betrekking tot 'n bepaalde krissis of toekomstige planne van tieners weerhou in 'n poging om hulle te beskerm - wat 'n 

mens kan verstaan - maar op die ou einde vind tieners amper altyd self die waarheid uit.  Die boustene van alle verhoudings 

is vertroue en vertroue se belangrikste element is waarheid.  Ons neem tog die mense wat die minste vir ons lieg die ern-

stigste op. Moenie jou kind se vermoë om die waarheid te hanteer onderskat nie.  

Moeilikheidmakers wat vuilspeel 

Een van die wreedste goed wat ons dikwels by "probleemouers"  sien, is waar 'n pa en 'n ma wat geskei is hulle 

die kinders gebruik om mekaar terug te kry. Die ma doen byvoorbeeld alles in haar vermoeë om te sorg dat die 

pa nie gereelde kontak met die kinders kan hê nie, net omdat hy haar seer gemaak het. Sy weet waar om hom 

die seerste te slaan.  Baie geskeide ouers praat nie meer met mekaar nie, die kinders word nou gebruik as 

boodskappers van griewe.  Dit is wreed. 

Lelik stout 

 Geen ouer is perfek nie. Ons maak almal foute (vra my kinders!), maar party is lelik stout. 

Hier praat ek nie net van pa’s en ma’s wat vloek, kroek of nou en dan 'n bietjie lieg nie, maar van “ouer-kriminele”. 

Waar meeste misdadigers van ander mense steel, steel hierdie mense by hulle eie kinders.  Ouers wat so drink dat daar nie 

geld is vir kos of skoolboeke nie. Wrede mense wat hulle eie kinders fisies aanrand, molesteer of afdreig met selfmoord.  

Meer as een tiener het al vir my vertel dat sy ma gereeld sê sy wens sy het eerder gegaan vir ’n aborsie, want hy maak haar 

lewe hel. ’n Meisie vertel dat haar ma vir jare geweet het dat haar pa haar molesteer maar niks wou doen nie.  Die mense wat 

naaste aan jou is maak die seerste en ouers vervul dikwels daardie rol. “Dit is asof daar iets in jou dood gaan wanneer die 

mense wat jou moes beskerm en liefhê so iets aan jou doen,” sê 'n meisie in graad nege.  Soos under-cover kriminele ry 

hierdie ouers dikwels duur karre en sit met heilige smiles voor in die kerk.  Alle ouers van jongmense met erge gedrag-

sprobleme is nie "probleemouers" nie. Daar is regtig goeie, onselfsugtige ouers wat eerlik is, moeite doen en omgee, en tog 

ruk hulle kinders heeltemal hande uit. Om vandag 'n ouer te wees is geen maklike saak nie!   Iemand sê nou die dag: “As 

elkeen net begin by homself sal die hele wêreld ’n beter plek wees”. Beter kan ek dit nie sê nie. Die beste ding wat jy vir jou 

kind kan doen is om te sorg dat dit geestelik goed gaan met jou en jou huwelik.  Ruk jouself reg! Gaan soek hulp as dit 

nodig is. Maar moenie verwag dat jou tiener verantwoordelikheid gaan vat vir sy/haar lewe as jy nie verant-

woordelikheid vat vir jou lewe nie.  Die feit bly staan: baie ouers maak op ’n groter skaal droog as wat hulle 

kinders ooit hoop om te doen - tot húlle eendag groot genoeg is om kinders van hulle eie te hê . . .  

Geskryf deur:  Jaco Strydom 

Tieners 
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Pretblad vir almal 
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Vir die jongspan 

“N SKELM JONG MAN ... 

Daar was eenmaal 'n baie ryk man. Sy naam was Matteus. (Party mense het hom ook Levi geno-
em.  Hy het in 'n groot huis gewoon en pragtige klere gedra. Hy was lief om lekker te eet. Hy het 
baie bediendes gehad om hom te help. 
Matteus het geld ingesamel vir die koning. Elke môre het by sy groot huis verlaat en die pad gevat 
wat naby die see verbyloop. Daar het by 'n kantoor gehad. Hy het by 'n tafel gaan sit en mense wat 
daar verbyloop, moes betaal. 
Daar het allerhande soorte mense verbygeloop. Eendag kom daar 'n man verby in 'n donkiewa. 
Matteus sê vir hom: "Jy moet belasting aan die koning betaal vir die wa en die donkie. Dit sal drie 
silwerstukke wees." 
Die man betaal toe maar die drie silwerstukke. Hy wil nie regtig die geld vir Matteus gee nie, maar 
hy weet goed dat hy in die moeilikheid sal beland as hy dit nie doen nie. 
Toe die man weg is, sit Matteus twee silwerstukke vir die koning weg en een silwerstuk hou hy vir 
homself. Mooi so, dink hy, dis meer geld vir my. Hy is regtig 'n groot skelm! 
Op 'n ander dag kom daar 'n man verby wat 'n swaar sak dra. "Laat ek kyk wat is in daardie sak van jou," sê Matteus vir 
hom. Die man maak die sak oop. In die sak is duur bakke en borde. "Jy moet die koning twee silwerstukke betaal vir die 
bakke en die borde," se Matteus. 
Al wil hy nie, betaal die man maar die twee silwerstukke. Hy weet hy sal in die moeilikheid beland as hy dit nie doen 
nie. 
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Antwoord op Soduko 

Toe die man weg is, sit Matteus weer een silwerstuk weg vir die koning en een hou hy vir homself. 
Mooi so, dink hy, dis meer geld vir my. So 'n skelm! 
Almal weet dat hy 'n skelm is. Almal weet dat hy te veel geld by die mense vat en dit vir homself 
hou. Daarom hou die mense nie van Matteus nie. 
Soms loop Jesus ook met hierdie pad. Dan sien Matteus Hom. Partykeer staan Jesus naby Matteus 
en praat met die mense. Matteus kan dan hoor wat Jesus sê. Hy luister na wat Jesus vertel. Hy ver-
geet nie die stories nie en as hy saans by sy groot huis is, dink hy daaroor. 
Matteus hou van Jesus. Hy weet dat Jesus goed en vriendelik is. Hy weet ook dat Jesus nooit skelm 
is nie. Jesus help mense en Hy is hulle Vriend. Ek wens Jesus was ook my Vriend, dink hy. Maar dan 
word hy hartseer. Jesus sal nooit my Vrieind wees nie. Ek is te skelm en onvriendelik. Hy sal nie van 
my hou nie, dink hy. 
Maar eendag kom Jesus weer daar weer daar verby. Hy weet dat Matteus na sy stories geluister het 
en Hom vir 'n Vriend wil hê. Hy gaan staan by Matteus se tafel, kyk na horm en sê: "Kom saam met 
My en word een van my dissipels." 
Matteus kan sy ore nie glo nie. Vra Jesus hom regtig om een van sy dissipels te wees? wonder hy. Hy 
weet dat hy nie tyd sal hê om geld vir die koning in te samel as hy saam met Jesus gaan nie.  Hy 
weet dat hy ook nie meer skelm sal kan ‘wees nie. Hy weet dat hy nie meer geld sal hê vir lekker kos 
en mooi klere nie. Maar hy gee glad nie om nie. 
Toe Jesus met hom praat, weet Matteus wat hy sal doen. Hy staan op, los sy tafel en gaan saam met 
Jesus. Hy wil nie meer skelm wees nie. Hy wil liewer vir Jesus help. 
Jy het seker ook al baie verkeerde dinge gedoen. Doen 'n gebed om vir Jesus te vra om jou te help 
om vriendelik en soet te wees. 
'n Gebed 
Liewe Jesus, partykeer voel ek lus om stout te wees. Help my asseblief om nie  verkeerde dinge te 
doen nie. Help my asseblief om vriendelik te wees.  
Amen. 
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Senior Burgers 
Alzheimer se siekte 
Alzheimer se siekte is die mees algemene vorm van  demen-
sie  (kranksinnigheid) by mense ouer as 55 jaar, en alhoeweldit in 
uitsonderlike gevalle reeds in die veertigerjare kan begin, ontstaan dit ge-
woonlik eers heelwat later, met ‘n gemiddelde aankoms van 70 jaar.  Dis ‘n komplekse genetiese 
siektetoestand waar meer as een genetiese mutasie asook omgewngsfaktore ‘n rol speel, en kom 
meer algemeen by vroue as by mans voor.  Alhoewel dit in families voorkom, sal nie alle lede van 
die familie dit erf nie.  Dit is moontlik dat 20 – 40% van mense oor 85 jaar Alzheimer se siekte het. 
Alzheimer se siekte word gekenmerk deur die stadige aankoms en geleidelike verergering van ge-
heueverlies;  onvermoë om nuwe inligting te leer en op te roep, onvermoë om die regte woord te 
vind,  afname in logiese denke;  agteruitgang van spraak en waarnemingsvermoë; afname in spierver-
moë met inkorting van handbeweging en probleme on te stap; inkorting van die vermoë om 
alledaagse handelinge uit te voer; “mood swings”, veranderde,  ontoepaslike en onvoorspelbare 
optrede.  Saam daarmee kan ‘n hele reeks ander simptome voorkom soos depressie, slaaploosheid, 
waandenkbeelde, gewigsverlies, emosionele uitbarstings en psigoses.   Die meerderheid Alzheimerly-
ers is egter sagmoedig en inskiklik.  Toenemende agteruitgang is onvermydelik en die siekte duur 
gewoonlik 8 tot 10 jaar voordat die dood intree, maar in uitsonderlike gevalle is ‘n lewensduur van 1 
tot 25 jaar na diagnose  beskryf. 
Die diagnose van Alzheimers word nie net gemaak op grond van simptome nie, alhoewel daar ‘n 
kenmerkende verloop van die siekte is.  ‘n Volledige ondersoek moet gedoen word om ander 
moontlike oorsake uit te skakel.  ‘n Algemene oorsaak van disoriëntasie en verstandelike inkorting 
by bejaardes is byvoorbeeld wanneer hulle ‘n groot verskeidenheid medisynes neem, en sodra dit 
gestaak en sinvol herbeplan word, herstel hulle breinfunksie weer volledig. Ander siektetoestande 
soos herhalende klein beroertes (veelvuldige infarksie-sindroom), gebrekkige skildklierfunksie, Vita-
mien 12-tekort en ander vorms van wanvoeding, lewer- of nierversaking, gifstowwe (selfs net bloot-
stelling aan insekdoders en tuingiwwe) en ander breinpatologie moet uitgeskakel word.  Depressie in 
‘n bejaarde kan so erg wees dat dit verwar word met degeneratiewe breintoestande. Dit is die moeite 
werd om ‘n mediese kenner (verkieslik ‘n neuroloog, of ‘n internis) se mening te verkry wanneer die 
diagnose vermoed word sodat die nodige ondersoeke gedoen kan word. 
Genetiese toetsing is in Suid-Afrika beskikbaar, alhoewel dit nie vir almal toeganklik is nie, en kan ‘n 
rol speel om familielede wat aangetas is, vroegtydig te diagnoseer.  Dis is egter baie belangrik om ge-
netiese toetsing met groot omsigtigheid te hanteer om nie onnodige angs te veroorsaak nie, en 
volledige berading is nodig selfs voordat die besluit om genetiese ondersoeke te begin, geneem 
word. 
Spesiale ondersoeke en skandering is dikwels in die vroeë fase van die siekte normaal, maar mettertyd 
wys MR-ondersoeke (magnetiese resonansskandering) kortikale atrofie (krimping van die brein 
met  funksionele verlies van veral die hoëre breinfunksies soos denke, insig, spraak).    Daar is ook 
krimping van die hipokampus en ‘n verandering in die samestelling van die serebrospinaalvog wat die 
brein en rugmurg omring. 
 
 

Vervolg  in volgende uitgawe ….. 
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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 
Eieerlose Sjokoladekoek 

Oond 180 gr C. Sif saam in mengbak: 3 k 
bruismeel, kwart t sout, 1en half t koeksoda 
en halwe k kakaopoeier, voeg 2 k suiker by. 
Maak holte in meelmengsel en voeg vlg in; 1 
k sonneblom olie, 2 k koue water, 2 t vanilla 
geursel en 2 t asyn. Klits deur en verdeel in 2 
gesmeerde, gevoerde ronde koekpanne en 
bak vir 30-40 min. Laat effe afkoel in panne, 
keer uit op afkoel rakkie, koel heeltemal af 
en versier met Karamel kondensmelk  

 

 

 

 

 

 

 

Een bak  Maalvleisgereg 

Stel oond op 180 gr C. Smeer casserol, braai 
750 gr maalvleis met 1 gekapte ui in aparte 
pan. Sprinkel met sout en peper. Skep onder 
-in casserol, smeer lagie chutney van jou 
keuse, bo-oor. Gooi 1 k rou rys bo-oor, dan 
een blikkie minestrone of sampioen sop en 1 
blikkie room sampioene bo-oor. Gooi dan 2 
k kookwater oor en bedek met tinfoelie, bak 
vir een en ‘n half uur tot gaar en rys sag en 
uitgeswel. Gooi gerasperde kaas bo-oor en 
smelt in oond, bedien met groente van jou 
keuse. 
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Slotgedagte 
Galasiërs 3:14 ... Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel 
kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die 
Gees ontvang wat God beloof het.  Daar is in die gedeelte twee belangrike temas wat 
vir my uitstaan: 1. Deur Christus Jesus het ons deel van die verbondsvolk geword. 2. 
Deur die geloof (sonder dat ons dit verdien het) het ons die Heilige Gees ontvang. 

Gebruik nou die geleentheid om te dink wat presies dit vir jou beteken en dank God 
vir dit. 

 

Liewe Vriende Ons kan nie in  ons eie krag enige iets doen om Suid Afrika om te 
draai  nie, maar ons  kan wel God vertrou om ons hieruit te red.  Hierdie is net 'n 
nederige, klein stukkie inligting wat gaan vra dat  jy net 'n paar sekondes van jou kos-
bare tyd sal opoffer. 
 
Ons mense  -  noem hulle Boere, noem hulle Afrikaners, noem hulle wat jy wil - het 
'n baie ryk geskiedenis hier aan die Suidpunt van Afrika. Die een  element wat  nog 
altyd teenwoordig was in al ons suksesse, is die Genade van die  Almagtige  Skepper. 
 
"Ons Vader in die Hemel, Skepper van alle dinge, ons staan as volk voor U, sondig en 
verward.  Vergewe ons ons foute en gryp U in.  U is beskikker oor  alle dinge, U beveel 
en dit geskied, U is die Almagtige.  Neem U die leiding, gee ons helderheid van 
verstand, vul ons met die waarheid en  wysheid uit U woord om te besef wat ons  moet 
doen en red ons van ons eie agendas. Mag U wil geskied..   Amen" 
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Bronne 
Hiermee gee ek as redaktriese van die Trompetter 
erkenning aan die volgende: 

 

 Sarie 

 Internet  

 Facebook  

 Deo Gloria Gemeente 

 Sanlam 

 Rooi Rose 
 


