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Die Wapad 
SAWA Oos-Kaap 

Oom Daan neem sy plek in Jakkie en Johan neem hul plek in Oos Kaap sorg vir die 
klank by die Kongres 
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Die Voorsitter sê 
Liewe Sawanante 
 
Kan nie glo dat die tyd so vinnig aanstap 
nie.  Voor ons deur lê ‘n wonderlike tyd vir 
die meeste van ons lede.  Kersfees vir 
kinders is dit seker dié tyd van die jaar wat 
vir hulle seker die lekkerste tydperk is.  Wat 
is nou lekkerder as om al daai kleurvolle 
geskenke oop te maak en iets binne in te 
ontdek wat hy of sy graag wou hê.   
Ja, Kersfees is geskenke tyd en wie is nou 
nie bly daaroor nie. 
Kersfees is ‘n tyd om te gee en te gee en te 
gee.  Ons het alreeds meer as 2000 jaar 
gelede ons grootste geskenk ontvang en 
daarom moet ons gee in oorvloed aan hulle 
wat nie al die voorregte het nie.  Ons is 
dankbaar dat ons Sawanante weereens 
hulle beursies sal oopmaak vir Huis Minette 
tydens die kerskamp.  So gaan ons ook ons 
kerskoek uitloot en die gelukkige wenner 
sal dit hopelik deel met ander familie 
en  vriende!! 
Deur die jaar het ons ook gereeld “geskenke”  gegee deur om te gee vir ons mede Sawanante.  Daar 
was siekte en dood en hartseer en pyn.  Deur so iemand te skakel, sms of drukkie te gee is ge-
skenke wat uitgedeel word.  Daar was ook vreugde tye en dan het ons graag ons glimlag en 
vriendelikheid as geskenk aangebied.  Dus Sawanante, kan julle rustig gaan sit en kyk watter ge-
skenke het julle elkeen hierdie jaar uitgedeel. 
Ons kinders het ook hulle deel gedoen.  Baie geluk aan almal wat goed gaan slaag as die verslag 
kom.  Ons matrieks is seker al moeg gerus.  Baie van ons leerders is gekies op hulle skool se 
leerderraad en prefekte.  Baie geluk.  Dit is alles geskenke wat julle uitdeel aan julle ouers en  
familie deur julle mooi gedrag en harde werk. 
Ons seniors is ook ‘n besonderse groepie.  Hulle deel al die pyne en kwale met mekaar of hoe sê ek 
nou dan sulke slegte dinge van julle. Skies, julle deel mekaar se liefde en genade met mekaar.   
Mag dit vir julle ‘n besonderse kersgety wees. 
Ons het dus weereens die geleentheid om Kersfees binne te gaan.  Kom ons  dank die Vader vir al 
die genade deur die afgelope jaar.  Ons het heerlike saamtrekke agter die rug, al is sommiges op 
die nippertjie gekanselleer.  Dit is deel van kamp en as ons in die natuur wil wees, moet ons maak 
soos die natuur vir ons sê.  Dankie dat u begrip daarvoor gehad het. 
Dankie ook dat u tevrede was toe dit vir dae aaneen gereën het en ons glad nie kon gaan kamp 
nie.  Dit was die tweede keer in ons 21 jaar dat so iets gebeur het. Ons aanvaar dit so. Dus het ons 
baie redes om voor dankbaar te wees.  Ons sien uit na ‘n pragtige somer na al die wonderlike 
reën.  Ons dank ons Vader ook vir al Sy genade teenoor ons. 
Ons is dankbaar vir elkeen se vriendelike samewerking die afgelope jaar.  Mag hierdie kersgety u 
trane afdroog en mag u die wonderlike geskenk van liefde en genade daagliks ervaar. 
Ons wil graag ons buurstreke ‘n wonderlike kersgety toewens.  Mag dit vir julle ook ‘n pragtige tyd 
wees.  Ons gebiedsvoorsitterspaar se Kersfees sal ook sy pyn bring, maar julle sal krag 
ontvang.  Geniet die deel wat julle kan.  Nasionale bestuur het ook sy hartseer gehad en ons weet 
die Kersfees is nie so lekker vir sekere gesinne nie, maar ons glo daar sal weer mooi tye kom.   
Dankie aan elke Sawanant wat ook die groep mense in hulle gebede noem. 
Dankie aan die bestuur vir die afgelope jaar se harde werk.  Geniet julle kersgety.   
Aan elkeen wat op reis gaan, mag julle veilig reis en weer veilig terugkom. 
 

Jakkie 
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Redakteurs brief 
Die jaar snel na sy einde en hierdie is ons laaste Wapad 
vir die jaar. Kan julle dit glo?  Van die matrieks en 
sommige ander studente is reeds klaar met hul 
eksamens. Vir die wat nog besig is, sterkte en ons glo 
dat die uitslae vir almal baie mooi en goed sal wees. 

Sedert ons laas gesels het was ons in Hartenbos, 
Gamtoos Ferry en ook by Willows. Oral is daar lekker 
gekamp en gekuier.  Die Kongres was ‘n groot sukses 
en met die speletjies by Gamtoos het almal oud en jonk 
weer lekker saam gespeel.  Ja, selfs Trish het die kinders 
kom wys hoe daar vroteier gespeel word.  Johan het 
soos gewoonlik die slip en slide baie geniet en heerlik 
saam met die kinders baljaar. 

Die toutrek tussen die ouer “kinders” het toe nie lekker 
gewerk nie maar ons sal maar volgende keer ‘n sterker 
tou moet kry en dan die ding uitbaklei wie nou eintlik 
die sterkste is.  

Vir die wat so gelukkig was om die blommetoer te kon meemaak, ons wat agter gebly het was 
baie jaloers, veral wanneer julle al die nuus op Facebook deurgegee het.  Dit het werklik lekker 
gelyk en ons weet dat julle dit terdeë geniet het, al was die blomme dalk nie heeltemal soos  
wat julle dit verwag het nie. 

Van Stadens, “Oooooooo” Van Stadens hoekom hou jy jou slegste weer (sandstorms) vir SAWA. 
Ja dit was weereens ‘n jammerte om nie te kon kamp by Van Stadens nie.  Maar miskien ‘n 
volgende keer.  Van Stadens was nog altyd en sal seker altyd een van SAWA se gunsteling kamp-
plekke bly. Dink maar aan die tyd toe hulle groepe nie wou ontvang nie en nou die weer. Ons  
Ma’s het mos nie bang kinders groot gemaak nie! Ons sal weer probeer.  

Die vakansie lê om die draai en vir die wat gelukkig is om weg te gaan met vakansie, ry veilig en 
geniet dit. Aan een en elke Sawanant wil ek net sê geseënde Kersfees en mag hierdie Kersfees 
vir julle net geluk en vrede bring.  Voorspoed vir die nuwe jaar en ons sien uit daarna om 
mekaar weer by Summerwood te kan sien, as dit ons liewe Hemelse Vader se wil mag behaag. 

Wanneer die nuwe jaar aanbreek sal dit nuwe uitdagings bring, maar ons glo dat die jaar 2013 
vir een en elke Sawanant baie geluk en voorspoed sal bring.  

Kom ons doen dit wat ons as groep almal die meeste na uitsien - “kamp”.  

Mag ons almal lekker saam kamp. 

Groete 

 

Jan Hugo 
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UUit die woord 
 
 
 
 
 
    

Christusfees! 
 

“Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” 
    

           Lukas 2:11 
 
Vir almal wat moeg en oorlaai is; almal wat wanhopig en hartseer is en in die skaduwees van droefheid 
en pyn verkeer; almal wat vasgevang is in sonde en ongeregtigheid; almal wat geen  vreugde of geloof 
kan vind in die lewe nie… 
 
Vir almal wat slagoffers is van ongeregtigheid en verdrukking; almal wat seergemaak is en hulle wil 
wreek; almal wat die dood vrees en die lewe haat; almal wie se kinders hulle verlaat het en wat deur die 
nag rou en tog geen vrede kan vind nie… 
 
Vir almal wat tervergeefs bou en nutteloos arbei en geen bevrediging, geen sin meer daarin vind nie; 
almal wat môre of oormôre sal sterf en tevergeefs roep en ‘n antwoord by mense soek… 
 
Vir almal wat sonder vriende is, sonder tuiste; almal wat in hulle sware beproewing haat en die wat haat, 
jaloesie en blinde woede ervaar; vir almal wat sonder liefde is omdat hulle nooit ware liefde geken het 
nie… 
 
Vir julle is daar vandag ‘n Verlosser gebore! Hy sal in liefde en genade julle wonde genees; Hy sal julle 
blinde oë met teerheid  aanraak sodat julle kan sien; Hy sal julle haat en pyn en droefheid wegneem en 
julle sakens vertroos. Hy kom na jou toe: vleesgeworde Woord. Hy kom na jou toe in liefde en genade 
onbegryplik groot. Al wat Hy van jou vra, is om Hom aan te neem, lief te hê en getrou te volg. Dit is 
Christusfees! 
 

Heilige God, ons loof en dank u vir u besoek deur Jesus Christus aan ons; u kinders.  
Gee dat dit ‘n geseënde besoek sal wees. Amen. 
      
  Lukas 2:8—20 
 
  Deur Solly Ozrovech  
 
  Ingestuur deur Tanyia Hugo 

d
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LLief en leed 
 

Lief 
�� Kersfees kom. 
�� Johan en Jakkie het oupa en ouma geraak. 
�� Johan en Alida se seun is as onder hoofseun van sy skool verkies. 

 
 
Leed 
�� Johan Rautenbach was in die hospitaal 
�� Rika Muller was in die hospitaal. 
�� Elmar Deyzel was in die hospitaal. 
�� Mario van der Westhuizen se ma is baie siek. 
�� Sandra Fourie het ook ernstige siekte in haar familie.  
 
 

 
 

Kersfeesgroete 
 
Hiermee wens ons graag elke Sawanant ‘n Geseënde 
Kersfees toe.  Mag u werklik die waarde van die grootste 
geskenk ervaar en dit ook uitdeel aan u familie en 
vriende.  Mag die jaar 2013 ‘n jaar van vrede en geluk 
wees met baie wonderlike saamtrekke.  Ons glo dat u die 
besonderse tyd baie sal geniet en met nuwe krag en 
moed die nuwe jaar sal aanpak. 
 
    Johan en Jakkie 

 ‘n ONTSPANNE gemoed, 
‘n RUSTIGE siel, 

‘n VROLIKE gees, 
‘n GESONDE liggaam & ‘n hart gevul met 

LIEFDE 
....Dit is ons wens vir julle die feestyd! 

 
Geseënde Kersfees 

en baie dankie vir jul ondersteuning en 
liefde in 2012. 

Voorspoed vir  2013. 
 

Johan, Alida, Reinhardt & De 
Wet 
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OOos Kaap se prys wenners 
 

Die kongres te Hartenbos met die tema SAWA by die see was belsis ’n  groot sukses vir Oos-Kaap en sy lede. 
 
So het 16 gesinne van Oos-Kaap die geleentheid aangegryp om die kongres te gaan bywoon. Daar was 13 kara-
vane wat die Vrydagoggend om 06:00 vanaf Uitenhage vertrek het vir ‘n onvergeetlike tog na die Kongres. Die 
tweerigting radios was nooit stil die heel pad nie. 
 
Tydens die Kongres was daar verskeie aangeleenthede bespreek, maar die hoogtepunt was die aand se dinee en 
Oos-Kaap het ook hier hul staal gewys. 
 
Die volgende toekennings is in ontvangs geneem deur lede van Oos-Kaap: 
Beste nuusbriefbydrae – Matilda 
Beste webwerf bydrae – Oos-Kaap 
Streek met meeste lede gewerf – Oos-Kaap 
Nasionale meriete 25 jaar lid – Richard  en Tjaart 
Nasionale meriete – Sandra en Johan 
Nasionale ere hoërgraad – Richard 
Ere lidmaatskap – Oom Piet; Tannie Cecile;  Gert en Luzie en Tannie Elria 
Alta Geldenhuys het die TV gewen. Baie geluk! Julle moet hom geniet. 
 
Almal wat pryse ontvang het, ook die van ander streke, baie geluk, julle verdien dit en maak ons trots om aan  
Oos-Kaap te kan behoort.  
 
Verder het almal die Kongres baie geniet.  Met die terugtog het Frans en Liana bietjie teëspoed gehad, maar soos 
‘n klomp Sawanante maar is, was hulp gou oppad.  Sien berig elders in die wapad. 
         
Berig en fotos deur Jan Hugo 
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BBaie dankie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hi almal 
 
 Ek en Frans wil net vir julle almal baie, baie dankie sê vir die hulp toe ons motor gebreek het oppad vanaf die 
 Kongres.  Julle is wonderlike mense! 
 
 Dit is darem net die “head gasket “ wat gegaan het en ‘n paar rand later.  Eerder dit as ‘n nuwe Fortuner. (Grappie) 
 
 Sandra, vir jou en Johan wat julle weg gevind het om weer vir ons te ry, ek het nie woorde nie.  
 Die water uit my oë wil net nie weg nie. 
 
 Spikkels, dankie dat jy nie gedink het jou nuwe Caddy is beter as my ou karavaan nie.  Nogmaals dankie.  
 Jy moes nou maar net nie met jou karavaan gegaan het nie. 
 
 Jammer Tinkie ek kon nie vir jou kom help het nie ons sal maar ‘n volgende geleentheid moet skep. 
 Ag net DAAAAANNNNNNNNKKKKKKKIIIIIEEEEEEE. 
 
 As ek enige een uit gelaat het vra ek omverskoning.   Julle is opregte sawanante. 
 
 Baie liefde 
 

Liana en Frans 
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Hoe gemaak as dit jou moet oorkom? 
 
Tydens die Kongres te Hartenbos het ‘n karavaan van ‘n kampeerder in een van die ander parke op Hartenbos uitge-
brand.  Die mense kon betyds uit die karavaan kom en gelukkig is niemand ernstig beseer nie.  Maar dink wat hulle 
alles verloor het! 
 
Op hierdie stadium kan niemand sê wat die oorsaak van hierdie brand was nie, maar dink bietjie oor moontlike ge-
vare ook in jou karavaan. 
 
Goed waarvoor ek baie versigtig is en al voorheen brande veroorsaak het is elektriese kombers, selfoon op laai en ‘n 
verwarmer.  Kom ons wees versigtig met hierdie toerusting wanneer ons dit gebruik waar ook al. 
  
         Fotos geneem deur Zelvonè Swanepoel 

WWat as dit met jou gebeur? 

Karavaan brand uit tydens ‘n lang beplande kampnaweek. Skade ook aan die eienaar se bakkie. 

Die oorblyfsels word wiggery. Ook ‘n mede kampeerder kry skade. 
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Liewerste Kamperjollers, 
    
Jammer, dat julle so lanklaas van my gehoor het, maar dit was omstandighede buite my beheer. 
Ons het so ’n rukkie in die woestyn gaan vakansie hou, omdat Ouma wou kom kuier. Vir Oupa sien ons nog kans 
maar nie vir Ouma nie, vra maar weer hoekom nie? 
 
Wel, julle sal dit seker nie glo nie, maar laas toe Oupa na die +100 ry, ry hy toe die met ’n slag die erf se hekpaal met 
die woonwa raak, eintlik moet ek sê amper uit die grond uit. Maar nou vra ek julle met my navy blue eyes, wat sou jy 
gedoen het as Ouma vir julle, “might I ask you” met al twee arms beduie het hoe om by die hek uit te ry, sou julle dit 
kon doen, dalk moet ek liewers nie vra nie?  
 
Oupa vra toe wat het sy nou bedoel met haar twee hande se seine. Sê sy toe, die een hand het gesê hy was te naby 
aan die paal en die ander het gesê dat hy na die anderkant toe moet oorskuif.  Maar julle moes haar gille gehoor het, 
Oupa sê hoe hy nog nie doof is nie verstaan hy nie. 
 
Maar sy is toe ook somer lelik omgekrap dat hy nie kon verstaan nie. Ek sal net graag wil hoor wat sê julle Pa’s van 
hierdie hand seine, ek bedoel met al twee hande seine gee, is dit nou links of regs? 
 
Maar ’n mens kan dit seker verstaan want hulle is al, al twee oud. Ouma is baie ouer as Oupa nie in ouderdom nie 
maar in haar gewoontjies.  Jy kan dink hoe oud moet iemand wees om al ’n 100+ keer te gekamp het, dan is dit ook 
net wanneer jy al meer as 100 keer saam met SAWA gekamp het, gelukkig nie in ouderdom. 
 
Glo dit of nie hulle het ook al weer daarna gaan kamp, hierdie keer by Kabeljous, ja en hier het toe ook weer ’n ding 
gebeur.  Ouma is natuurlik al weer hewig ontsteld en wil net SAWA se hoofkantoor kontak om hulle aan te spreek om 
meer kontrole oor wat alles by die kampe aangaan te hou.  Sy vra waar dink jy kan jy ’n Toordokter of Sangoma of 
wat ook al nooi om sy toorkunsies by ’n SAWA kamp te beoefen. 
 
Oordeel julle maar self, wat julle van hom dink ek sluit ’n 
foto van hom in.  Hy het glo gesê dat hy ’n ene Mnr. 
Witholem is.  Ouma sê sy weet nie of sy holem wit is nie 
al wat sy weet is dat sy gehol het so vinnig soos wat 
haar vet beentjies haar kon gedra het. 
 
Ek dink ek sal dit sterk moet oorweeg om terug te kom om ’n ogie 
oor Ouma te hou.  Ek weet net nie of Lord Charles (Doepie) dit sal 
goedkeur nie, want hy is meer knorriger as Ouma en ek sal nie 
saam met hom wil kamp nie. 
 
Ek vertrou dat julle almal nog lekker kamp, maar hou so lank ’n 
ogie oor Ouma totdat ek weer my weg oop kry om by julle te kom 
kuier. 
 
Lovies, XXX. 
Matilda van Oos-Kaap 
 
NS:  “Daar in die woestyn kon ek net ŉ voëlstrys kry om my brief na julle toe te dra en hy het so ŉ bietjie lank geneem.  Ouma sê 
ŉ mens spel nie voëlstrys so nie, maar ŉ voël bly ŉ voël so wat weet die mense van spelreëls as hulle nie weet dit is ŉ voël nie. “ 

 Die volgende reëlings aangaande nuwe lede is van toepassing: 
 
 Enige persoon wat van mening is om ’n  lid van SAWA Oos-Kaap te word, moet eers drie (3) kampe bywoon, voor 
 dat so ’n persoon aanvaar word as ‘n nuwe lid. 
 
 Hierdie reëling is om seker te maak dat so ‘n persoon wel in die organisasie as geheel belangstel en nie ‘n onaktiewe 
 lid sal wees nie. 
          Die Bestuur Oos-Kaap 
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Die priester loop die paartjie in die straat raak. 
 
Priester:  Hoe gaan dit met die getroude lewe, is daar al 'n klein ding? 
 
Paartjie:  Ag, vader ons probeer nou al 'n jaar maar daar gebeur niks. 
 
Priester:  Ek gaan nou vir sewe jaar om in die Vatikaan te werk.  
                Daar sal ek gereeld vir julle 'n kers op steek. 
 
Na sewe jaar loop die priester toe weer die vroutjie raak. 
 
Priester:  En hoe gaan dit nou met julle? 
 
Vroutjie:  Goed Vader, ons tweeling is nou ses, Ansie is vyf, Jan is vier en Sarie is twee en 'n half  
                en soos vader kan sien verwag ek weer. 
 
Priester:  En hoe gaan dit met jou man? Boer hy nog? 
 
Vroutjie:  Ja Vader hy boer nog maar hy is vir 'n rukkie oorsee. 
 
Priester:  Is dit vir werks doeleindes? 
 
Vroutjie:  Nee Vader hy is Rome toe om daardie kers van jou te gaan dood blaas. 
 
 
           Wouter Steenkamp 
 
 
 
 
Die juffrou wou by die kinders in haar klas uitvind wat hul ouer doen. 
 
Jannie wat se werk doen jou pa? 
 
Juffrou hy is 'n towerkunstenaar. 
 
En wat is sy beste toertjie? 
 
Hy saag my mammie in die helfte. 
 
Is sy dan daarna OK. 
 
Ja juffrou. 
 
En het jy nog boeties of sussies? 
 
Ja juffrou, ek het 'n halwe boetie en 'n halwe sussie. 
 
           Wouter Steenkamp 

IIets vir die lagspiere 
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Kamp Verslag – Gamtoos Ferrie – 28 tot 30 September 2012 
 

 
Vrydag middag arriveer die meeste van die kampers.  Party was gelukkiger as ander, om 
reeds van Woensdag af te kon kamp.  Die wind waai ons weg, maar vir die Sawanante is 
daar geen keer aan die opgewondenheid om weereens die voorreg te kan hê om te kan 
kamp nie. 
 
Half sewe begin ons die kamp op die regte manier met boekevat en die ouens wat op die 
blommetoer gaan, kom vinnig bymekaar om hulle vertrek van die volgende oggend te be-
spreek.  Hulle is baie opgewonde, en ‘n hele klomp van ons maar lekker hartseer omdat ons 
nie saam gaan nie!  Die aand brand die vure lekker gesellig, en dit is lekker om weer al die 
mede kampers te sien en te gesels en kuier. 

 
Saterdag oggend begin die dag vroeg met die  
blommetoer ouens wat reeds om 06h00 vertrek.  
Die kamp gronde is aan die gang van vroeg die oggend af.  Om 11h00 begin ons met 
boeresport.  Groot en klein kom nader om aan die verrigtinge deel te neem!  Ons begin met 
vrot eier, en almal kom lekker aan die gang vir die pret wat voorlê.  Tannie Trish wys ons 
ook hoe dit nou eindelik gespeel moet word!  Almal is aan die gang en lus vir die ver-
rigtinge wat volg.  Volgende doen ons krywa stoot, drie been resies, appel aangee, bok drol 
spoeg en tou trek.  Met die tou trek het die jong klomp vir ons eerste gewys hoe dit gedoen 
moet word.  Die “Smarties”  teen die “Brats”.  Wat kan ek sê, brats is gewoond daaraan om 
hulle sin te kry, en hulle wen!  (Ek persoonlik dink hulle het bietjie gekroek – maar dit is ‘n 
debat vir ‘n ander dag – LOL).  Nou is die grootmense se beurt.  
 
  

 
Ons span sommer van die groter jeugdiges in om te kom help!.  Dit is nou vir jou ‘n storie 
en ‘n half!  Ons is almal reg en die twee spanne “The Brothers” en die “Boepense“  maak 
reg vir die tou trek.  Die manne maak seker almal is reg en die spanne is besig om “krag” 
op te bou. En ons val weg!  Ons is so sterk dat die tou breek!  Almal val soos vrot velle! 
Maar ons is nie bang nie, die tou word herstel en ons maak reg vir ronte 2!  Die tou breek 
weer!  Ag nee wat, hier is die spanne heeltemal te sterk!  Ons sal dit op ‘n latere stadium 
weer moet uitveg.  Nou kom die bok drol spoeg (ons gebruik darm “nicker balls”.  Die 
stryd word aangesit en uiteindelik kan ons op ‘n wenner uitkom. (party van die dames wys 

die ouens hoe dit gedoen moet word”.  Nou is dit 
eier gooi.  Almal lag lekker (en kroek ook so biet-
jie), en uiteindelik na twee rontes, gaan was almal af met “slippery slide”.  Dit is die einde 
van ‘n heerlike oggend van boeresport. 
 
Benji doen 4uur vir ons boekevat.  Jakkie deel plaatjies uit en almal verdaag om die res van 
die middag te geniet.  Die aand braai en gesels almal weer lekker.  Die wind het besluit om 
te gaan rus, en almal geniet die wonderlike aand buite. 
 
Sondag oggend  word die diens by Loerie NG kerk bygewoon.  Mense begin vertrek, en 
ongelukkig is die naweek op ‘n einde.  ‘n Groep Sawanante besluit egter dat hulle nog nie 
klaar gekamp is nie, en besluit om die Sondag 
aand ook oor te bly. 
 

Weereens het ons die voorreg gehad om ‘n naweek te kan kamp en die batterye so bietjie 
te herlaai! 
 
Baie dankie aan almal wat die naweek bygedra het tot die sukses.  Benji en Yvette vir die 
boeresport en die “slippery slide” 
 
Kamp Groete 
Dina 

Trish wys dat sy nog kan vroteier 
speel 

Die slip en slide was beslis ‘n groot 
gunsteling 

Kyk hoe trek so n bokdrol 

Wat gaan hieraan? 

Julle moet trek! 
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GGamtoos Ferry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ’n verassing Ouma nooi my toe om saam met hulle te gaan kamp, by Gamtoos Ferry.  Ongelukkig kon ek nie 
saam gaan nie, want Ouma kon nog nie ’n voëlstrys leer vlieg nie en ek het nie ander vervoer gehad nie.  Maar na wat 
Oupa toe daarna vertel het, was dit maar beter so.  Gelukkig het Ouma toe ’n paar foto’s vir my gestuur.  Ek wonder 
wie al die plek gesien het? 
 
Hulle arriveer toe Vrydag middag daar na ’n gejaag om betyds klaar te wees en Oupa baie ongeduldig omdat Ouma so 
stadig was.  Die wind het glo baie kwaai gewaai op pad maar hulle en julle is mos al gewoond daaraan.  Ouma vertel 
toe hulle die berg afry sien hulle daar lê die breë rivier Gamtoos met die groen walle aan albei kante.  Die woonwaens 
het al die terrein vol gestaan.  Gelukkig was darem nog ’n plekkie vir hulle. 
 
Hulle word toe hartlik verwelkom en kry toe ook die program vir die naweek.  Hier sien ons die naweek word goed be-
plan met huisgodsdiens, visvang en speletjies toe vir oud en jonk, met groot pryse. 
 
Julle sal dit nou nie glo nie maar Ouma het glo al weer hierdie keer moleste aangevang.  Sondag na ’n geskarrel, 
omdat Ouma altyd laat is vertrek Oupa hulle kerk toe.  Half pad deur die diens staan Ouma toe glo op en kyk rond want 
die dominee het die kampers van die Ferry verwelkom.  Ouma los toe so ’n snork, gelukkig nie ’n wind nie.  
Die dominee vra toe “Mevrou is daar fout”. “Ja,” sê sy maar later DS. 
 
Na die diens het die gemeente almal genooi om saam met hulle te gaan tee drink.  Maar hier is dit toe waar Oupa sy 
voet dwars neer sit en sê “Kom vrou”.  Toe Ouma sien is hy toe al halfpad na sy voertuig toe.  Ouma sê toe nog “Maar 
Ouman ek wil net nog met die dominee praat”.  Maar Oupa was toe doof vir haar pleitdooi. 
 
By die woonwa kon almal sien Oupa kook en dat daar moeilikheid is.  “My vrou”, sê hy toe waar hy gewoonlik sê, “my 
liewe vrou”.  Toe staan die kampers al nader om uit te vind wat gaan nou aan.  “Ek weet nie hoekom ek my altyd vir jou  
moet skaam nie en hoekom moes jy in die kerk opstaan en so snork nie.  Het jy dalk gesien hoe die dominee vir ons 
gekyk het.  Sowaar ek vat jou nooit weer saam na ’n plek toe nie, daar is altyd iets wat verkeerd loop.”  “Maar my ou 
man,” kap sy toe terug.  “Het jy dalk gesien dat daar net elf mense van ons klub daar was.  Maar almal gaan toe mos 
Louriefees toe, dan is hulle nie moeg nie.  Wat sou dalk gebeur het as Dominee ons laat staan het om ons te verwel-
kom.  Jy het seker al vergeet dat dit al in die verlede gebeur het, dat ons moet staan om verwelkom te word, wat sou 
ons dan gesê het.”  “Vrou jy het seker net verkeerd getel want die naweek se kampers was oor honderd” sê Oupa toe.  
Ouma wil toe ook net weet waar was Oom Daan. 
 
Ek wonder nou net of dit nie die einde van Oupa se woonwa dae is nie. 
Ja, net sowel dat ek toe nie ook daar was nie, dalk sou ek gelag het en dan? 
 
Tot volgende keer, 
Lovies, Matilda. 
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Die Bestuur van SAWA Oos-Kaap 
Met betrekking tot die toekenning van SB saamtrekplaatjies wil ek die volgende aan alle SAWA Oos-Kaap lede bekend 
maak. 
 
Senior Burger Saamtreke begin gewoonlik op ‘n Woensdag en eindig op die Vrydagoggend voor ‘n 
streeksaamtrek.begin.  (Hoofkantoor se aanbeveling) 
 
Afwyking van die normale reëls 
Omdat daar van die Senior Burgers nie voor die Donderdag daar kan wees nie, wil ek graag toestemming kry om die 
reël as volg te verander.  Die Seniors moet dus voor 12uur Donderdagoggend by die oord wees.   
(Dit is net met betreking tot SB’s.) 
 
Enige Sawanant wat 'n saamtrek, wat deur die Senior Burgers gereël word, bywoon of meemaak, is geregtig op 'n 
plaatjie mits hulle die verrigtinge wat gereël word, bywoon.  D.w.s. Boekevat, middagtee en koekies, saam braai of 
potjie, ontbyt en saam kuier.  Hulle moet ook voor 12uur die oggend reeds by die oord wees. 
 
Die volgende is van belang: 
Uittreksel van SAWA se Administratiewe Reëls en Aanbevelings 2011 
 
12.    REËLS AANGAANDE DIE TOEKENNING VAN SAAMTREK- EN AANSPORINGSPLAATJIES 
 
12.1. TOEKENNING VAN SAAMTREK- EN TOERPLAATJIES 
 
12.1.1. Streeksaamtrek 
 
Een saamtrekplaatjie word per lid (A of B) uitgereik. Daar word van die lede verwag om daar te oornag en om aan die 
aktiwiteite deel te neem. Die streekbestuur bepaal en kommunikeer die vereistes waarbinne ‘n plaatjie oorhandig sal 
word. 
 
12.2. VOORWAARDES BY TOEKENNING VAN SAAMTREK- EN TOERPLAATJIES 
 
1. Ten minste een lid (A of B) moet die saamtrek bywoon, daar oornag en aan die aktiwiteite deelneem. 
 
2. Een van die lede (A of B) moet ten minste een nag op die terrein, waar die saamtrek aangebied word, oornag, hetsy 
    in sy eie, geleende of gehuurde woonwa of tent. Indien ‘n afgevaardigde ‘n amptelike funksie van SAWA moet by  
    woon en daar nie op die terrein geskikte oornagfasiliteite is nie, mag ander toepaslike huisvesting gereël word.  
    Om te kwalifiseer vir die plaatjie, moet al die amptelike bedrywighede egter bygewoon word. 
 
3. Die toekenning van 'n saamtrekplaatjie berus by die streekbestuur wat die saamtrek aanbied. Die betrokke streek 
    bestuur bepaal dus die meriete van die toekenning van 'n saamtrekplaatjie. Die toekenning van 'n saamtrekplaatjie 
    is dus nie outomaties nie en die vereistes soos bepaal, moet eers nagekom word voordat 'n saamtrekplaatjie oor 
    handig word. 
 
13. REËLS AANGAANDE SAWA SENIOR BURGERS 
13.1. KWALIFIKASIE 
1.  Slegs lede wat 60 jaar of ouer is, word as Senior Burgers geklassifiseer. Hulle word op die lederegister as  
     Senior Burgers aangedui 
 
13.3. SENIOR BURGER-AKTIWITEITE 
1.  Senior burgers se eerste lojaliteit lê by SAWA en hul aktiwiteite word so gereël dat dit nie afbreek doen aan  
     streek-, gebied- of nasionale aktiwiteite nie. 
 
13.4. SAAMTREKKE EN TOERE 
1.  Die reëls vir toestemming en advertering van Senior Burgersaamtrekke en -toere is dieselfde as wat vir alle  
     SAWA-saamtrekke en -toere geld. 
2.  Die reëls vir die uitreik van saamtrek- en toerplaatjies is dieselfde as die wat vir alle SAWA-saamtrekke en  
     -toere geld.  Enige Sawanant wat 'n saamtrek of toer, wat deur die Senior Burgers gereël word, bywoon of  
     meemaak, is geregtig op 'n plaatjie en sodanige plaatjie word erken vir die verwerwing van aansporingsplaatjies. 
 
Baie dankie 
Andy Wait 
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Sawa kinders het talent.  Hierdie potlood sketse is elk op ‘n A4 grootte papier geteken deur die 9 
jarige Megan Momberg. Voorwaar iets om op trots te wees! 
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 JAARPROGRAM : 2012/2013 
SAWA Oos-Kaap 

MAAND DATUM KAMP OORD   
1
0
0
% 

KAMPL. 

AUGUSTUS 9 – 12 AJV WINSTONS TRACTORS   1 Bestuur 

AUG/SEPT 31/8 – 2/9 Streek PEARSON PARK     Jakkie 

SEPTEMBER 7 – 9 Bestuurskamp PINE LODGE     Bestuur 

SEPTEMBER 21 – 24 Kongres HARTENBOS     Bespreek 

SEPTEMBER 28 – 30 Streek GAMTOOS FERRY   2 
Dina / 
Zelda 

SEPT/OKT 29/9 – 7/10 Toer BLOMMETOER     Tania 

OKTOBER 19 – 21 Mini-Gebied WILLOWS   3 Geb Best 

NOVEMBER 14 – 18 Streek VAN STADENS SB 4 Dina 

NOV/DES 30/11 – 2/12 Streek MANGOLDSPOOL     Liana 

JANUARIE 9 – 13 Streek SUMMERWOOD   5 Zelda 

FEBRUARIE 13 – 17 Streek WILLOWS SB 6 Johan S 

MAART 1 – 2 100+       Klein Karoo 

MAART 21 – 24 Streek CANNON ROCKS   7 Johan v V 

MRT/APR 29/3 – 1/4 Streek PAASNAWEEK       

APRIL 26 – 28 Streek 
PEARSON PARK / 
BOSKAMP 

    Sandra 
Jan 

MEI 22 – 26 Streek GAMTOOS FERRY SB 8 Benji 

JUNIE 14 – 17 Streek WILLOWS   9 Jakkie 

JUN/JUL 29/6 – 6/7 Streek WINTERTOER       

JULIE 12 – 14 Streek ADDO /SITRUSOEWER     Johan v V 
/ Richard 

AUGUSTUS 9 – 11 AJV VAN STADENS   1 Bestuur 

AUG/SEPT 30/8 – 1/9 Bestuuskamp PINE LODGE       

SEPTEMBER 18 – 22 Streek WILLOWS SB 2   

OKTOBER 18 – 20 Mini-Gebied JEFFREYSBAAI   3   

NOVEMBER 13 – 17 Streek VAN STADENS SB 4   

DESEMBER 6 – 8 Streek MANGOLDSPOOL       
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Desember 

1 * VAN EEDEN Melandri 

2 DEYZEL Eddie 

2 NANCE Warren 

2 * WHITTLE Juan 

3 WILLEMSE Theresa 

4 CLAASEN Anton 

5 VAN VUUREN Johan 

18 KNOETZE Karen 

18 * ROBERSON Shené 

19 * VIVIERS Amy-Lee 

19 STEYN Elmar 

21 VISSER Werner 

27 HEYMAN Poppie 

27 KNOETZE Anton 

27 VAN DER WESTHUIZEN Mario 

28 *VAN DER WESTHUIZEN Ruan 

28 * WEITZ Doré 

30 FOURIE Ettienne 

30 VAN WYK Roderick 

31 POZYN Mariana 

 

Januarie 2013 

2 BüCHNER Theo 

3 BARNARD André 

3 *DU TOIT Carlo 

3 STANDER Pierre 

5 STANDER Wilma 

6 *VAN VUUREN Anina 

12 VAN ECK Danie 

14 GREYLING Pierre 

15 *STANDER Mieke 

17 *FOURIE Madison 

18 DU PREEZ Elize 

20 FOURIE Johan 

20 SWANEPOEL Zelda 

21 WHITTLE Jacques 

22 GUMMOW Willie 

22 WEITZ Marie 

25 *OPPERMAN Lance 

26 OELOFSE Juliana 

27 FOUCHé Elmarie 

27 LERM Duane 

28 SMITH Susan 

29 DIDLOFF Cynthia 

29 *STRYDOM Lize 

29 VAN AARDT Juanita 

30 *JONKER Ilze 

Verjaarsdae 


