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Gerrie en Dina Smal, gaste by Senior 

burger saamtrek te Willows geniet die 

saam kuier 

Liana sal na die naweek weer dieet 

‘n Pragtige gedeelte van die Willows oord  

So geniet jy ‘n waatlemoen 

Die Wapad 
SAWA Oos-Kaap 

 
 Jannie-hulle behandel breuke in 

die Wiskunde klas. 

 

Juffrou se: “Jannie, jou  Pa ver-

dien R20 000 per maand. Elke 

maand gee hy jou Ma R100. Wat 

kry sy dan in ‘n jaar?” 

  

Jannie antwoord: “’n flippen 

beroerte Jufrou” 

Ingestuur deur Tanyia Hugo 

 ‘n Gebed 

Skenk my die gemoedskalmte 

om te aanvaar wat ek nie kan 

verander nie, moed om te ve-

rander wat ek kan en wysheid 

om die verskil te ken. 

Ingestuur deur Tanyia Hugo 
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Uit die woord 

 

As jou omstandighede vandag stormagtig is, moet jy meer as ooit jou woorde 

tel en nie toelaat dat negatiewe, vernietigende woorde uit jou mond kom nie. 

 

Die Skrif sê: “Die tong het mag oor dood en lewe; die wat lief is om te praat, 

sal die gevolg dra.  Met ander woorde, jy skep ‘n goeie of slegte omgewing 

met jou woorde en jy gaan leef in die wêreld wat jy geskep het. As jy altyd 

mor en kla en praat oor hoe sleg die lewe jou behandel, sal jy in ‘n taamlik 

miserabele, neerdrukende wêreld leef. Jy sal dalk in die versoeking kom om 

net die negatiewe omstandighede met jou woorde te beskryf, maar God wil hê dat ons die negatiewe  

omstandighede moet verander met ons woorde.  Moenie oor die probleem praat nie; praat oor die oplossing. 

 

Die Bybel sê ons moet met ons berge praat. Dalk is jou berg ‘n siekte, ‘n versteurde verhouding of ‘n  

onderneming wat misluk.  Wat ook al, moenie net daaroor dink of bid nie, praat ook met daardie struikelblok.   

Die Bybel sê: “Selfs die swakke moet sê: “Ek is ‘n dapper soldaat!”  Begin na jouself verwys as gesond,  

gelukkig, geseënd en voorspoedig.  Hou op om met God te praat oor hoe groot jou berge is en begin met jou 

berge praat oor hoe groot jou God is. 

 

Ek hou van wat Dawid gedoen het toe hy voor die reus Goliat te staan gekom het. Hy het nie gesug en gekla 

oor sy reuse probleem nie. Hy het die hele atmosfeer verander met sy woorde. Hy het nie bly dink oor die feit 

dat Goliat drie keer so groot soos hy was nie. Hy het ook nie daaroor getob dat Goliat ‘n ervare soldaat was en 

hy net ‘n skaapwagter nie. Hy het nie gekonsentreer op die omvang van die struikelblok voor hom nie.  Hy het 

besluit om liewer te konsentreer op die grootheid van sy God. Toe Goliat sien hoe klein en jonk Dawid is, het 

hy begin lag. Hy het gespot: “Is ek ‘n hond dat jy met kieries na my toe kom?” Maar Dawid het hom stip in die 

oë gekyk en gesê: “Jy kom na my toe met ‘n dolk en ‘n spies en ‘n swaard, maar ek kom na jou toe in die Naam 

van die Here die Almagtige. 

 

 Dis nou geloofswoorde!  Let ook op dat hy dit hardop gesê het. Hy het dit nie net gedink of gebid nie. Hy het 

direk met die berg van ‘n man voor hom gepraat en gesê:  “ Vandag sal die Here jou in my mag oorgee sodat ek 

jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap” En met God se hulp het hy dit gedoen! 

 

 Dit is die soort woorde wat jy in jou alledaagse lewe moet leer praat, maar veral in krisistye en  

teenspoed.  Wanneer jy struikelblokke in jou lewe ervaar, moet jy vrymoedig sê: “Hy wat in my is, is groter as 

die duiwel, wat in die wêreld is. Geen wapen wat gesmee word om my aan te val, sal iets uitrig nie. God gee 

my die oorwinning. Hou op om jou te bekommer en te kla oor die struikelblok en praat daarmee. Hou op kla 

oor armoede en gebrek en begin sê:  “God sorg in oorvloed vir alles wat ek nodig het.”  Hou op torring aan die 

vriend of gesinslid wat nie die Here dien nie en sê: “Ek en my huis sal die Here dien.” Alles waaraan ek raak, is 

voorspoedig en suksesvol. Ons moet ophou om die duisternis te vervloek. Kom ons begin die lig beveel om te 

skyn. 

 

Vriend, daar is ‘n wonderwerk in jou mond. As jy jou wêreld wil verander, begin dan om jou woorde te  

verander. Moenie toegee aan die versoeking om te kerm, te kla en te stry as jy ernstige probleme beleef nie. 

Praat met daardie probleme. As jy leer om die regte woorde te sê en die regte gesindheid te handhaaf, sal God 

jou omstandighede ten goede verander. 

 

Jy dink dalk: Dit klink net te goed om waar te wees, Ek weet dit is waar! Ek het in ons eie familie gesien hoe 

die krag van ons gedagtes en woorde ‘n hopelose situasie in ‘n mediese wonderwerk verander het. 

 

 

 

         Ingestuur deur Yvette Erasmus 
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Voorsittersverlag 
 

 

 
 
En so het die jaar se saamtrekke begin en ons het al 
van al die seisoene beleef.  Gelukkig is daar ‘n 
groepie wat nie afgesit word deur die weer nie en 
Summerwood het in reën begin en in reën  
ge-eindig.  Dankie aan die groepie.  
  
Ek vertrou dat dit met elkeen goed gaan en dat julle 
uitsien na die volgende saamtrek.  Dit bly ‘n voorreg 
om so saam te kan kamp en mekaar se geselskap te kan geniet.  Die volgende 
saamtrek is nogals ‘n nuwe vir Oos-Kaap naamlik die boskamp.  Ek vertrou dat die 
bevoorregtes dit baie sal geniet.   Hoop julle geniet die natuurskoon en dat die pad 
julle nie probleme sal gee nie.  Diegene wat nie dit kan meemaak nie, kan gerus 
Pearson Park toe kom.  Hulle het hulle ablusiegeriewe mooi opgeknap asook die 
staanplekke.   Oor die prys onderhandel ons nog. 
 
Ons kinders is alweer fluks aan die werk by die skool.  Dit is mos nou rugby en  
netbaltyd en van ons kinders doen baie goed. Selfs die afrigters se spanne is 
tops!  Geluk aan Adri en die Despatchers.  Nou moet ons net van die ander ouens 
oortuig om die Kings nog meer te ondersteun.  Hulle is nou op die kaart en ons is 
baie trots op hulle. 
 
Die koue is op ons en die warm sop en sjerrie kan maar nader getrek word.  Bring 
gerus maar so ‘n ekstra kombersie saam en maak so bietjie groter vuur, maar kom 
kamp maar in die koue. 
 
Ons wintertoer se planne kom goed op dreef en sodra Tjaart van al die nodige 
oorde af inligting ontvang het, sal ons meer besonderhede deur gee.  Dankie  
solank vir al die moeite. 
 
Mag elkeen nou ‘n wonderlike kwartaal beleef.  Sterkte met julle taak en mag julle 
Sawa-vriende dit vir julle nog lekkerder maak. 
 

 

 

         Jakkie 
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Redakteursbrief 

 

Sjoe! waar vlieg die jaar heen, nou die dag het ons nog Kersfees  

gevier nou is Paasnaweek ook al vergete. Voor ons weer gesels 

skryf ons studente en skoliere alweer eksamen en wil ek vir hulle 

net sê, sterkte met die eksamens wat voorlê. Ek weet dit sal goed 

gaan met julle.  

 

Tussen alle verpligting was daar ook lekker gekamp. Summerwood 

het weer vir sy pret gesorg en is vinnig besig om een van Oos Kaap 

se gewildste kampe plekke te word. 

 

Dan was daar die Willows kamp, ja ook altyd ’n oord wat Oos 

Kaap lede geniet. Die pret stap/draf was goed ondersteun ek hoop dit raak net groter en  

beter. Die pitlose waatelemoen was heerlik en almal het baie lekker daaraan gesmul. Maar 

ai ek dink Tannie Jakkie het gevoel die naweek was te lank, vinning het sy ’n verskoning 

gerky om vroeg te ry om darem net weer vir Janko te kon sien. Of was dit Oupa wat  

verlang het. 

 

Weens familie verpligtinge kon ons nie die Cannon rocks of die Paasnaweek kampe  

bywoon nie. Terugvoering wat ek gekry het is dat die klompie wat dit wel bygewoon het dit 

soos verwag baie geniet het. Ek verstaan selfs die reën van Paasnaweek kon die klompie 

wat saam by Summerwood gekamp het nie afsit nie, maar dit is hoe ek Oos Kaap se lede 

ken. Sal beslis volgende jaar moet kyk of ek nie ‘n plan kan maak om hierdie kampe te kan  

bywoon nie 

 

Heelwat van ons lede en selfs ook van ons jeug het goeie prestasies in hul privaat  

hoedanigheid op sport gebied behaal, vir almal van julle wil ek net sê, almal by Oos Kaap 

is baie trots op julle. 

 

Die afgelope jaar het “Die Wapad” heelwat veranderings ondergaan, graag sal ek ook wil 

terugvoering hê oor hoe ons hierdie nuusbrief nog beter kan maak. Enige voorstelle van 

julle kant sal opreg waardeer word, al is daar ook ‘n bietjie kritiek sal ek dit ook met goeie 

gees aanvaar. Kyk nou maar hoe het Matilda my berispe oor die inhoudsopgawe. 

 

 

Daar is nog ‘n hele klompie kampe oor waarna ons hierdie jaar kan uitsien. Ons hoop maar 

die weer hou, maar soos almal weet reën het Oos Kaap nog nooit afgeskrik om te kan gaan 

kamp nie. 

 

Groete en leker kamp tot volgende keer. 

 

 

    Jan Hugo 
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Lief en Leed 

 

Lief: 

 Pierre en Shennet Greyling se kinders doen baie goed in swem 

 Elmar du Preez het 3de plek behaal by die Afrika ope in kleiduif skiet 

 Zelvonè met haar sukses by die SA skaak kompetisie. 

 Brian en Mariaan Roberson se dogter het 6de algeheel in Suid Afrika gekom  

met driesprong in haar ouderdomsgroep. 

 Mieke Stander wat goed doen in atletiek 

 Liza Strydom en Zelvonè Swaenepoel is deur na die volgende fase van die O.P. proewe in netball in 

hul ouderdoms groep. 

 Marius Janse van Rensburg is deur inbrekers aangerand, maar gelukkig is Beata en die kinders 

ongedeerd. 

 

Leed 

 Sieg Slabbert se Pa se gesondheid.  

 Rika Muller met haar 2de oogoperasie, en sterkte met die 3de een wat nog voorlê. 

 Malcom en Sandra Wait se dogter wat ‘n suksesvolle operasie ondergaan het, ons bid 

vir haar spoedige beterskap. Sy sterk tans tuis aan. 

 Ettiene du Preez was in die hospitaal maar dit gaan nou weer beter. 

Veiligheid by van ons kampterreine 

 

As Sawanante en mede kampeerders moet ons steeds onthou dat alhoewel ons meestal ‘n groot groep en in 

redelike veilige omstandighede saam kamp, is ons nogaltyd verantwoordelik is vir ons eie veiligheid . Ons 

moet ook seker maak dat wanneer ons in die aand gaan slaap dat alle kosbare goed soos fietse,  

elektrieseware asook enige drank eerder weg gesluit word. Dit is die goed wat skelms wat in die nag 

rondsluip opsoek is na.  

         Oos Kaap Bestuursvergadering 
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Willows  Senior burgers  Februarie 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Andy Wait 

 

 

 

Die Seniorburgers het die Woensdag begin arriveer, as 

ook ‘n paar ander ander Sawanante. 

 

Ons is altesame nege woonwaens. Die aand is boekevat 

deur myself gelei. Daarna het ons heerlik vis en skyfies 

gebak en gesels tot laat aand. 

 

Donderdag oggend is ‘n heerlike Valentynsontbyt  

geniet, die Senior burgers lyk goed in hul rooi en wit 

uitrustings.  

 

Nog vyf woonwaens arriveer om ons ‘n totaal van  

veertien te maak. Later die middag is die gebruiklike 

tee geniet saam met yskas tert, melk tert, kolvyntjies en 

soutigheidtjies. 

 

Wouter het die aand boekevat gelei, en daarna het almal 

vure aangesteek en lekker saam gekuier. 

 

Ons, as Seniors, waardeer ons mede Sawanante se  

teenwoordigheid en hoop hulle het dit ook geniet. 

 

 

Oeps 

En dit lyk nie of Oom Wouter baie “worry” nie 
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Willows13de – 16 Februarie 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Johan Steynberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jan Hugo 

 

   

 

Die jaar is al goed op dreef en almal het uitgesien na 'n heerlike kamp 

langs die see. Die wat kon het reeds vroeër die week saam met die senior 

burger gaan kamp. Die weer het baie mooi saamgespeel, natuurlik is 'n 

bietjie wind mos mooi weer vir ons. 

 

Ons was 'n mooi getal van 68 karavanne, waarvan 12 gaste was. Die 

"Beste Singers" was verwelkom in ons geledere nadat hulle 3 kampe as 

gaste bygewoon het. Baie dankie aan Johan van Vuuren en Oom Wouter 

wat Vrydagaand ingestaan het vir my met inbetaling en boekevat.   

Lekker om te weet dat daar altyd iemand is wat sal help en dat niks te 

veel moeite is nie. Die aand was baie lekker en die bietjie watertjies, van 

die engeltjies, het alles net lekker afgekoel. 

 

Saterdagoggend, wat 'n heerlike oggend om wakker te word langs die 

see. Dankie aan Zelda, Liana en almal wat gehelp het met die pretdraf.  

Geluk aan almal wat deelgeneem het en natuurlik ook die wat eerste  

geeindig het. Baie dankie aan almal wat gehelp het om die tent op te 

slaan. Die res van die oggend het almal rustig verkeer. Die kinders het 

hulself besig gehou met alles wat Willows bied. Ma en Pa se geld  

spandeer by die winkel is ook mos besig hou. Die waterslang was  

natuurlik ook 'n groot trekpleister vir klein en groot en baie groot. Die 

middag het almal heerlik gesmul aan die heerlike pitlose waatlemoene.  

Laat middag is daar weer boekevat gehou en almal kon daarna heerlik 

ontspan langs die braaivleisvure. 

 

Sondagoggend was daar Sondagskool vir die kinders en daarna het  

Ds. Rudi vir ons 'n kort en kragtige boodskap gebring. Dankie aan almal 

wat gehelp het met die tent se afslaan na die diens. Die wind het  

sommige kampers vroeg laat opslaan, maar ander het eers nog 'n vleisie 

gebraai en later gery. 
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100 + 1—2 Maart 2013 

 

Die 100-plus Saamtrek is hierdie jaar deur Klein Karoo 
aangebied by die Outeniqua Woonwapark op 
Klein-Brakrivier. 
   
Vyf honderdplusgesinne van Oos-Kaap vertrek om  
ses-uur Vrydagoggend 1 Maart. Daar word ‘n heerlike 
ontbyt genuttig by Stormsrivier-brug voordat ons die 
pad vat na Klein-Brak.  Tjaart en Nelia sluit ook laat 
middag by ons aan. Ons word hartlik welkom geheet 
deur Klein Karoo en word die aand getrakteer op 
heerlike miniatuur vetkoekies vir ‘n voorgereg en 

vetkoek met kerrie maalvleis asook vetkoeke met botter en konfyt as hoofgereg.  
  
Saterdag-oggend word Mosselbaai verken en die 
brawes laat hul hare opdollie by die kanker Shavathon 
vir die aand se “kinderpartytjie”.  Liewe Heksie, 
Aspoestertjie en Bennie Boekwurm het onder andere vir 
Oos-Kaap verteenwoordig in die “dress-up” vir die 
trofee. 
 

 
 
 
Klein Karoo het die 100-plus babas opgelewer en ook 
weggestap met die trofee.  Daar word bietjie geskoffel na 
‘n heerlike maaltyd. Sondag-oggend na die diens word 
ons weer trakteer op tee en heerllike vetmaakgoedjies 
voordat ons weer die lang pad huistoe aandurf. 
 
 
 

 
Nog ‘n heerlike naweek kom tot ‘n einde.  Baie dankie aan 
Klein Karoo vir jul gasvryheid.  Dit is altyd heerlik om 
saam met julle saamtrekke by te woon. 

 

 

  

      

 Sandra Fourie 
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Memoirs—Ere lid 
  

Oom Gert &  
Tannie Luzie 

Scheepers 
 

 

 

 

Oom Gert en Tannie Luzie het in November 1995 by Louws karavaanpark  aan die  Oos-Rand by SAWA 
aangesluit. Choert en Annatjie Maartens het hulle van SAWA vertel en ook genooi om as gaste te kom  
saam kamp. Met hul eerste kamp het dit baie swaar gereën, so was hulle  goed gedoop en daarom is 
hulle na bykans 20 jaar nog steeds lede van SAWA. In die 20 jaar het hulle dan al  amper 300 kampe 
saam met SAWA gekamp, wat hulle  vir niks sou wou verruil nie. 
 
Hulle het skaars by SAWA aangesluit of Oom Gert is gekoöpteer op die bestuur van Oos-Rand. Daar was 
hy onder andere Ondervoorsitter, en het toe  ook op Oosrandia se streekbestuur gedien. Terwyl hulle in 
Natal Hillcrest woonagtig was, was hulle ook betrokke by die stigting van die satelliet Drakensberg.  
Tydens hul verblyf in die Oos-Kaap het hulle ook op Oos Kaap se bestuur gedien en was oom Gert ook ‘n 
tyd lank Ondervoorsitter van Oos Kaap. Hul lidmaatskap geskiedenis met SAWA is as volg: Oos- Rand 
vanaf 1995 tot 2001, Drankensberg  2002 en Oos-Kaap; vanaf 2003 –tot op hede. 
 
Hulle kamp omdat hulle die buitelewe en die samesyn met hul vriende baie geniet. (Matilda sê sy geniet 
die “sports” en al die poetse wat gebak word en toe Oupa die turksvy plaatjie gekry het en veral nou die 
pink varkie en die boetes)  
 

Kampe wat hulle vir altyd sal onthou is te “Balule” wat ’n boskamp was in die Transvaal. (Matilda 

sê Lovers Rock (aaha oeee) in die Transvaal). 

 

Die geleentheid wat hulle graag eerder sal wil vergeet is met ‘n toer na die Kruger Wildtuin. 

Hulle het by “Come Together” gekamp - wat ’n gagga plek was dit nie? 

  

Wanneer hulle gaan kamp sorg hulle dat daar genoeg vleis, dop en chips is. Oom Gert sal darem 

nie sy vrou by die huis los nie. (Matilda sê net haar bikini). 

 

Die oorde wat hulle beskou as die mees onvergeetlike verblyf tot nog, is te “Addo Wildtuin” en 

die “Jessa Adolf” oord te Graaff Reinet. Hier kry jy VIP diens en dit is pragtig skoon. Die oorde 

wat hulle nie weer sal wil besoek of vir ander aanbeveel nie is te Middelburg, Oos-Kaap en  

Victoria-Wes. Die parke is baie verwaarloos. 

 

Hul antwoord op die vraag waar hulle nog nie gekamp het nie, maar graag sou wou kamp is - Jy 

sê waar, en ons kamp daar saam 

 

 

     

    Jan Hugo 
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Bekendstelling van nuwe lede 

 

Ignis en Tessa Bessinger  

en gesin 

 

 

 
 

Die Bessinger gesin kamp al lankal en is woonagtig te Despatch.  Hulle het twee kinder s Janu wat tans in 

matriek is en Wanda in graad 11. 

 

Ignis is ’n motorwerktuigkundige by die Suid Afrikaanse Weermag en Tessa werk as Boekhouer in die  

Finansies department van die Suid Afrikaanse Weermag.  

 

Hulle is aan SAWA bekend gestel deur Oom Piet Kapp en het nog nooit saam met ander groep gekamp 

nie. 

 

Die rustigheid en samesyn met familie is vir hulle die motivering om gereeld te kamp. 

 

Wanneer hulle gaan kamp moet die karavaan definitief saamgaan, maar die TV kan maar by die huis bly. 

 

Hulle beskou Boknes as die lekkerste plek waar hulle nog gekamp het, maar het nog nie ’n kampplek 

gekry waarvan hulle glad nie gehou het nie. Hulle het ook nog nie by Green Fountain gekamp nie, maar sal 

baie beslis nog daar wil besoek aflê. 

 

Visvang en lees is ook dan wat hulle ook graag doen wanneer hulle vrye tyd tot hul beskiking het.   

 

       Jan Hugo 

“Vellieth” 

Die seuntjie vra die juffrou om te help om sy skoene aan te trek. Sy probeer met n gedruk en getrek om die vellies aan die kind 
se voete te kry. Teen die tyd wat sy by die tweede vellie kom, breek daar al n lagie sweet op haar voorkop uit en begin haar hare 
al slierte hang soos sy stoei om die vellies aan die kind se voetjies te kry. 
 
Dis toe dat die mannetjie so tussen sy vier afwesige voortandjies sê, Juffrou, hierie eerthte vellie ith aan die verkeerde voet.  
Sy kyk en, so wrintiewaar, die vellie ís aan die verkeerde voet. En die uittrek van die vellie aan die verkeerde voet gee nóg n 
gespook af. 
 
Die juffrou hou kop en begin maar weer om die vellies aan die régte voete aan te trek, steeds met een helske gesukkel.  Amper 
klaar, kondig die mannetjie aan: Juffrou hierie ith nie my vellieth nie.  
 
Die juffrou ontplof byna, maar hou kop en sê kalm, Hoekom het jy nie vroëer gepraat nie? En die gestoei begin weer om die  
vellies uit te trek.  
 
Pas is die vellies uit of meneertjie sê weer: Dith my boetie the vellieth. My ma het gesê ek moet dit vandag dra want myne is weg. 
 
Die juffrou sluk droog, skraap al haar moed bymekaar en begin weer stoei om die vellies aan die voetjies te sit.  Uiteindelik is 
hulle weer aan die mannetjie se voetjies. 
 
Die mannetjie trek aan die juffrou se baadjie en vra verleë: Juffrou, wat van my kouthe? 

 
Juffrou skree: Nou waar is jou kouse??!! 
  
En die knapie antwoord ewe kordaat: Ek het dit voor in die vellieth gebêre. 
         Ingestuur deur Sandra Meyer 
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Verslag vanaf  Oop NUB. Saterdag 9 Februarie 2013Bloekompoort 
 

Die vergadering is Saterdagoggend te bogenoemde woonwapark, naby die Vaaldam,  gehou. Dit was `n oop vergadering, met ander 

woorde bestuurslede van die verskillende streke het ook die vergadering bygewoon. Sowat 80 lede het  opgedaag. Gesprek is oor `n 

wye front oor sake van belang gevoer. 

 

Die volgende is `n opsomming van die belangrikste besprekings. n Volledige notule sal met verloop van tyd uitgestuur word. Die  

webwerf kan ook geraadpleeg word. 

 

1 Finansies 

Daar is `n wetswysiging met betrekking tot die hou van finansiële rekords vir belasting doeleindes. Volledige rekord moet van alle 

bedrae, wat deur die streek hanteer word, gehou en op aanvraag beskikbaar wees.  Die belastinggaarder kan te eniger tyd `n versoek rig 

dat `n streek  of streke bewyse van hulle finansiële posisie moet voorlê. Dit is daarom noodsaaklik dat daar tydens elke verslagperiode 

op die verslag aangedui moet word wat die stand van sake is. Die finansiële verslae moet deur die streek en gebied goedgekeur word. 

Geen finansies mag in privaatrekenings gehou word nie.  Persoonlike kredietkaarte, ens. mag nie vir die doel gebruik word nie. Twee 

handtekeninge is te alle tye nodig wanneer finansies onttrek moet word.  Notule van die vergadering waar sodanige besluite geneem is, 

moet ook aan die bank voorgelê word indien daar om gevra word. Lede wie nog nie van debietorders gebruik  maak nie, moet aange-

moedig word om oor te skakel. 

`n Versoek is weer eens gerig dat penningmeesters so gou as moontlik na afsluiting van die finansiële jaar, die nodige inligting aan die  

Nasionale Penningmeester moet stuur. Al is die state nog nie by die jaarvergadering behandel nie.  Nadat die boeke vir die jaar  

afgesluit is, kan daar in elk geval niks meer  verander word nie. 

2 Lootjieverkope 

Verslag is deur die Skakelbeampte gedoen met betrekking tot verlede jaar se verkope.  Dit is ongelukkig so dat Kaap Middellande 

slegs 73 lootjies verkoop het teenoor  die 116 van Goeie Hoop, 145 van Goue Weste, 157 van Bosveld, 230 van Oosrandia, 190 van 

Oos-Transvaal, 194 van Vaaldriehoek en die 150 van die NUB-lede.  Elke streek het weer vier boekies ontvang.  Laat ons probeer om 

asseblief darem die 120+ kerf bereik.  Die verskillende pryse word op die kaartjie aangetoon. 

3 Streeknotules 

Hierdie notules moet asseblief bewaar word. Nico Sapaumer en Christo van der Merwe is besig om die geskiedenis op te dateer. `n 

Nuwe boek sal tydens die 50-jarige feesvieringe beskikbaar wees. 

4 Voorraad 

`n Groot hoeveelheid voorraad is beskikbaar. Daar is ook nog tafeldoeke @R150 beskikbaar. Stal asseblief die voorraad tydens julle  

saamtrekke uit sodat die lede weet wat beskikbaar is. 

5 Jaarprogram 

Werk reeds aan julle jaarprogram vir volgende jaar.  Daar gaan vanjaar net een afsnydatum wees. Bevestig ook asseblief met die oorde 

sodat daar nie onnodige verskuiwings gedoen moet word nie. Die konsepprogram sal by die Mei –NUB  beskikbaar wees en aan julle 

versprei word. 

6 Lede 

Dit blyk dat `n groot aantal van die bedankings van lede kom wat minder as twee jaar lid is. Is die probleem dalk dat lede te gou besluit 

om aan te sluit en dan vind dat SAWA nie is wat hulle gedink het nie? Die beginsel van 2 saamtrekke bywoon en die derde een  

aansluit, moet gehandhaaf word.  Geen plaatjies mag ook aan besoekers uitgereik word nie.  Dit sal dan ook voorkom dat ongewenste 

persone aansluit.  Swak suurdeeg werk gou deur. 

7 Ooreenkoms met ATKV 

Die nuwe ooreenkoms is reeds aan julle gestuur. 

8 Webwerf en Faceboek (bakkiesboek) 

Dit is net die nasionale webwerf wat bedryf mag word. Alles wat streke op die webwerf wil plaas, moet aan Diana Fourie gestuur word 

vir keuring en plasing.   

9 Senior Burgers 

Maak asseblief in julle kwartaallikse verslag melding van julle seniors se aktiwiteite. Ek moet by elke vergadering daaroor verslag 

doen. Ons moet dalk nog `n ekstra matriks trek om aan te toon hoeveel seniors die saamtrek bygewoon het. `n Wysiging in die toeken-

ning van senior burger plaatjies is ook goedgekeur. `n Senior burger hoef net een nag by `n senior saamtrek te gekamp het om `n  

plaatjie te verdien. Indien  so `n senior burger ook die gewone saamtrek, op dieselfde naweek bywoon, kry hy/sy ook daarvoor `n  

plaatjie.  Sou die senior burger by beide die senior saamtrek en die gewone saamtrek as kampkommandant optree, kry hy twee  

kampkommandant plaatjies. Onthou die aansporingsplaatjies vir kampkommandante. 

10  Nuusbriewe 

`n Harde kopie van die nuusbrief moet asseblief aan Alet gestuur word. NIE AAN JULIANA NIE. Die streek se naam moet duidelik 

wees.   Indien streke sou ophou om `n harde kopie vir beoordeling in te stuur, word die beoordelingslyn gebreek en moet sodanige 

nuusbrief weer van vooraf begin krediete opbou indien dit na verloop van tyd weer beoordeel wil word. 

11 Brandblussers 

Dit is nou blykbaar `n nuwe regulasie. Indien onder `n tent met vuur gewerk word, gas of wat ookal, moet `n brandblusser byderhand 

gehou word. Parkering van voertuie tydens saamtrekke is ook belangrik. Spasie moet gelaat word vir noodvoertuie om in en uit te kan 

beweeg. 

12 Beplande nuwe struktuur. 

Die Nasionale Voorsitter het einde verlede jaar aangedui dat hy besoeke aan gebiede wil bring. Die aksie het reeds in die noorde begin. 

Die terugvoer vanaf streke is dat die ontmoetings sinvol was. Die aksie van 2011 het weer  ter sprake gekom. 

 

Die volgende plan is aan die vergadering voorgelê:        

           Sien volgende blad 
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NUB verlag vervolg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die plan behels die volgende: 

 

1. Gebiede verdwyn. Daarmee saam gebiedsbesture, gebiedsfinansies, gebiedstoekennings, gebiedsvergaderings en streekbydraes aan 

die gebiedskas. 

2. Kaap Middellande en Goeie Hoop bly afsonderlike Areas  of wat dit ookal genoem gaan word. 

3. Dagbestuurslede sal op die gewone wyse genomineer word en deur die kongres verkies word. 

4. Die addisionele lede sal deur die huidige gebiede genomineer en op die kongres verkies word. 

5. Die taak van die persone in  4 genoem, sal verander na die van `n voog. 

6. Die verskil teenoor die huidige gebiedsvoorsitter se taak, is dat die persoon dan deel van die dagbestuur vorm. `n Sekere portefeulje 

sal aan hom/haar toegeken word. As`tware `n adjunk van die dagbestuurslid. Alle poste, behalwe die van President en Nasionale 

Voorsitter, is op gelyke vlak. 

7. Daar is tans 9 streke in die twee gebiede. Die ander 31 streke sal onder die ander ses lede, vier dagbestuur en twee nuwe voogde, 

verdeel word. 

8. Dit sal meebring dat dagbestuurslede uit die noorde nie meer streke in Kaapland sal besoek nie, maar dat dit die taak van die 

“inwonende” voog sal wees. 

9. Die “inwonende” voog kan gevra word om van tyd tot tyd dagbestuursvergaderings by te woon. 

10. Die NUB sal steeds vier vergaderings per jaar hou en dagbestuur een keer per maand.  Dit sal van die voog verwag word om volledig 

per streek aan die NUB te rapporteer oor wat in die streke aangaan. 

11. Die oogmerk is om opvolging van bestuur te vergemaklik. `n Krisis soos die afgelope jaar, ontstaan maklik. Indien daar nie iemand is 

wat weet wat die werksaamhede van die topbestuur is  nie, is vervanging moeilik. Dit beteken dat `n persoon uit die Kaapse streke 

ook uiteindelik op dagbestuur verkies kan word. Dit is nie te sê dat die indeling sal wees soos in my diagram aangedui nie. Met ander 

woorde dat byvoorbeeld die hulp vir die sekretaris vanuit Kaap Middellande moet kom nie.  Wat die toekomstige nominasies betref, 

beteken dit dat kundige persone op sekere terreine verkies moet word. 

12. Vir eers bly streekbesture soos dit tans is. 

13. Ek glo nie ons kan die plan afskiet nie, want dit is eintlik wat ons in 2011 wou hê. 

14. Nominasies sal ook gedoen moet word indien die NUB  die plan finaal aanvaar. 

15. Die plan sal tydens die NUB van Mei deurgetrap (gepraat) word.   

 

Ek sal dit waardeer om julle kommentaar te kry. 

 

 

Daan Schoeman 

SAWA Gebiedsvoorsitter Kaap Middellande 

 

11 Februarie 2013 

Nasionale Voorsitter 

Strateeg 

Ondervoorsitter 

Dagb/voog 

Skakelbeampte 

Dagb./voog 
Sekretaris Penningmeester 

Dagb./voog 

Kaap Middellande 

Add. Lid/voog 

Kaap Goeie Hoop Add.Lid/voog Add.lid/voog 

PRESIDENT 
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Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 
EREKODE 

 
 
 
 
 
 
 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, asook 
tot die Reëls en Gedragskode van die Suid-Afrikaanse 

Woonwa-Assosiasie 
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 sover 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 flora 
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 alle 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. 

Lede geld en Bedryfsfonds 
U moet groot asseblief u ledegeld betyds by Hoofkantoor inbetaal.  Kyk watter maand u aangesluit het en handel dit 

dan af.  Ons moedig graag debietorders aan.  Dit vergemaklik die taak baie en u het nie weer probleme nie. 

   

Huidige fooie: Eenmalige intreefooi = R150, Gewone lede = R290 en Senior Burgers = R280, debietorders is R10 

minder by elke groep.            
       Oos Kaap Bestuursvergadering  
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Iets vir die lagspiere 

 

 Sarie vertel dat toe sy en haar kleindogter deur 'n tydskrif blaai en op 'n foto afkom van 'n 

skouerlose bloesie,  

sê die kleinding. "Ouma, jy moet vir my ook so bloesie maak sonder handvatsels."  

 

Klein Anna- Marie sit op oupa se skoot terwyl hy vir haar Bybelstories lees. 

Sy streel oor oupa se geplooide gesig en ook oor haar eie en vra toe:  

"Oupa, het die Here vir oupa gemaak?"  

"Ja, my ding," antwoord hy "dit was sommer al lank gelede."  

"Het Hy my ook gemaak?" kom die volgende vraag.  

"Ja, my skat, maar dit was sommer net nou die dag" antwoord oupa weer.  

Terwyl sy weer oor albei se gesigte voel, sê sy "Hy raak al beter en beter nê oupa?!" 

 

Die seuntjie sit in die kerk en sien hoe die diakens in die gang afkom en kollekte opneem.  

Hy leun oor na sy ma toe en sê " Moenie vir my betaal nie ek is nog onder ses!"  

 

'n Klein dogtertjie sit rusteloos en rondskuif in die kerk toe die diens darem te lank aanhou na haar 

sin.  

Uiteindelik fluister sy vir haar ma: "As ons nou vir hom die geldtjies gee - sal hy ons dan laat 

gaan?" 

  

Saartjie was vier toe sy en haar ma eendag 'n ou dame met redelik baie plooie ontmoet.  

Saartjie het so rukkie vir haar staan en kyk en vra toe: "Hoekom pas jou vel nie oor jou gesig nie?" 

 

Jack het sy ma dopgehou terwyl sy kleinsus borsvoed. Na 'n rukkie vra hy:  

"Ma, hoekom het jy twee - is een vir koue- en die ander een vir warm melk?" 

 

Op 'n keer vra die vyfjarige Melanie vir ouma hoe oud sy is.  

Ouma antwoord dat sy nou al so oud is dat sy nie eers meer kan onthou hoe oud nie.  

Melanie gee toe goeie raad. "Ouma moet net agter in ouma se panties kyk. Myne se vyf tot ses!" 

 

Stefan gee vir sy ma 'n drukkie toe hy gaan slaap en sê:  

"Ek is so lief vir mamma - as ma doodgaan, gaan ek ma onder my kamervenster begrawe!" 

 

 Nadat Brittany 'n ruk gespook het om die botteltjie met pille oop te maak,  

verduidelik ma dat die prop "Kinderproof" is en dat sy sal moet help.  

Met groot oë vra Brittany : "Maar hoe het die botteltjie geweet dis ek wat hom wil  

oopmaak?" 

 

Susan was besig om vrugtesap te drink toe sy begin hik.  

"Moet asseblief nie weer vir my van hierdie sap gee nie," sê sy  

"...dit laat my tande hoes!" 

         

 
        Ingestuur deur Zeldrien Strydom  
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Oos Kaap se lede presteer 
 

 

Adjudant offisier Kenneth Bothma en sy  polisiehond (Indy) 

het onlangs  uigeblink by die Suid-Afrikaanse werkende 

honde kompetisie (ook genoem die “Ultimate”)wat in Johan-

nesburg gehou is.. 

 

Indy is ‘n dwelmhond A.O Bothma en Indy werk al vyf jaar 

saam en het gereeld goud en silwer huis toe gebring, en ook  

menige dwelmsmokkelaars agter tralies laat beland. A.O. 

Bothma glo dat Indy  is ‘n uitstekende hulpmiddel en die 

lojaalste vriend nog. 

 

Honde van verskillende opleidings dissiplines soos Sekuriteit, 

Munisipaliteite, Korrektiewe dienste en privaat eienaars neem 

deel aan die kompetiesies wat deur die jaar gehou word. 

 

So het hulle hul pad oopgewerk na die “Grand Challenge”, dit is wanneer slegs 15 honde gekies 

word om the kompeteer waarna die wenners kompeteer, in die “Ultimate” wat dan die Nasionale 

kompetiesie is. 

 

A.O. Bothma en sy hond Indy was die trotse wenners van die brons medalje by die “Grand  

Challenge en goud by die “Nationals”.  

 

Hulle is dan die eerste hanteerder en hond in die Oos Kaap wat beide hul Nasionale klere so  

verwerf het. 

 

Ons, as SAWA Oos Kaap waar Bothma (soos ons hom almal ken) dan ook lid is, is  dan trots op 

hom en sy hond wat hierdie groot eer hul eie gemaak het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berig en foto’s saamgestel deur Jan Hugo uit die Burger en UD 

koerante  

Trotse wenners wys hul trofee 

 

Ander wenners van die Oos Kaap saam met 

Bothma en Indy wys hul medaljes 

Indy aan die werk 

 



 17 

Jaargang 31  Tweede uitgawe      April 2013 

 

Matilda op die aeroplane 
 
Liewerste Kamperjollers,. 
 
Dis ongeloofwaardig maar iemand het vir Ouma verneuk. Ek weet nie of die woord verneuk ken nie maar Ouma 
hou voet by stuk dit was verneuk. Ons het van PE vertrek na Oliver Tambo Lughawe (nie oorsee maar net Jhb.), 
maar ek is altyd baie versigtig as Ouma saam gaan wat nog van as sy die organiseerder is en sy ontroubare reis 
agent gebruik. Wel, dit was geen gewone vlug nie. Die vlug neem gewoonlik net 1½ uur duur toe 3½ uur.  
 
Niemand wou my glo nie totdat hulle hoor dat Ouma alles gereël het.Ouma doen toe die besprekings 6 maande voor 
die tyd en betaal. Oupa het Ouma glo ’n paar keer gevra of sy seker is dat alles, ek bedoel die besprekings, reg is 
en sy het altyd baie oortuigend geantwoord. Maar Oupa ken sy ou vrou, dat sy altyd die planne verander soos dit 
haar pas en dan vir hom laat glo dat dit sy plan was. 
 
Maar wat ’n drama het ons toe nou nie by die lughawe gehad nie. Julle moes dit net gesien het om dit te glo. Die 
ontvangs dame se oë het amper uit hulle kaste gepeul toe sy al die bagasie sien. 
Wel daar was tasse, dose, plastieke sakke, hoededose en Oupa se visstok. 
 
Die dame sê toe naderhand dink Ouma die vliegtuig het ’n roof carrier op. Maar dit het nog nie ’n indruk op Ouma 
gemaak nie. Sy wil toe net weet as die taksies dan roof carriers het hoekom dan nie vliegtuie ook nie. Oupa het toe 
later maar met die kredietkaart gaan inbetaal. 
 
Net duskant Johannesburg tref ons toe ’n storm en dit voel toe asof die vliegtuig uitmekaar skeur, dit was lug gate 
dwarrel wind en nog Hier spring Ouma toe op en hoe meer die lugwaardin wil hê Ouma moet bedaar hoe skriller 
word haar stem. Ek kon sien dat hulle haar enige oomblik met ’n valskerm sou uitgooi. En al wat Ouma kan sê is dat 
dit die pilot se skuld is en dat ons gaan vergaan. Die mense wou mos nie vir haar toelaat om die pilot se dokumente 
na te gaan nie en ook nie na sy drug toetse te kyk nie. 
 
Na die loots Ouma gekalmeer het, kon ons toe by Lanseria lughawe land. Na die storm toe oor Johannesburg verby 
was, kon ons toe ons vlug voltooi. 
 
Na tien dae se lekker kuier moes ons die terugtog toe weer trotseer. 
 
Op die lughawe het ’n baie gawe man ons gehelp tot by die inboek plek maar Oupa moes hom toe R50 betaal. 
Toe ons probeer inteken sê die dame jammer maar daar is nie vir ons plek op die vliegtuig nie. Ouma vertel toe sy 
het self die plek bespreek en ook self betaal. Ja sê die dame sy kan sien die plek is bespreek die een vlug is betaal 
maar die terug vlug is nie betaal nie. Maar hoe die dame ook al verduidelik hoe hoër en harder gaan Ouma se stem 
toon op. Naderhand kom daar toe ’n man daaraan en jy kan sien hy is van ’n hoër rang en hy ly Ouma en Oupa na 
sy kantoor toe. Ek sien toe net Oupa haal toe weer sy kredietkaart uit. 
 
Ouma het natuurlik vertel dat ons toe ’n gratis vlug gekry het, maar ek wil net weet wat het Oupa met sy kredietkaart 
gemaak? Ouma sê net verneuk en doen aan ander wat jy wil hê hulle moet aan jou moet doen. 
 
Lovies  Matilda van Ooskaap. 
 
 
Ps. Oom Jan my Van kry nie ’n koppelteken nie en as daar ’n koppelteken in kom is dit van Oo.-skaap want my oer 
oupa grootjies was skaap boere. 
Baai. 

  

Vir wanneer jy jou karavaan verkoop 

 
Dit is baie belangrik dat wanneer u, u woonwa verkoop, MOET U DIE SAWA KENTEKEN EN SNOR 

AFHAAL. Asseblief ons sien woonwaens by die handelaars met plakkers op.  Dit mag nie gebeur nie! 

 

Indien u belangstel in ‘n nuwe plakker vir u woonwa, kan u by Benji Erasmus een koop  
         

         Oos Kaap Bestuursvergadering 
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Cannon  Rocks kampverslag  

 

‘n Paar karavane het reeds Woensdag die pad gevat na Cannon  

Rocks toe, terwyl die ander eers Donderdagoggend vertrek het. Die  

opgewondenheid was groot aangesien SAWA Oos-Kaap  

ongeveer 12 jaar terug laas by 

Cannon Rocks gekamp het. 0ns 

was definitief nie teleurgesteld 

nie. Die oord is baie netjies en 

daar is meer as genoeg om die 

kinders vir ure besig te hou. 

 

Natuurlik was daar ‘n verjaarsdag man (Rautie) wat sy 

“37”ste verjaarsdag gevier het (Die Redakteur: hoeveelste 

37 ste was dit?).  Daar was ‘n heerlike  

sjampanjeontbyt gehou onder die Lapa.  Donderdagaand 

het Johan van Vuuren vir ons boekevat gehou waarna  

almal lekker om die vure gekuier het. 

 

Vrydag was ‘n heerlike sonskyn dag en die kinders het in 

die swembad baljaar. Die middag het ‘n groot groep 

vrouens nader gestaan vir ‘n “High Tea”. Onnodig om te 

sê daar was glad nie  tee betrokke nie.  Die dames is  

bedien en op die hande gedra deur drie kelners wat hulle 

baie goed van hul taak gekwyt het.  

 

Later die middag het Jakkie Barnardo die boekevat  

waargeneem. 

 

Om 8uur het almal onder die lapa bymekaar gekom vir ‘n 

heelike Karaoke aand. Oud en jonk het saam gesing en   

lekker gelag.  SAWA Oos-Kaap het beslis moontlike Idol 

kandidate. 

 

Saterdag was weereens heerlike weer en die wat nie by hul 

karavaan gekuier het nie, het ‘n entjie gery om die  

omgewing the verken. Die aand het Gerhard Momberg 

boekvat waargeneem waarna ons verder gekuier het. 

 

Sondagoggend is ons wakker gemaak met die pragtige 

klank van ‘n sagte reentjie. Nadat Johan van Vuuren vir ons ‘n boodskap gebring het, het ons  

blapsie gehou (sy was ‘n hele rukkie stil).  Hierna het almal maar haastig opgepak om die nat tente 

by die huis te kry.   

 

So kom ‘n heerlike naweek tot ‘n einde. 

       Wanda v Vuuren) 

Rautie het die manne gewys 

hoe om vis te vang. 

Die sogenaamde “High tea” 

En het hierdie manne vir jou gekaraoke 

Cannon rocks voorwaar n pragtige park 
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Summerwood Paasnaweek kampverslag 

 

Donderdagmiddag begin die woonwaens aankom.  Die aand hou Richard en Poppie die 

Boekevat en toe begin dit reën.  Vrydagaand hou Jakkie die Boekevat en toe reën 

dit. Saterdagaand hou Liana die Boekevat en toe reën dit.  Sondag hou Jakkie die Boekevat 

en toe reën dit.  Maandag pak almal maar van vroeg af op en toe reën dit… 

 

O, ja tussen in is daar heerlik gekuier en geëet.  Die dorp is besoek en die Boardwalk het 

ook so tussen in ‘n besoek gekry.  Die jaarlikse Splash fees is toe nie so goed deur die  

Sawanante ondersteun nie, aangesien dit maar nat was.  Die gees was goed en die 15  

woonwaens se mense het behoorlik gerus en gekuier.  Die kinders het nie omgegee om 

verder nat te word nie en die swembad is ook tussen ondersteun. 

 

Dankie aan elkeen wat daar was en vir die goeie gees wat geheers het onder die sambrele. 

 

 

       Jakkie en Richard 

Liewerest Kamperjollers, 

 

Ek weet nie of julle die Sondag ,toe  Ds. gepreek het oor die grafstene in die kerk was nie? 

Maar my Ouma Matilda het daardie dag baie geskok by die huis gekom en my dadelik gebel om van die 

skokkende boodskap te vertel. 

 

 Wat sal eendag op jou of my grafsteen geskryf staan het Ds. gevra? 

Hy sê toe daar sal eers ons volle name wees. 

Myne is Matilda Gesiene Magarethe Van Ooskaap ( my oer oupa was ’n skaap boer ).  

Dan sal daar jou geboorte datum wees, myne is 29-02-1996 en Ouma syn is 29-02-1937 

en dan jou sterfte datum. 

 

Nou vra Ds. wat het tussen daardie twee datums met my en jou gebeur? 

Het jy dalk ’n lewe van plesier of dalk het jy die Here gedien en sy naam aan die wêreld bekend gemaak. 

Nou wonder ek oor my eie lewe en jy? 

 

Laas keer toe ek vir my Tannie Vera te Modimolle gaan kuier het, 

het ons na die grafte van die boere oorlog konsentrasie kamp gaan kyk. 

Daar was baie grafte van vroue, kinders en babas met of sonder name. 

Wat het tussen hulle datums gebeur? 

 Daar was ook grafte van soldate. 

Ja en kan jy dink wat sou daar op hulle grafte gestaan het? 

 

 HY HET SY LEWE VIR SY LAND GEGEE. 

 Wat gaan een dag op my en jou graf staan? 

 

Seen groete en Lovies. 

Matilda. 
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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 

SEPT 7 – 9 Bestuurskamp PINE LODGE     Bestuur 

SEPT 21 – 24 Kongres HARTENBOS     Bespreek 

SEPT 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       

SEPT 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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VERJAARSDAE 

 

Mei 

1 MORTON Auret 

2 BEZUIDENHOUT Isabella 

3 *RAUTENBACH Melissa 

4 v BROUWERSHAVEN Theo 

5 FOUCHé Goofey 

5 *BOSCH Dean 

6 VAN STADEN Ferdi 

7 *VAN AARDT Munro 

7 MULLER Rika 

8 STANFORD Elria 

8 MOGGEE Leonora 

11 OELOFSEN Trish 

12 * FOURIE Jean-Claude 

13 VAN EEDEN Kobus 

15 GELDENHUYS Alta 

15 GILLSON Johanna 

16 * JONCK Ruan 

18 VICTOR Madelyne 

19 * MOMBERG Jordan 

19 VERMEULEN Marguerite 

20 HUGO Jan 

22 * BüCHNER Luan 

22 MEYER Steven 

23 HALL Tommy 

23 MORTON Annelie 

23 SMALL Germano 

24 * KNOETZE Anri 

24 * VAN WYK Stephen 

25 * DU TOIT Franco 

27 VAN EEDEN Lorenda 

28 * LERM Marissa 

29 *MOMBERG Meagan 

30 FOURIE Zunél 

31 HUGO Tanyia 

Junie 

1 * VAN STADEN Hannes 

3 GUMMOW Martie 

4 CLAASEN Tinus 

4 JERLING Casper 

4 *WILLEMSE Anri 

5 * OPPERMAN Dylan 

5 * MORTON Haylee 

6 LABUSCHAGNE Leana 

9 TERBLANCHE Naas 

10 ERASMUS Pieter 

10 RENS Vanessa 

10 VIVIERS Adriaan 

11 NEL Gustav 

14 NOACK Wilna 

15 VISSER Lizelle 

18 
* v 
BROUWERSHAVEN 

Zéne 

19 THYSSE Michelle 

19 SCHEEPERS Gert 

20 SNYMAN Nelia 

21 JONCK Hansie 

21 STRYDOM Zeldri 

23 POZYN Theo 

24 * FOURIE Alexis 

24 * NEL Bianca 

26 RENS Gerrie 

27 DU TOIT Latella 

27 GILLSON Ruben 

28 * KAPP Sanmari 

30 BRAND George 
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SAWA streef daarna om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders die geleentheid te 

bied om binne ‘n Christelike konteks, ‘n tuiste te bied waar 

hulle 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 onderhandeling 

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 daavoor te 

huldig 

 

SAWA onderskryf die volgende waardes: 

 

Christenskap 

Lojaliteit  

Respek 

Integriteit 

Eerlikheid 

Diensbaarheid 

Verdraagsaamheid 

 

       SAWA webblad 


