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Blydskap in die Here is baie belangrik in die kind van God se

lewe soos blyk uit die volgende Skrif gedeelte: 

 

Daarop het Nehemía—hy was die goewerneur—en Esra, die

priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk

onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan

die HERE julle God; treur nie en ween nie! Want die hele volk

het geween toe hulle die woorde van die wet hoor.

 

Die volk van Israel het geween toe hulle na die Wet van God

geluister en besef het hoe groot hul sondeskuld was, maar

hul twee geestelike leiers, Esra en Nehemia het geweet dit is

nie vir die mens goed om in droefheid te bly nie; nee daar is

wel ‘n tyd vir trane maar dan moet dit ook weer afgedroog

word. Nie ons trane nie, maar ons blydskap in die Here is ons

beskutting teen aanvalle van die duiwel om ons nog verder

te laat sondig. Ja, ons blydskap in die Here is net so heilig en

kosbaar vir Hom as ons trane. Heilige blydskap is my skild

teen die pyle van ontmoediging! Wanneer ‘n mens vrolik is, is

jou hart mos vol, loop hy oor en as ‘n beker oorloop, kan jy

nie nog iets daar inkry nie. So, kom die duiwel dan met sy

giftige wilde-als druppels van verleiding, vrees of twyfel aan

by ‘n hart wat oorstroom van blydskap, spoel sy gif sommer

net weg en moet hy maar pad vat en ‘n leë hart gaan soek

waarin hy dit kan gooi.

 

 Die Heer wink jou nader en wanneer jy voor Hom staan, kyk

Hy jou in die oë en gee jou ‘n plegtige spesiale opdrag:

“Jan/Marie, verbly jou altyd in die Here; hoor jy mooi wat Ek

vir jou sê? Laat ek dit herhaal: Verbly jou!” Jy stap daar weg,

diep in gedagte en sê vir jouself: “Sjoe, di’s mos ‘n opdrag,

nie sommer net ‘n idee nie; ‘n opdrag! Hy sê Hy wil sien dat

ek my gedurig in Hom verbly. Nou maar reg so, dan gaan ek

gehoorsaam wees en dit doen; en ek begin sommer nou.”

 

 

Blydskap in die Here

..want die 

blydskap in die 

HERE - dit is julle 

beskutting.

 

Neh 8
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Die somer het skaars begin toe word dit Herfs!
 
Alhoewel dit baie lekker is om in die somer te kamp met al die roomys
en see rokkies, kan ons nou weer die waaiers vir eers wegpak en
gemakliker slaap in die aand met die koeler lug buite. 
 
Ons is gelukkig om die mooiheid van Herfs raak te sien, wat ons dalk
sou gemis het as ons nie uitgekom het en tyd buite spandeer het soos
wat die Sawanante maak nie en daarvoor kan ons opreg dankbaar
wees. 
 
Ons het al 'n hele paar kampe agter die rug in 2019, waavan die laaste
een die Gebiedskamp by Jeffreys Baai was, en was dit nou lekker om
almal so bymekaar te wees as a hegte SAWA eenheid. 
 
Geniet die paaskamp, waar ookal julle julself bevind oor die lang
naweek. 
 
Vir die gelukkiges wat geboek het vir die wintertoer, julle het voorwaar
iets om na uit te sien en het die res van ons wat by die huis bly baie
jaloers. 
 
Geniet elke oomblik van kwartaal twee en wees dapper en dankbaar.
 
 
 
 
 
 

S.A.W.A. Groete!



VOORSITTERS VERSLAG
Tjaart Snyman
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Ons het 'n nuwe jaar begin met al sy uitdagings  vandat ons laas gesels het.
 
Eerstens dankie aan ons Hemelse Vader vir nog 'n jaar wat voor ons lê en vir sy bewaking 
gedurende die eerste kwartaal wat agter ons lê. Nie een van ons weet wat die res van die jaar 
op ons wag nie. Laat ons hande vat en met ons oë gerig op die here die allerbeste daaruit kry.
 
Geluk aan al ons leerlinge met hulle goeie 2018 uitslae. Mag julle in 2019 ook julle beste 
lewer. Sterkte aan die leerlinge wat verkies is tot die leerlingraad van hulle onderskeie skole. 
Aan die Hoofleiers wil ons sê, bly net jouself en vervul jou taak met trots.
 
Sterkte aan die onderwysers met die res van die jaar se harde werk wat op julle wag. Onthou 
julle moet 'n voorbeeld wees, want die leerlinge kyk op na julle. Ons is trots op elke leerkrag. 
Dankie vir wat julle vir ons kinders doen. 

Ons eerste saamtrekke vir die jaar is reeds verby en is baie goed bygewoon sover.
 
Hierdie jaar is die vyftigste bestaansjaar van SAWA. Ons sal ook 'n spesiale saamtrek reël om hierdie besondere 
verjaardag te vier.
 
Ek vra weerens asseblief dat die lede sal reageer op die versoek of hulle saamtrekke gaan bywoon. dit maak dit vir 
Annamarie baie moeilik om besprekings te doen as sy nie die getalle het nie. Die parke raak ook ongeduldig as ons nie 
vir hulle die korrekte getalle kan gee nie. Baie dankie vir julle samewerking ook met hierdie saak. 
 
Baie dankie aan die persone wat so gereeld vir ons donasies gee. Die word opreg waardeer.
 
Hou SAWA Oos-Kaap se naam hoog. Maak dit lekker vir die nuwe lede om aan te sluit en leef julle Christenskap uit.
 
Mag die res van 2019 vir elkeen 'n besonder geseënde jaar wees. 

S.A.W.A. Groete!



Lief, Leed & Siek

LEED

L E E F  E E N V O U D I G .   D R O O M  G R O O T .   W E E S  D A N K B A A R .  

Ons Lede presteer gereeld in verskeie velde, terwyl ander deur 
moeilike tye gaan. Vind hier uit wie lief, leed of siekte het. 

Johan Steynberg het vroeg in die jaar 'n voet operasie ondergaan
Vanessa Rens het begin met chemo behandeling vroeg in die jaar
Mariana Pozyn se Pa was in die hospitaal opgeneem
Gerrie Rens sukkel met sy oë en het weer 'n operasie ondergaan
Yolanda van Rensburg het vir toetse gegaan 
Johan Fourie het 'n blaas operasie ondergaan
Willie Conradie was in die hospitaal opgeneem
Elzaan le Roux is die 4de April na amper twee weke onslaan uit die hospitaal
Richard en Poppie Heyman se skoondogter is in die hospitaal opgeneem weens 
hoë bloeddruk
Marietjie Venter is terug na die dokter vir verdere toetse
Ons dink aan Mario en Clarise Steenkamp wie se baba in Mei gebore word en glo 
en vertrou alles sal goed verloop die laaste paar weke
Juliana Knoetze van Dagbestuur by Hoofkantoor is gediagnoseer met kanker en sal 
eersdaags begin met chemo en bestraling

SIEK                                                                

Mario Steenkamp  se Oupa is oorlede
Peet Janse van Rensburg se swaer is oorlede
Estelle Ferreira se se Pa is oorlede (Johan Vermaak)

LIEF
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Kevin Meyer het vroeg in die jaar verloof geraak
Lize Strydom het onder die top 5 finaliste van Mej Brandwag ingekom
Dorê Weitz het onder die top 10 ingekom met 'n Gala swem geleentheid
Japie en Cornê Snyman het 'n kleinseun ryker geword
Jean Schultz het O/12 OP kleure verwerf vir krieket
Louis en René Botha se dogter Stormy het op 6 April in die huwelik getree
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WILLOWS
1 8  -  2 0  J a n u a r i e  2 0 1 9

Hierdie was ons eerste saamtrek van die nuwe 
jaar. Daar was lede wat al voor die naweek kon 

gaan kamp. Hulle is natuurlik weer die 
gelukkiges wat nie meer nodig het om aan 'n 

"Baas" te raporteer nie. 
 

Willows is een van ons gewilde parke in die 
omgewing. Ons as Sawanante geniet altyd die 

park met sy skoon geriewe, geleentheid vir 
visvang en heelwat vir die kinders om te doen.

 
Daar is Sawanante wat vir my gesê het, hulle 
verkies nou en dan 'n rustige naweek sonder 

veel aktiwiteite, so Willows was ons eerste 
rustige naweek, waar elkeen kon doen wat 
hulle graag wil. Die wat nie op die glybaan 

baljaar het nie, het die rustigheid van die see 
bewonder of heerlik saam gekuier met vriende. 

Die see het 'n kalmerende uitwerking op die 
mens. Die werke van die Here is groot.

 
Dankie aan al die kampkommandante wat ons 
so mooi met die boekevat en inbetaling gehelp 

het. Dankie Ds. Rudi vir jou boodskap. Dit 
beteken baie vir ons. Daar is altyd iets om te 

onthou en te gaan uitleef.
 

Dankie aan almal wat die saamtrek bygewoon 
het en so ook die wind getrotseer het. Dit is wat 

ware Sawanante doen. 
 

Groete, Tjaart



VAN STADENS (SENIOR BURGER KAMP)
8  -  1 0  F e b r u a r i e  2 0 1 9
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Sommige lede het alreeds vanaf Woensdag-aand gekamp en was gelukkig om rustig kamp op te slaan 
met ‘n pragtige sonsondergang in die agtergrond. Die “Brille en Pille” banier het trots aangekondig dat 
SAWA Oos-Kaap se Senior Burgers kom afpak het vir ‘n salige naweek. Braaivleis vure is vroegaand 
aangesteek en daar is rustig gebraai en gekuier, en so bietjie verlang na die lede wat nie meer met ons is 
nie!
 
Donderdag oggend het Frans Pensionaris sommer gou gou omgedraai en verder gerus. De Wet moes 
vroeg die lang pad terug aandurf nadat hy sy Karavaan staangemaak het, terwyl die ander kampeerders 
lekker ingelê het. Laat lê het nie veel gehelp nie want soos gewoonlik was daar klomp dag besoekers en 
kinders wat giggel en lag! Die res van die lede het stuk-stuk deur die dag ge-arriveer en hulle plekkies 
staangemaak vir die naweek. 
 
Die Donderdag middag het Oom Wouter vir ons ‘n boodskap gebring om die naweek reg te begin en 
daarna het Liana en Tersia die leisels vasgevat om die Seniors en gades te trakteer met Rooster Koeke 
gevul met Kerrie Maalvleis of Konfyt en Kaas. Die groep van 8 gesinne het te lekker gesmul. “Loop en 
Stamp Muffin” het self een afgesluk sonder om te sukkel! Daar is lekker gekuier onder die boom al het die 
wind bietjie gepla.
 
Met dankbare harte en vol magies het die “Senior Burger Klaas Vakie” sand kom strooi en ogies toe was 
meeste Seniors se voorland. ‘n Onrustige nag met sterk wind het egter meeste eers diep in die nag laat in 
sluimer en toe hulle ontwaak het die jonger lede reeds begin aankom vir hulle naweek. En so kom nog ‘n 
lekker Senior Burger saamtrek tot ‘n einde.



JEFFREYS BAAI (GEBIEDSKAMP)
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Nadat almal begin uitsien het om ‘n oord te besoek, waar sommiges jare gelede laas
gekamp het, naamlik Plettenberg Baai Aventura, was dit ‘n groot teleurstelling om 2 weke voor die kamp, te hoor dat hulle
nie ons bespreking gefinaliseer het nie!  Veral die Klein Karoo lede moes toe verder sleep na Jeffreysbaai, aangesien alle
oorde daar rond reeds vol bespreek was vir die lekker lang naweek!  Op die end was daar darem 6 waens van Klein Karoo,
met 11 van Strelitzia en iewers in die 30 waens van Oos-Kaap.
 
Heelwat lede het reeds die Woensdag kamp opgeslaan en stormtoue is gespan, want almal verwag altyd wind by
Jeffreysbaai! Toe verras die weer ons en het ons heerlike weer gehad die naweek, met hier en daar bietjie wind.  Daar kon
lekker geswem word in die see, waar die water nog nie te koud was nie!
 
Donderdag het die toergroep, onder leiding van ons president, Nico Spaumer, aangekom vanaf Mosselbaai.  Hulle is toe
reeds 2 weke op toer en sou eers die volgende naweek tuis wees. Al die ander lede het toe ook gekom en die oord lekker
volgemaak. Rudi en Ilze Kleynhans, ons voogde op hoofbestuur, het reeds die Woensdagmiddag aangekom en Willem het
vir hulle ‘n lekker slaapplek reggemaak.
 
Donderdagmiddag het Oos-Kaap se lede begin met die naweek se verkopings, deur heerlike worsbroodjies te verkoop.  Dit
was Strelitzia se beurt om te begin met Boekevat die aand en Ben het gelees dat dit saliger is om te gee, as om te
ontvang. Die aand het Strelitzia die gaste onthaal en ‘n paar van ons lede het by Willem se woonwa saam met Willem- en
Rudi-hulle gebraai. 
 
Vrydagoggend moes ons vroeg opstaan om te begin met die 100 “breakfast buns” wat ons moes maak.  Sommige
hardwerkende vrouens moes egter werk toe gaan in PE en die mans moes vir hulle instaan.  So het Werner en Marcel
reeds vroeg die uie gesny en Ben het dit begin braai.  Daarna is die spek gebraai, tamaties en blaarslaai is reggekry.
 Arme Annatjie het aangebied om agtuur die vars broodjies te gaan kry, maar moes toe verder ry as wat sy wou, daarvoor.
 Met die terugkom het sy so verdwaal, dat ons al na haar wou gaan soek! Die manne het skottels en gasbottels te voorskyn
gebring, want die krag sou nege-uur afgaan.  Toe was daar net ‘n paar eiers wat gebak moes word vir die laat slapers,
want elkeen moes ‘n vars gebakte eier kry! Ons kon ‘n hele R1500 inbetaal.  Ons wil hiermee dankie sê aan al die
donateurs en helpers, anders sou ons nie soveel kon inbetaal vir die presidente-fonds nie.
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Klein Karoo se lede het die middag hul stofies en panne reggekry en begin pannekoek bak onder die groot tent.  Dit het
groot aftrek gekry en die oefenlopie het geslaag. Die aand het Gideon, van Klein Karoo, Boekevat waargeneem en na
aanleiding van die teleurstelling met die bespreking by Plet Aventura, het hy genoem dat Sawanante se gesindheid
behoort altyd reg te wees en Sawa eerste stel.
Vrydagaand het almal vuur gemaak en gebraai of pot gemaak.  Klein Karoo se lede het na die gaste omgesien.
 
Saterdag is daar pannekoek en poeding verkoop in die groot tent.  Rina en Christo het ook nog poeding kom soek 12 uur,
toe is dit al uitverkoop.  Gelukkig het Ann betyds vir hulle ook gekoop.  Oos-Kaap se ds Rudi het die Boekevat
waargeneem die aand.  Later die aand moes ons net hoor van die seekos wat die jong groep maak!  Dit was mossels,
garnale en weet nie wat nog nie.  Ons het maar weggebly van hulle af, anders water ons monde hul vure dood!  Innecke
en Divan, Werner en Erika se kinders het kom saamkamp en nie lank nie, toe word Innecke se kitaar uitgehaal en vergas
sy hulle met haar mooi sangstem!  Hoop ons kan haar weer hoor.  Intussen loop haar pa rond met ‘n horinkie met sterk
chilli witblits. ‘n Paar van die dames het hulle laat vang en moes sjokolade eet om die brand weg te kry.  Selfs die
president, Nico, het ook sy lippe daaraan gewaag. So, wees gewaarsku as Werner met sy horinkie loop!!
 
Sondag is daar kerkdiens onder die tent gehou, deur Oos-Kaap se pastoor Ashley Brady.  Hy het sy koplampie opgesit en
die boodskap het gegaan daaroor dat ons ‘n lig op iemand se pad moet wees.  Die loodjie wenner is getrek en Maxi het die
gehekelde kombers gewen!  Die toergroep het so baie lootjies geneem en het regtig gehoop dat een van hulle dit sou wen.
 Ongelukkig kon daar net een wenner wees! 
 
Willem het vir Nico Spaumer aan die woord gestel en hy het net weer benadruk dat jonger lede gewerf moet word,
aangesien die ouer lede een na die ander hul woonwaens verkoop, aangesien hulle te oud raak om te sleep.  Die
kampkommandante, die voorsitters van elke streek, het hul plaatjies van Willem ontvang en het elkeen ‘n paar woorde
gesê.  Daarna het die meeste lede gaan oppak, maar Strelitzia moes darem eers tee drink.  Ben het al ons lede bedank vir
hul goeie samewerking die hele naweek.  Natuurlik het die oepse nie agtergebly nie en Werner het sommer ‘n bloue
ingegooi vir sy horinkie!
 
Jeffreysbaai het ons almal goed behandel die naweek, en daar is swaar afskeid geneem.  Die toergroep sou die Maandag
verder reis en Ina het gou ‘n melktert vir die groep gemaak vir die Sondagmiddag tee.  Baie dankie Ina.  Dankie weereens
aan elkeen vir sy/haar aandeel aan ‘n heerlike naweek.
 
Ben en Ann



Die Biltong 
Braaibroodjie

BESTANDELE                                                      

METODE                                                                  

1.  Verhit olyfolie in 'n                 
   pan. Voeg die uie en braai     
 tot sag. 
 
2.  Voeg 1 tot bruinsuiker en       
     1 tot Balsamiese Asyn by       
     en laat dit prut op lae             
     hitte tot die uie soet en           
     taai is van die suiker               
     (ongeveer 15 tot 20                 
      minute). sit opsy om af te     
      koel.
 
3.   Smeer die buitekant van       
      die brood met botter. 
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Olyfolie
2 Rooi uie, fyngekap

Bruinsuiker
Balsamiese Asyn

1 Koppie Biltong, gesny
1 Houer Roomkaas

1 Koppie wit Cheddar Kaas, gerasper
'n Paar snye brood van jou keuse
Botter om buit op brood te smeer

 

4. Smeer die binnekant van      
     die brood met 'n laag            
     roomkaas. Voeg die              
     gekaramaliseerde uie en      
     biltong by. 
 
5. Sprinkel laaste die wit          
    Cheddar kaas oor. 
 
6. Plaas die toegemaakte          
    broodjies op 'n braai oor        
    medium hitte. Draai die        
    broodjies gereeld om tot      
    die brood gerooster is aan    
    die buitekant en die kaas      
    gesmelt is.
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AANKONDIGINGS

Kalender
2019

 Die elektroniese weergawe is binnekort 
beskikbaar op die Oos-Kaap SAWA Facebook 
blad.
 Kontak Liana Labuschagne per whatsapp 072 
873 3900 vir 'n harde kopie van die kalender.
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JEUG BLAD K is vir Kamp

April

19 Chené Engelbrecht
27 Stefani Lambrechts
 
 
 

Wat 'n halwe Appel gedoen het
Het julle die storie gehoor van die perd wat die helfte - wel, byna die helfte - van die verkeer van die groot stad Londen tot stilstand gebring het? 

Nie? Dan moet ek eers van die perd vertel.  
 

Ek weet nie wat sy naam was nie, maar ons noem hom Fred. 
 

Wel, Fred het een môre taamlik nukkerig sy werk begin. Miskien het hy met die verkeerde poot uit die stal gestap. In elk geval, hy was glad nie 
ingenome met die gedagte om die môre langs sy maat 'n swaar trollie van die stad na die dokke te trek nie. Dus besluit hy toe om steeks te 

wees.
 

Toe die trollie die middel van 'n groot brug bereik - juis die plek waar niemand ooit toegelaat word om stil te hou nie - besluit ou Fred hy gaan nie 
verder nie. Hy het botstil gaan staan en wou nie roer nie. 

 
Die baas het van die trollie afgespring en met Fred begin mooipraat en toe dreig hy hom, maar dit was alles verniet. Fred het doodstil gestaan. 

Sy maat het hom probeer trek, maar Fred en die trollie saam was te swaar.
 

Intussen het 'n bus agter die trollie stilgehou en agter die bus twee of drie motors en nog 'n bus. Maar Fred het hom nie daaraan gesteur nie. 'n 
Konstabel het nadergestaan en die drywer beveel om weg te trek, maar al wat die arme drywer kon sê, was dat sy perd steeks is.

 
Toe praat die polisieman met Fred en probeer hom vorentoe trek, maar dit het niks gehelp nie. Fred het besluit om te staan waar hy staan!

 
Die verkeer het nou begin ophoop agter hulle, en het reeds tot ver in die stad gestrek - busse, motors, waens, motorfietse, trollies - terwyl almal 
ongeduldig geword en hulle nekke gerek het om te sien wat dan die moelikheid is daar voor. 'n Boot op die rivier het geblaas om te laat weet dat 

hy wou verbygaan, maar ou Fred het om aan die wêreld nie gesteur nie. Juis op hierdie tydstip het 'n seun met 'n appel in sy hand daar 
verbygekom. Toe hy die lang ry motors en busse sien, het hy dadelik gedink dat daar 'n ongeluk was en hy het na plek begin hardloop waar ou 

Fred nou tussen 'n hele klomp mense, nog steeds geweier het om 'n poot te versit, ten spyte van al hulle geraas en dreigemente. 
 

Dick het tussen die mense deurgedruk om beter te kan sien, nog steeds kouende aan sy lekker appel. Toe die drywer Dick sien, het hy sommer 
'n blink gedagte gekry. 

 
"Leen my asseblief daardie stuk appel!" skreeu hy vir Dick.

 
Dick het geskrik. Hy wou nie sy appel weggee nie- want dit was te lekker. Maar toe hy sien hoe bekommerd die arme man lyk, het hy hom die 

helfte wat oorgebly het, gegee.
 

Die uitwerking op ou Fred was wonderlik. Toe sy baas die stuk appel voor hom hou, rek hy sy nek om dit by te kom. Toe sit hy een poot 
vorentoe, toe die ander een, en voor hy weet waar hy was, was hy oor die brug en op pad dokke toe. 

 
Toe begin die busse, motors, waens, trollies, motorfietse, en die stoomboot almal weer beweeg - en dit net omdat 'n jong seun sy halwe appel 

opgeoffer het. 
 

Hoeveel goed het die seun nie daardie môre gedoen nie! Dit is nou wel waar, hy het nie baie gehad om te gee nie, maar hy het dit gegee en juis 
net toe dit die nodigste was. Dit wys net wat seuns kan doen as hulle hul oë oop hou vir kanse om te help. Hulle doen dit miskien nie altyd so 

voor al die mense soos Dick nie, maar hulle kan soms van groot nut wees, selfs tuis. 'n Halwe appel, 'n vriendelike woord, 'n bossie blomme, 'n 
glas koue water, of net 'n bietjie liefde laat baie wiele begin draai. Probeeer net en kyk!

Mei

01 Ilani Lambrechts
07 Munro van Aardt
24 Anri Knoetze
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A P R I L ,  M E I  &  J U N I E

Verjaarsdae

A
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01 Leon Reynierse
09 Mario Steenkamp
13 André Muller
14 Elsabé Pattinson
17 Elsebé le Roux

24 Jackie Conradie
26 Judie Botha
27 Estelle Ferreira
30 Elsabé Steyn

J
u

n
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e

04 Casper Jerling
06 Liana Labuschagne
10 Vanessa Rens
14 Wilna Noack
19 Gert Scheepers
20 Nelia Snyman
21 Zeldri Strydom
23 Theo Pozyn
24 Peter van Rensburg
25 Elani Jansen
26 Gerrie Rens
29 Pieter Venter
30 Deon le Roux

M
e
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02 Isabella Bezuidenhout
07 Rika Muller
07 Ashley Bradley
16 Tarryn Momberg
18 Madelyne Victor
19 Marguerite Vermeulen

20 Jan Hugo 
22 Steven Meyer
23 Tommy Hall
29 Sybrand Strydom
31 Tanyia Hugo
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