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Die jaar 2009 breek aan en die saamtrekke van die jaar begin.  Woensdagoggend om 
sesuur die oggend staan die eerste twee woonwaens voor die hek.  Spoedig kom die 
derde een aan en toe begin die kamp met alle erns.  Die wind waai en probeer die lug vir 
2009 skoon kry.  Die aand is daar alreeds elf woonwaens. Dit is al klaar ‘n rekord.  Dit is 
die jeug se beurt om alles die naweek aan te bied onder leiding van Jackie Conradie en 
Johan Steynberg. Die aand is dit dus Reinhardt Steynberg se beurt om vir ons die 
Boekevat te hou.  Hy lees vir ons die verhaal van die beestong en ons het beslis daaroor 
na gedink.  Later brand die vure al is dit koud die aand. 

Donderdag kom daar nog woonwaens by en die weer is so bietjie beter.  Almal geniet die 
groot swembad en die lekker binnebande wat Gert en Jackie vir die kinders gebring het.  
Die aand hou Francios Beneke vir ons die Boekevat en almal kuier later lekker saam.  Die 
aand sluit ons die hek met agtien woonwaens al op die rugbyveld.  

Vrydagoggend breek aan en toe stroom die woonwaens in.  Daar word heerlik gegroet en 
gekuier.  Die winkels is net oorkant die pad en almal geniet die kuier so vir oulaas.  Groot 
en klein baljaar heerlik in die swembad en die duikplank word behoorlik getoets.  Arrie 
Deyzel sluit vir ons die aand af met Boekevat en die “tjoppies”  spring rond op die kole.  
Daar is 49 woonwaens van streek Oos-Kaap en vier van streek Strelitzia wat die aand 
daar kamp.  Vir ons is dit voorwaar ‘n wonderlike gesig.  Almal kom nou net van vakansie 
af en doen alweer die moeite om te kom kamp.  Dit wys jou net hoe lief is die lede vir 
mekaar.  Julle is ‘n puik span. 

Saterdag se weer begin weer belowend.  Die 
dapperes gaan neem deel aan die pretdraf/pretstap 
en die ander ontwaak so stadigaan.  Die tannies by 
die bloedbank maak 26 eenhede bymekaar van die 
Sawanante wat bereid is om vir ‘n goeie doel te 
bloei.  Baie dankie aan al die dapper skenkers.  Die 
kinders neem deel aan die  waterspele en dit word 
groot sports vir deelnemers en kykers.  Die middag 
begin die wind weer waai en dit raak kouerig.  Die 
jong Sawanantjies wys vir ons hulle talente toe 
hulle deelneem aan mej. Blommetjie en mnr. 
Bulletjie. Almal is wenners en toe word die vure 
aangesteek.  (Die senior bulletjies (ossies) moet 
maar nog gaan leer om so mooi te lyk soos ons 
kleiner maatjies!)  

 

 

 

 

SAWA Blommetjies………     …….en SAWA Bulletjies! 

Bo: SAWA doen sy deel vir bloedskenking! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dan was daar natuurlik ook die SAWA bulle (of is dit ramme???) 

 

Die aand word daar weereens lekker om die swembad saam gebraai.  Ons is dankbaar vir 
almal wat slaai en poeding vir die geleentheid gebring het.  Julle is staatmakers.  Koud en 
lekker versadig kruip almal later in die bed. 

Sondagoggend voel nou nie juis soos ‘n dag 
in Januarie nie.  Die weer is maar 
deurmekaar, maar die Sawanante is egter 
positief.  Nadat Jakkie gou die belangrike 
sake afgehandel het, hou die jeug vir ons die 
Erediens.  Elkeen van ons moet vrugte dra en 
hulle dra dit so aan ons oor met woord en 
sang.  Nogmaals baie dankie aan ons vier 
“predikante” van die oggend.  Julle het dit 
baie goed gedoen en ons waardeer julle 
pragtige gesindheid baie.  Daarna word die 
vure weer gepak en almal kuier vir oulaas 

lekker saam.  Traag vertrek die klomp lekker kampers 
huiswaarts.  

Wel, ons eerste saamtrek is verby en as 50 woonwaens  die jaar begin, wil ek nie weet 
hoe ons dit gaan afsluit nie.  (Elsabé Pattinson se tentjie het die 50 vol gemaak.) 
Sawanante, julle is wonderlike lede.  Dankie  vir al julle liefde en samewerking, maar in die 
besonder vir ons jeug. Julle is voorwaar staatmakers en ons is trots op julle.  Dankie dat 
julle bereid was om die Boekevat te hou en Sondag die Erediens.  Mag julle net voortbou 
op julle pragtige voorbeeld.  Baie dankie aan “triple J” vir julle harde werk:  Jackie 
Conradie, Johan Steynberg en Johan Fourie saam met julle gades.  Dit was ‘n puik 
naweek. 

JAKKIE 

Bo: SAWA jeug lei Kerkdiens  


