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Die Wapad 
SAWA Oos-Kaap 

 
 ’n Seuntjie  stoot al sy groente op sy 

bord onder die broccoli in sodat dit 

soos ’n boompie regop staan. 

Sy Ma vra wat maak jy nou? 

Waarop hy antwoord: en die Here het 

gesê van daardie boom mag jy nie eet 

nie. 

  Tanyia Hugo 

 

 “Never Let yesterday’s 

disappointments over-

shadow tomorrow’s 

dreams” 

 Yvette Erasmus 

Baviaanskloof 

 

Pearso
ns P

ark 

 

Gamtoos Ferry 
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Uit die woord 

Liewerste Sonheuweletjies, 

 

Kyk het julle al ooit in wonderwerke geglo, wel julle sal julle ideas moet upgrade, . 

Ouma het, hoe sal ek nou sê tot bekering gekom of moet ek sê sy het ŉ nuwe baadjie 

aangetrek. 

 

Kom ons begin op Hemelvaartdag, Donderdag 9 Mei, nooi Ouma my toe om saam met 

haar na die Pinkster dienste toe te gaan. 

 

Wie onthou nog wat beteken Pinkster? Ek het nie geweet nie. Doomenies Deon, ken vir 

Ouma en hy weet jy kan enigiets van haar verwag. Ek is eintlik verbaas, dat hy haar nog nie ŉ titel gegee het nie, soos your 

ladyship of iets. 

 

Ds. Vra toe waarna toe na al die feesdae, vanaf Kersfees. Met Kersfees het ons die krip en ŉ baba Jesus. Ons familie kom 

bymekaar en ons hou ŉ groot feesmaal en ons kry geskenke, en ons vier fees 

Met die lydenstyd .is daar die kruis en ons wil opnuut ons lewens aan die Here toewy. Dan kom Paasfees met Jesus se 

oorwinning oor die dood, met palm takke want Jesus het opgestaan. Daar is nou paashase en paaseiers wat in die tuin 

weggesteek word, die grootkinders moet die kleintjies help om ook eiertjies te kry en almal geniet dit. 

En dan kom die stief-feesdag HEMELVAART.  

 

Hier sê Ds. toe dat Hemelvaart een van ons stief-feesdae is, omdat daar nou nie iets sigbaar is nie en tog het Jesus, op die dag 

opgestaan en nou opgevaar het en vir ons as Christene voor God gaan instaan.  Maar nou sê Jesus VOORWAARTS MARS my 

geestelike dood is oorwin. 

 

Nou die Sondag sou ŉ Ds. Gerjo Ben preek. Ouma het my toe gewaarsku geen gegiggle-le-ry oor sy naam nie. Jy ken mos ons 

meisiekinders, daar moet net iets kleins wees om ons af te trigger. Ons is toe al 6uur op ons poste opgedollie vir die diens, 

Ouma met haar ou hoedjie op, met hoë verwagtings omdat die besoekende doomenies glo ŉ man van formaat was.  

Hier begin die diens toe met ŉ gesingery. Ek weet nou nie so mooi nie maar ek dink ons jeug hou nie van ŉ gesingery nie. 

Ek mag dit natuurlik nie waag om nie te sing nie want Ouma sal my so hard in die ribbekas pomp en ek het al gehoor hoe die 

mense agter ons lag (wat ŉ vernedering) ag maar ek maak maar asof ek sing en omdat Ouma so (sy sê bietjie doof) doof is hoor 

sy nie. 

 

Ds preek toe uit Matt 8 v18-27 oor die storms in ons lewens en wat maak ons daarmee. 

Wil ek hê Jesus moet my help of besluit ek namens God hoe ek dit wil verander. Weet die doomenies van die storms in my lewe 

al sê Ouma ek moet wag tot ek groot is voordat daar storms is. 

 

Doomenies. sê dis hoe ek in die lewe getoets en versterk en gevorm word. Ek moet ook nie namens God besluit hoe ek dit wil 

verander of hoe om my probleem op te los nie. Party keer voel ek om soos die vissermanne vir Jesus te roep en vra of Hy nie 

meer omgee nie. Ja ons laat toe dat die storms of omstandighede ons oë toemaak vir wat die Here in ons lewens wil doen en ons 

karring maar aan. 

 

Ouma sê dat as ek eendag terug kyk dan sal ek sien in daardie hard times het Jesus my gedra want daar sal net een ry voetspore 

wees. Ook dat Jesus ŉ kombers van vrede oor my gooi, ŉ onverstaanbare vrede as ek voluit vir Hom lief is.  

God almagtig hou die Heelal aan die gang. Hy is so lief vir my, ons, dat Hy Sy seun Jesus Christus deur die dood, die Hel laat 

gaan vir my sondes. Ja sê die doomenies eers na Jesus gesterf het kon die Heilige Gees in my, ons kom woon. Met Jesus se 

Goddelike krag het Hy die dood oorwin, opgestaan en opgevaar na Sy Vader in die Hemel. 

 

Het julle storms in julle lewens? 
Jesus gaan nie slaap nie. 

 Roep Hom aan en glo Hy sal kom en ons moeilike omstandighede verander.  

  

Tot volgende keer,  

Lovies julle maaitjie  

Matilda. 

  

Ns. Jesaja 49: 23 Wie op Hom vertrou word nie teleurgestel nie. 

Seën bede. 
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Voorsittersverlag 
 

En nou kan kan mens voel die winter is hier.  Die dae is  
heerlik, maar die koue oggende en aande is met ons.  Ons 
vertrou dat elkeen die hitte van ‘n warm woonwa en warm 
komberse baie waardeer.  Daar is baie mense wat nie al die 
voorregte het wat ons het nie.  Daarom is dit jammer dat daar 
so ‘n paar Sawanante is wat die voorregte misbruik en nie 
altyd optree soos ware Sawanante nie. 
Ons glo dat elkeen weer ‘n slag na sy/haar erekode sal kyk en 
dit goed sal deurlees om weer tot die besef te kom hoekom 
en waarom ons as gesin aan SAWA behoort en hoe om op te 
tree as trotse en ware Sawanante. As ons die grondwet lees, 
sal ons sien dat orals waar ons met ons woonwa en SAWA 
plakker gaan, moet ons optree soos ware Sawanante.  Ons doen dus ‘n beroep op elke 
Sawanant om weereens die erekode met trots te gaan lees en so op te tree.  Baie dankie aan 
almal wat hulle SAWA plakker met trots agter op die woonwa het en dit ook met trots uitleef. 
Ons het ‘n paar heerlike winterkampe al agter die blad en die koues lê nog voor.  Moenie net by 
die huis bly nie, pak gerus maar die woonwa en kom geniet die vriende by ‘n saamtrek. Ons het 
so ‘n paar lede wat se woonwa al vol stof is.  Ons verlang na julle en glo julle sal spoedig weer 
by ons kom aansluit.  Ons het al vergeet hoe julle lyk, so kom wys weer ‘n slag julle gesigte. 
Ons wintertoer se reëlings is aan die gang en ons weet dit gaan koud wees, maar dit is mos ‘n 
wintertoer.  Dit was nog elke jaar ‘n wonderlike ervaring en nog nie een keer het ons ware sneeu 
gesien nie.  Dalk die jaar of hoe?  Ons hoop daar kom so paar meer toerlede na vore. 
Ons beplan ook aan ons AJV en glo dat ons lede in groot getalle sal opdaag vir die belangrikste 
naweek op die SAWA kalender vir elke streek.  Daar kan u u sê sê en u keuse maak vir die 
bestuur en die nuwe jaar se saamtrekke beplan.  So kry u potlood en papier gereed en merk die 
datum op die kalender as ‘n grote moet. 
Dit is ook vir my lekker om te kan sê dat daar ‘n groot groep van ons lede is wat so getrou is en 
die bedryfsfonds klaar betaal het vir 2013.  Dit is lekker as mense hulle deel doen.  Hierdie geld 
word tog maar weer teruggeploeg in ons kampe en die lede wat teenwoordig is, geniet die akti-
witeite of ander aangeleenthede.  Tydens ons AJV gaan ons lekker slaai en brood voorsien en 
tydens ons Kerskamp bederf ons die kinders en daar is ook ander geleenthede wanneer ons so 
bietjie ekstra uitgawes aangaan.  So nogmaals baie dankie.  Ons waardeer diegene se samew-
erking. 
Daar is ook die nasionale lootjies wat u kan koop en groot pryse is op die spel.  Dit kos net R25 
per lootjie en sal weer by Willows ook tydens inbetaling beskikbaar wees.  Dankie aan diegene 
wat al gekoop het.  Die geld gaan vir die nasionale kas en keer dat ons ledegeld nie so drasties 
verhoog nie. 
Ons kinders het darem seker hulle boeke onder die bed uitgesleep en goed afgestof en is hard 
besig om te leer vir die eksamens.  Mag dit baie goed met julle elkeen gaan en in die besonder 
die Graad viers met hulle eerste groot eksamens en die matrieks vir wie dit ‘n besonderse 
eksamen is.  Dit is nie altyd lekker om te leer as die ander maats buite so lekker speel nie, maar 
dit is al manier hoe mens sukses gaan behaal.  So baie sterkte. 
Binnekort is die lekker koue en welkome vakansie daar vir al die hard werkende kinders en 
opvoeders.  Mag julle dit baie geniet. 
Mag elke Sawanant nou ‘n besonderse maand geniet met baie liefde en ondersteuning en 
vrede.  Sterkte aan die werkendes en mag die senior burgers hulle welverdiende rus baie geniet. 
Ek hoop ons sien baie van julle by Willows die lang naweek. 

         Jakkie 
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Redakteursbrief 

Soms is dit nodig om bietjie na te dink oor die waardes van ons Organisasie: 

 

Christenskap (Sawanante vertoon te alle tye hul Christenskap ongeag waar 

hulle hul bevind) 

Lojaliteit (Sawanante is te alle tye lojaal teenoor alle ander persone ongeag 

wie hulle is) 

Respek (Sawanante vertoon te alle tye respek teenoor alle ander persone en 

hulle besittings ongeag wie hulle is) 

Integriteit (Sawanante bewys te alle tye hul integriteit teenoor ander persone 

ongeag wie hulle is) 

Eerlikheid (Sawanante is te alle tye eerlik teenoor hulself en ander persone 

ongeag wie hulle is) 

Diensbaarheid (Sawanante is te alle tye diensbaar vir hul organisasie en tee-

noor ander persone ongeag wie hulle is) 

Verdraagsaamheid (Sawanante is te alle tye verdraagsaam teenoor mede kampeerders en alle ander  

persone ongeag wie hulle is)  

 

Weens ander verpligtinge kon ons gesin nie die Cannon Rocks kamp bywoon nie, maar ek glo alles gebeur 

met ’n doel. Ek glo  dat ons nou weer lekker saam met Oos-Kaap die volgende klompie saamtrekke sal kan 

beleef. 

 

Die SAWA jaar is bykans verby en ons AJV is ophande, Nou moet ons begin dink wie ons nuwe Bestuur 

moet wees, want ’n hele paar van ons huidige  

Bestuur gaan definitief klaarmaak vir verskeie redes en ons moet so spoedig moontlik nuwe lede benoem 

om hulle skoene vol te staan. Dink gerus en gee voorstelle wie jy glo die beste leiers vir SAWA Oos-Kaap 

sal wees. 

 

Vir diegene wat klaarmaak met die huidige bestuur, dankie vir wat julle vir Oos-Kaap deur die  jare ge-

doen het. Al Oos-Kaap se lede waardeer dit opreg en ons hoop julle kamp nog vir baie jare gelukkig saam 

met Oos-Kaap. 

 

Die jeug geniet ook die kampe baie, so kan gesien word uit die foto’s wat op die  

verskillende medias gelaai word. Ons het voorwaar ‘’n pragtige klompie jongmense by  

Oos-Kaap, op wie ons opreg trots kan wees. Hulle is altyd bereid om uit te help, waar hulle ook al nodig is, 

of dit nou boekevat of enige ander aktiwiteite is, hulle is daar. 

 

Ons senior burgers kamp ook gereeld en jy kan sien dat hulle dit ook opreg geniet om saam met Oos-Kaap 

te kamp. Die senior saamtrekke word goed ondersteun en selfs van die  

jonger lede geniet dit om saam met die senior burgers te kamp, seker omdat daar altyd  

lekker eetgoed is. 

 

Ons het heelwat lede gehad wat in die hospitaal opgeneem was, maar ek verstaan dat hulle almal weer op 

die been is en dat dit weer goed gaan met hulle gesondheid. Ons glo dat julle in die tyd lekker bederf was 

deur julle gesinslede en dat ons julle spoedig weer sal sien op die kampe wat voorlê. 

    

 

  Jan Hugo 
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Lief en Leed 

 

Lief: 

 Johan en Jakkie se kleinkind is gedoop. 

 Die van Eeden Tweeling doen goed in hokkie 

 Zelvonè storm voort met haar mooi prestasies in skaak. 

 

 

 

Leed 

 Jennifer Barnard het ‘n dubelle hartomleiding operasie gehad, maar dit gaan nou weer goed met 

haar. 

 Stienie was vir n skouer operasie. 

 Johan Vermaak was ook siek 

 Aubrey Olofsen was ook baie siek. ( ek weet nie of dit vir Trish was nie) 

 Andy Wait se gesondheid is ook nie goed nie.. 

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 nog altyd 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.  

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. 
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Baviaanskloof Boskamp verslag April 2013 

Na baie beplanning en reëlings wat getref moes word, het die groot dag  
uiteindelik aangebreek. Ek neem verlof die Vrydag en sorg dat ek voor almal by 
Kondomo is. Nadat ons opgeslaan en als reggepak het besluit ek en Tanyia om te 
gaan stap en te kyk wat by Kondomo te sien is. Die eerste wie ons in die bos kom 
groet het, was ’n groot geel en bruin slang wat ook van die ander  
kampeerders elders in die kamp taamlik laat eenkant staan het. 
 
Kondomo is ’n pragtige kampeerplek met al die nodige geriewe en beslis die moeite 
werd om weer te besoek. Die eerste van ons groep wat aangesluit het, was Tjaart 
se broer wat al die pad vanaf Oos Londen gekom het om hierdie eerste (Tjaart het 
my tereggewys 3de) boskamp van SAWA Oos-Kaap te kon meemaak. Ons was 11 
gesinne wat die Vrydagaand by Komdomo oorgeslaap het. 
 
Saterdagoggend was daar vroeg, net na 6 uur, al rondgeskarrel om alles in plek te 
kry vir die dag wat voorlê. Tjaart en Nelia het by ons aangesluit en na “brunch” het 
ons vertrek om die natuurskoon van die Baviaanskloof te geniet. Die pad was eintlik 
baie goed en ons kon lekker rondkyk en die natuur en wild waardeer. 
 
Rooihoek, watter pragtige stukkie natuurskoon om te beleef. Daar was geen 
geriewe nie, slegs ’n “longdrop” wat baie vrouens eerder na die “porta” gedryf het. 
Verder bied hierdie oord ‘’n pragtige rivier met spierwit seesand in die  
middel van die berge, ’n asemrowende uitsig en baie lekker speel– en swemplek. 
Hier het ’n vriend van Sieg en Charlie by ons aangesluit wat ons totaal op 13 
gesinne te staan gebring het. 
 
Na bykans ’n drie-uur rit aan die 45 km tussen Kondomo en Rooihoek, was almal 
redelik moeg en kon rustig onspan. Daar was selfs ’n klompie wat die rivier 
aangedurf het en lekker geswem het in die koue water. Die aand was daar lekker 
gekuier en saam gebraai, waarna die groter meerderheid maar vroeg gaan inkruip 
het. Vir die wat ’n bietjie later wakker gebly het, was daar blykbaar ‘’n groot verrass-
ing toe ’n Bobbejaanmannetjie met’n Landrover met een lig hulle kom optel het, om 
‘n groot “party” iewers in die berge by te woon.... Aldus Jacques Strydom en Steven 
Meyer. Blykbaar was beide van hulle groot verras met die foto van Bothma in die 
grot waar die “party” was. 
 
Sondagoggend moes daar vroeg geroer word, want daar is besluit dat boekevat 
reeds 8 uur sal plaasvnd, aangesien die roete na Willowmore ons ten minste  
4 ure sou neem. 
 
Daar is weer om 6 uur opgestaan en geskarrel. 8 Uur is boekevat gehou en ons het 
daarna vertrek en verder die kloof verken. Ons was beslis nie teleurgestel nie, want 
die Kudu’s en ander wildsoorte was volop en ons  
stadjapies kon ons vergaap aand die wild. Die roete vanaf Rooihoek na  
Willowmore is asemrowend mooi en ook meer uitdagend vir jou voertuig, maar 
beslis nie nodig vir ’n 4 x 4 nie. Daar is kort, kort gestop om so die natuur beter te 
kon inneem na ongeveer 5 ure se ry was ons op Willowmore en kon nou vinniger 
aanstoot om op Steytlerville te kom. 
 
Op Steytlerville het ek vir ons bespreek vir ‘n middagete en almal het vir  
oulaas lekker saam geëet en kon ons huiswaarts vertrek. 
 
So is ’n baie lekker naweek afgesluit, wat ek glo almal wat saam was bitter baie 
geniet het, ja selfs Tanyia, Michelle en Zeldrien het na my toe gekom en gesê, hulle 
het dit geniet en sal beslis weer saam op ’n  boskamp gaan. 
 
As toerleier wil ek dan net vir almal wat saam was weereens baie dankie sê vir julle 
geduld en maklike inskakeling van sommige tyds veranderings wat ons aan die 
program moes aanbring. 

 

     Jan Hugo 

 

 

Tinkie maak gereed om te gaan 

Die Kameraman net betyds om  

Steven te kry toe h7y die oggend 

sy tent oopmaak. 

Charlie en Renè sukkel nog om  

wakker te word 

Willie en Jackie stap op die 

“strand” langs die rivier 

Hare was in die bos 
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Boskamp fotoblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Rooihoek 

Die omgewing 

Die roete 

Die ete op Steytlerville 

Die omgewing 
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Die Strydoms se boskamp avontuur 

 

. 
 
 
 
 

 

 

Met 2 weke se oorweging of ons boskamp toe gaan  het die Strydoms toe die Donderdag oggend voor die kamp besluit ons gaan die  

AVONTUUR aanpak! 

  

Met ‘n groot geskarrel om als bymekaar te kry het ons Vrydagmiddag so voor 5 saam met die Meyers die pad gevat Kondomo toe. 

Alhoewel ek en Jacques gereeld by Kondomo gekamp het voor die “kids” daar was, het ons maar getwyfel of Lienke sou inpas. 

  

Ons bakkie was gepak,  daar was nie plek vir ‘n muis nie.  daar aangekom moes ons tent opslaan (geleende tent en weet nie hoe hy werk 

nie),  afpak en uitpak. Luxury van woonwa kaste was daar nie, net swart kratte!  4 van hulle wat presies dieselfde gelyk het,  1 met klere, 1 met 

groceries en 2 met Jacques se APPERATE. So as jy iets gesoek het moet jy eers raai watter een dit sal wees!!!!!!   

  

11 bakkies insluitende 1 besoeker het saam geluister toe Jan vir ons ‘n mooi boodskap gebring het.  Almal was baie happy want die daar was 

water in die krane en geriewe wat elke vrou wou hê. Lekker laat het ons nog almal saam gekuier om die vuur terwyl die kids lekker geslaap 

het. Mmmmm, my Lienke was so soet en het sommer maklik gaan slaap. So toe weet ek en Jacques ons is “ready” vir dit wat voorlê. 

  

Saterdagoggend net na sonopkoms is koffie gemaak en toe volg “brunch” want die pad wat voorlê mag dalk lank raak! 

Elke bakkie is gepak met die nodige “sweets” en “koeldrank” vir die RIT wat voorlê. 

  

Gelukkig was Tanyia se öe mooi oop en het dadelik ‘n “Spar” gesien waar ek gou die nodige kon gaan koop!!  Daar was ‘n groot special in die 

winkel, 1 paar reebok plakkies vir Lienke maar dit was te groot so ek kon nie special koop nie.  maar 1 2l coke en 5 aartappels was ek weer 

ready. 

  

Ons het gery en gestop, gery en stop die hele oggend.  Lekker gelag, geëet en sommer net sports gehad so teen die pad! 

  

By Rooihoek aangekom het reality van NIKS weer ingeskop.  Ja, daar was NIKS.  Net ‘n mooi rivier met spierwit sand. “Kids” en sommige 

van ons groter “kids” het sommer lekker geswem. Ag nee wat ‘n nat jean is darem nie so erg nie.   

  

Gelukkig het van ons darem ons staatmaker PORTAS  saamgeneem en dit sommer agter die tente staan gemaak.  Mmmmmmmmm,  dit was 

‘n treffer gewees. Geen lopende krane en geen elektrisiteit nie. So Vrydagaand se ligte moes plek maar vir gaslampe.   

  

Die aand het Arno weer vir ons ‘n boodskap gebring en daarna het almal lekker saam gebraai. Ek en kids het sommer net na 8 gaan 

inkruip,  lang stofpad het sy tol geeis. 

  

Sondagoggend (dankie tog vir Jacques se alarm wat gestel was) het ons so voor 6 opgestaan, want ons moes 8 uur “ready” wees vir die pad 

Steytlerville toe. Zelda het die oggend boodskap gegee en elkeen weer herinner aan dit wat ons sien en voel is gemaak deur die Here wat ons 

so lief het. 

  

Daarna is ons gepak en ready to go vir lunch op Steytlerville.  Die pad was lank en stowwerig  maar ons het dit oorleef! By Steytlerville 

aangekom het almal eers dieselfde idée, TOILET toe! 

  

Heerlike lunch en gou ‘n vinnige kuier by ons “family” het ons die pad gevat huis. 

  

Aan elkeen wat hierdie AVONTUUR gereël het en bydraes gemaak het. THANKS dit was ‘n reuse sukses. En die Strydoms sal defnitief die 

volgende een ook meemaak!!!! 

 

 

        Zeldrien Strydom 
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Memoirs—Ere lid 
  

Tannie Cecile Meyer 
 

 

 

 

 

 

 

Tannie Cecile en  Oom Charles het in Augustus 1989 by SAWA Oos Kaap aangesluit, Oom Charles is  

intussen oorlede, maar dit het nie vir Tannie Cecile ontmoedig om op te hou kamp nie, sy kamp nog na al 

die jare en het al 163 Streeksaamtrekke en 176 Algemene saamtrekke bygewoon. 

 

Sy het aan geen ander groep behalwe SAWA Oos Kaap behoort nie en stel ook nie belang in ander groepe 

nie want geniet dit saam met haar vriende by Oos Kaap Sy het nog nie op die SAWA bestuur gedien nie 

maar bring beslis haar deel wanneer dit by ander aktiwiteite en fondsinsamelings kom. 

 

Sy kamp om die natuur te kan geniet en met haar vriende te kan kuier. Wanneer jy ’n strandhuis het moet 

jy elke jaar na die selfde plek gaan en dan wag daar ook nog gewoonlik vir jou baie werk, en kan jy nie 

regtig rus nie.  

 

Kampe is altyd lekker en daar is nie een wat sy nie regtig geniet het nie, kampe wat uitstaan is die Senior-

burger saamtrekke en Van Stadensrivier. Dit is altyd lekker om die kampe en die aktiwiteite daar te geniet. 

 

Wanneer jy gaan kamp moet jy altyd iets lekker saam vat om te eet, maar onnodighede kan maar by die 

huis bly. Voordat Oom Charles oorlede is het hulle die land deur getoer en sy geniet dit nog om op van die 

SAWA toere te kan gaan.  

 

Daar is twee kinders uit hul huwelik gebore ‘n dogter Karin wat op 14 jarige ouderdom haar SA kleure in 

gimnastiek verwerk het en tans in Kaapstad woonagtig is. Haar seun Steffen het ook sy Junior Springbok 

kleure in Judo verower en woon tans in Nelspruit en is getroud met Aubrey en Trish se dogter. 

  

      Jan Hugo 

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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Bekendstelling van nuwe lede 

 

Gerrie en Lorna van Rooyen 

 

 

 

 

 
Gerrie en Lorna is vriende met die Bessingers en is dan ook deur hulle aan SAWA bekendgestel. Hulle is 

woonagtig in Mount Pleasant. Gerrie is ‘n petrol en diesel werktuigkundige by die S.A.N. weermag en 

Lorna werk vir Life healthcare as ‘n Streeks Gesondheids spesialis.  

 

Hulle het twee kinders Monica (22) is n stafverpleegster by Ampath en Deon (18) is tans in matriek.  Hulle 

het voorheen ’n woonwa besit, maar dit verkoop. Nou het die gogga weer gebyt en het hulle weer ’n 

woonwa aangeskaf en hoop om baie lekker saam met SAWA te kamp. Hulle het ook nog nooit aan enige 

groepe behoort nie en het nog net saam met familie en vriende by Beachview en Willows gekamp. 

 

Hulle geniet die kamplewe vir die rustigheid en om saam met familie en vriende te kan kuier en die natuur 

kan geniet, en so van die stad se gejaag en werkstres te vergeet. 

 

Wanneer hulle die woonwa pak maak hulle seker dat alles in is wat nodig is en nie hoef te sukkel tydens 

saamtrekke nie. Die TV stel bly maar by die huis,want hulle geniet die stilte en vriende se geselskap. Die 

oorde waar hulle altyd geniet om te kamp is Willows en nou ook Gamtoos Ferry, daar is eintlik nie plekke 

waar hulle al gekamp het wat hulle nie gepas het nie. Pearsons park het hulle nie baie beindruk nie en die 

oord kan beslis iets doen aan hul voorkoms en die badkamer geriewe is maar aan die klein kant. Hulle sien 

ook beslis uit na hul kampvakansie in Desember te Boknes. 

 

Gerrie hou ook van visvang en draf terwyl Lorna van “Arts en craft”, lees en flieks hou. Deon hou ook van 

visvang en rekenaarspeletjies terwyl Monica dit geniet om TV te kyk en saam met vriende motorfiets te ry. 
 

       Jan Hugo 

 

 

PROGRAM VIR DIE WINTERTOER 2013 
 
 

Vertrek 29 Junie na Cradock (248 km) 
Tarief is R90 per staanplek en R45 per persoon.  As ons deel betaal ons net R45 per staanplek. 
Vertrek 30 Junie na Aliwal Noord (225 km) 
Tarief is R120 per staanplek en R30 per persoon. (Kan dalk afslag kry) 
Vertrek 5 Julie na Hogsback (272 km) 
Tarief is R100 per persoon.  (Ons gaan dalk afslag kry) 
Vertrek 7 Julie terug huis toe. (264 km) 
Daar bestaan ‘n moontlikheid dat ons orals afslag sal kry.  Dit hang net af van hoeveel die toer gaan meemaak. 
Daar is baie wat ons in Aliwal Noord en omgewing kan sien: Frerebrug;  Kerkplein museum; Central museum; Ou 
landroskantoor; Poskantoor; De Wetshuis; Tolhuis; Oorlogsmonument;  Pioniers monument; Konsentrasiekamp be-
graafplaas ens.   
By Hogsback is daar net so baie om te sien. 
Indien jy jou plek wil bespreek, skakel/SMS asb. vir Jakkie by 083 417 3812. 
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Verslag vanaf NUB 11 Mei 2013 

Die vergadering is in die konsistorie van die Hervormde Gemeente Kemptonpark-Noord gehou. 

Al die lede, behalwe die Nasionale Sekretaris,  was teenwoordig. 

In sy openingsrede het die Nasionale Voorsitter SAWA se posisie in die landsopset verduidelik. 

Almal is daarvan bewus dat daar die afgelope 20 jaar groot veranderinge in die land plaasgevind het, en dat veranderinge nog 

steeds teen `n geweldige tempo plaasvind.  In hierdie proses het SAWA nie agterweë gebly nie. 

Die lede van SAWA is ook burgers van Suid-Afrika, hulle is betrokke by die skole en baie van die lede besit  hulle eie be-

sigheid.  Al hierdie bogenoemde terreine het oor die tyd veranderinge ondergaan.   Waarom sou SAWA nie ook binne hierdie 

konteks verander het nie.  SAWA het verander. 

Die vraag is: hoe het SAWA verander en HOE moet SAWA in die toekoms hanteer word? 

Dit is die uitdaging waar voor toekomstige besture, by name die streekvoorsitter,  te staan sal kom. 

`n Paar aspekte wat uitgelig is, is die volgende: 

Die nuwe bedeling bestuur 

Lede te akkommodeer en veranderde sienswyse te respekteer 

Saamtrekke te reël wat maklik bereikbaar en ook bekostigbaar is 

Die Grondwet, regulasies en admin.reëls  van SAWA onderhou 

Nie lede te werf wat nie SAWA onderskryf nie. 

Boekevat. 

Hierdie aangeleentheid raak almeer `n krapperigheid.  Dit is belangrik dat die regte mense gekies word om die taak waar te 

neem.   Daar moet nie gepreek word nie. 

Toekennings 

Alle lede wat `n  streek- en gebiedstoekenningstoekenning kry, se naam  moet aan Hoofkantoor gestuur word vir rekorddoe-

leindes. 

Streke sal self voorsiening moet maak vir die aankoop van streek- en gebiedstoekennings. 

Verandering van Streekbesture 

Indien `n verandering in `n streekbesruur intree,  moet hoofkantoor van die wysiging  in kennis gestel word.  Indien kooptering 

plaasgevind het, moet die betrokke persone se name ook aan hoofkantoor verstrek word. 

Betaling van ledegeld. 

Streke mag voorsiening maak vir lede wat hulle ledegeld in paaiemente wil betaal. 

Plaas assebliefnuwe lede se geld so gou as moontlik oor in SAWA se rekening.  Dit gebeur somtyds dat die nuwe lid se 

aansoekvorm reeds by die kantoor is, maar dan is die geld nog in die streek se kas.  Dit bring vertragings mee en ook soms ver-

leentheid vir die nuwe lid. 

Presidentsfonds. 

Daar was nie vanjaar `n gebiedsaamtrek nie.  Gevolglik kon ons nie ekstra fondse insamel vir bogenoemde fonds nie.  Stuur 

asseblief `n bydra uit die julle fondse. 

Voorraad 

Daar is nog tefeldoeke teen R130 stuk verkrygbaar by die kantoor. 

Stal asseblief die voorraad uit tydens julle saamtrekke. 

Daar was navraag oor `n kleiner embleem aangesien sommige van die nuwe woonwaens nie plek het om die groter een te ver-

toon nie.  `n Kleiner een is nou beskikbaar.  Die prys is nog nie bepaal nie. 

`n Ander  firma maak nou die snorre en embleem.  Dit is van `n beter  gehalte. 

Finansies 

`n Versoek is gerig dat streekpenningmeesters so gou as moontlik na afloop van die finansiële jaar hulle state aan die Nasionale 

penningmeester sal stuur. 

Jaarprogram 

Die jaarprogram is elektronies aan al die voorsitters versprei.  Dankie dat julle reeds daaraan begin werk het.  

Kongres 2013 

Die kongres sal weer DV  12 Oktober 2013 by Buffelspoort gehou word.  `n Skrywe sal gedurende Julie aan Streke gestuur 

word waarin meer besonderhede asook die kongrestoelaag bekend gemaak sal word. 

Die Nasionale Sekretaris wil reeds teen die einde van Julie die jaarlikse kongresverslae van streke en gebiede hê.  Indien 

julle iets spesiaal in die verslag gemeld wil hê, moet julle my asseblief voor 26 Julie laat weet.  `n Omvattende verslag 

moet saamgestel word.  Dit is nie slegs die syfers wat deur die jaar verskaf is nie.   Stuur asseblief vir my die inligting. 

Webwerf 

Riglyne vir die opstel en gebruik van die webwerf is onder afsonderlike  e-pos aan julle gestuur. 

Let asseblief op na die volgende. 

Lede mag nie op die soisale webwerf sê wat hulle wil nie. 

SAWA se naam is aan die webwerf gekoppel. 

Indien daar twyfel bestaan oor wat om te doen en wat nie, skakel asseblief met Diana. 

Die organisasie moet beskerm word, sonder om voorskriftelik te wees. 

SAWA wil die inligting hê en nie Diana nie. 

Haal asseblief ou inligting af. 

Dieselfde reêls geld ook vir die gebruik van twitter. 
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Twee streke in die gebied se webwerf voldoen nie aan SAWA se riglyne nie.   Die streke sal per afsonderlike e-pos daarop gewys 

word. 

 

Senior Burgers 

Streke moet asseblief hulle senior burgers die geleenthede  bied om saamtrekke by te woon.  Daar is baie streke waarvan  meer as 

50% van die lede seniors is. 

Senior burgers kan in twee groepe  verdeel word, nl  lede bo die ouderdom van 60 jaar, maar wat nog in `n voltydse beroep staan 

en  60 jaar en ouer wat slegs pensioen kry. 

Let op na die koste van staanplekke as daar vir die seniors `n saamtrek is en die naweek `n gewone streeksaamtrek. 

 

Lootjies 

 

Wend asseblief ekstra pogings aan om die kaartjies te verkoop.   Dit is makliker om vir iemand te vra om `n kaartjie te koop, as om 

vir hom te sê dat die lede geld met Rx  verhoog gaan word. 

 

Kom ons probeer om vir die derde keer die prys te wen, of ten minste een van die ander pryse.  

 

SAWANANT 

Voltooi asseblief die strokie wat saam met die SAWANT gestuur is en stuur dit terug aan Juliana. 

 

Voorgestelde nuwe bedeling. 

 

Heelwat bespreking is aan hierdie saak afgestaan. 

In kort kom dit op die volgende neer: 

Die vereistes wat aan die bekleër  van die pos gestel gaan word, is die volgende: 

 

Moet op kort kennisgewing `n streeksaamtrek kan gaan bywoon 

Die gesinsamestelling moet so `n aard was dat dit gedoen kan word. 

Elke streek moet ten minste een keer per jaar as gas besoek word.  Behalwe miskien die Nasionale Voorsitter en die President, sal 

daar nie iemand van hoofkantoor `n besoek aflê nie.  

Sy/haar werksomstandighede moet van so `n aard wees dat buitengewone vergaderings op kort kennisgewings bygewoon kan 

word. 

Sy/haar finansies moet gesond wees.  Moet uitgawes van NUB tot NUB  uit eie sak kan dra. 

Moet die binnewerke van SAWA ken. 

Die persoon moet weet waarvoor hy/sy  hom/haar inlaat. 

`n Nuwe fase/metode van verslagdoening gaan geimplementeer word. 

Moet beplanningsvergadering, reeds geskeduleer vir  8,9,10 en 11 November,  bywoon. 

Elke lid van die NUB, behalwe die Nas. Voorsitter en President sal  4/5 streke kry. 

In kort kom dit daarop aan dat sodanige lid as die plaaslike  voog van die streke optree. 

Sou die plaaslike voog, bv. as addisionele  sekretaris gekies word, is hy saam met die nasionale sekretaris verantwoordelik vir die 

afneem en  byhou van notules, opstel van sakelyste  hetsy  vir die kongres, NUB of dagbestuur.  Sou sodanige persoon buite Preto-

ria woonagtig wees, sal hy beskikbaar moet wees, bv. vir `n dagbestuursvergadering  indien die gereelde sekretaris nie teenwoordig 

kan wees nie. 

Daar sal ook van die voog verwag word om advertensies te werf, reël  vir  gesamentlike saamtrekke, saam met die streekbesture  

mede-verantwoordelikheid vir die streke se doen en late aanvaar, koordineer van verslae, insluitende finansiële verslae, opstel. 

Die voog se uitgawes sal deur die Nasionale kas gedra word.              

SAWA ken en die verskillende pligte verstaan.  

Nominasies moet op die voorgeskrewe vorm voltooi word, en  aan hoofkantoor gestuur word en moet nie die Nasionale Voorsitter  

nie later as 08:00 op 17 Augustus 2013, bereik nie.  

 

Groete 

Daan Schoeman 

Gebiedsvoorsitter: SAWA Kaap Middellande 

2 Junie 2013 
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Die Alfabet van die huwelik 

 
Aanvaarding  
Aanvaar mekaar vir wie julle is.  Moet nie vir jou maat probeer beitel tot die perfekte huweliksmaat nie. 
  
Bederf 
As julle lief is vir mekaar sal julle mekaar altyd bederf.  Blomme is nie net vir haar verjaarsdag nie & sy geliefde kos of koek nie net vir 
sy bevordering nie.  Bederf mekaar ... 
  
Christus 
Die kern van 'n sinvolle huwelik.  "The family who prays together, stays together. 
  
Dankbaarheid 
Klein dingetjies maak 'n groot verskil.  Die hemp se knoop vas werk & die deur oopmaak.  Waardeer klein goedjies wat jou huweliks-
maat doen. 
  
Eerlikheid 
"Honesty is the best policy."  Dit gaan om eerlik te kan wees met die vryheid om emosies, standpunte & gevoelens te kan deel. 
  
Finansies 
Konflik ontstaan soms as daar nie 'n werkbare finansiële plan is nie.  Wees openlik oor elke aspek van finansies.  Praat daaroor. 
  
Getrouheid 
Ontrouheid word al hoe makliker & al hoe meer die orde van die dag in huwelike.  Konsentreer net op die een op wie jy vroeër met 
soveel passie verlief geraak het, pleks van onvergenoegd na "groener weivelde" te soek.  Bly vir altyd getrou. 
  
Humor 
Humor vorm 'n ontbreekbare band tussen mense.  Leer om die komiese saam raak te sien.  En lag.  Dit laat spanning verdwyn & gee 
sommer weer lewensenergie in die huwelik. 
  
Intimiteit 
Meer as die seksuele.  Eerlike & openhartige meelewing.  Onselfsugtige oorgawe aan jou maat verseker dat julle mekaar al hoe meer sal 
vertrou. 
  
Jakkalsies 
Identifiseer die jakkalsies wat julle huwelik kan skade doen.  En dryf hulle uit.  Enkeles is:  jaloesie, besitlikheid, onnetheid / perfeksion-
isme, neulery & halfhartigheid. 
  
Kommunikasie 
Een van die belangrikste boustene.  Waak teen stilstuipe.  Die ander een kan nie alles weet nie.  Al moet jy deurnag, maar maak tyd vir 
mekaar om te kommunikeer. 
  
Lojaliteit 
Dit laat jou altyd die ander een verdedig.  Al maak julle foute jy bly jou maat bystaan.  Hou mekaar se krone ferm op die kop, ons is 
koningskinders.  Moet nie dislojaal wees tussen ander nie. 
  
Mededeelsaamheid 
"Charity begins at home."  Die verbaasde uitdrukking op 'n geliefde se gesig, asook groter toegeneentheid, is die oes van 'n mede-
deelsame maat. 
  
Natuurlik 
Wees net jouself.  Daar is niks wat jou maat meer afsit as 'n aanstellerige, onnatuurlike houding nie.  Moenine iemand probeer wees wat 
jy nie is nie.  Wees & bly wie jy nou is. 
  
Oorspronlik 
Dink aan oorspronklike maniere om mekaar te verras.  Breek soms bietjie weg van die ou manier van doen.  Beraam saam planne om 
die liefdesvlam voortdurend hoër te laat brand. 
  
Passievol 
Streef na passie in elke respek van julle lewe & huwelik.  Dit blaas altyd nuwe vuur in die huwelik.  Passie is nie passif nie!!!!  Passie 
handel, passie tree op, passie leef ... 
  
Quality 
Dit gaan ook in die huwelik oor kwaliteit.  Die gehalte van tyd wat julle spandeer.  Die gehalte van moeite wat julle doen & die gehalte 
van liefde wat jy gee.  Hoe lyk die kwaliteit skaal in julle huwelik?  Meet dit maar weekliks. 
  

           

          Vervolg bladsy 15 
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Vervolg van alfabeth vir die huwelik 

 
Rustig 
Jou huwelik is waar jy, ten midde van die stresvolle lewe tot rus kan kom.  Dit is belangrik om gereeld na die rustigheid van 'n geliefde 
te kan terugkeer & in die aanmoediging & begrip te kan baak.  Opvlieëndheid maak dit sleg om huis toe te gaan. 
  
 
Samehorigheid 
Verhouding sukses hang saam julle vermoë om as twee individue saam in 'n span te trek.  As julle doel & drome & die rigting van jul 
huwelik duidelik en eenstemmig is, kan albei daarin opgaan.  Laat vaar die verskilletjie en trek as een saam vorentoe. 
  
Tyd 
Maak tyd vir mekaar. In een oomblik sweer jul trou vir ewigheid.  Die tyd wat voorlê is kort met liefde, maar lank en swaar sonder liefde, 
trou en kameraadskap.  "Till death do us part!"  Dis hoe lank jy gelukkig saam met jou geliefde kan wees. 
  
Uithouvermoë 
Volhard ondanks die ontnugterinkies wat in die eerste paar maande kop uitsteek.  Uithouvermoë is om te midde van krisisse en konflik 
aan die wete vas te hou dat knelpunte oorskadu word deur dit wat jul in die huwelik deel. 
  
Vriendekring 
'n Vriendekring wat in jul voorspoed deel en in teëspoed bystand verleen is 'n moet.  Aanvaar mekaar se vriende.  Maak saam nuwe 
vriende.  Dit is 'n moet ... 
  
Wil 
"Waar daar'n wil is, is daar 'n weg."  Julle moet die wil hê om gelukkig te wees.  Wat wil julle twee vir die huwelik hê?  Dit is binne 
bereik, glo dit net. 
  
X-strale 
Laat jou maat maar sien wat binne jou aangaan.  Wat gebeur in jou hart, waar die pyne en die heel bene is.  Praat die waarheid. 
  
Ywerig 
'n Huwelik verg werk & jy sal van jou kant ook iets moet insit.  Wees ywerig in die huwuwelik.  Moet nie lui wees as dit by jou maat kom 
nie.  Doen moeite. 
  
Zero 
Jy onthou zero van jou maat se foute.  Moet nie koeie uit die slote grawe nie.  Los die bene daar om te vergaan. 
 
        Ingestuur deur Yvette Erasmus 

KAMP VERLAG GAMTOOS FERRIE 2013 
Wat ‘n wonderlike gesig was dit nie toe ons Vrydagaand die draai so afkom en 
sien daar is min staanplekke oop.  Vinnig het ons ook ons gaatjie gekry en toe is 
dit inbetaling en Boekevat, wat die uwe gehou het.  Die tafels was gereed vir al 
die geldsake, lootjies is verkoop, bestellings is geneem vir“curry bunnies”(dit 
klink lekkerder as kerrie vetkoeke); en die inbetaling is afgehandel.  Later brand 
die vure hoog en die koue word verdryf. 
 
Saterdagmôre breek die son so mooi deur en ‘n lieflike dag word deur die 
Sawanante geniet.  Sommiges maak die kerrie maalvleis gaar en ander besoek 
die plaasmark by Spekboomlaagte.  Later smul ons aan die heerlike kerrie 
vetkoeke.  Die middag is daar baie rugby aan die gang en dis moeilik om te 
besluit wie skreeu vir watter span, maar op die ou einde wen die beste spanne 
seker maar. 
 
Judy Botha hou vir ons die Boekevat en almal keer weer vure toe.  Die aand 
raak dit sommer lekker koud. 
 
Sondag val die druppels kort kort en ekke hou die Sangdiens en die plaatjies 
word uitgedeel.  Die nuwe lede word bekend gestel en ons vertrou dat hulle trots 
sal wees om ware Sawanante te wees. 
 
So tussen die druppels deur word daar tog vuur gemaak en almal vertrek maar 
later so  
stadigaan.  Baie dankie aan almal wat vir my gehelp het op een of ander 
wyse.  Wees  verseker dat ek dit opreg waardee 
 

Jakkie  

Benna geniet sy “Currie Bunnie” 

Willie en Jackie se kuiergat 
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MATILDA SE RUGBY KAPERJOLLE  
 

Liewerste Kamperjollers. 
Kyk as jy nou moedswillig ’n vyandskap op jou hals wil haal moet ons dames (wat al net soveel soos mans van 

rugby weet) nou rugby gesels. 

Wel, nou net om my storie te vertel van Ouma se vyandskap 

Tannie Tanya (die boekie man se vrou) sê toe vir Ouma dit lyk asof Ouma dieselfde rugby span (dis nou die een met 
die horings, ek mag onder geen omstandighede die woord sê nie) ondersteun as wat sy ondersteun. 

“Wat” skree Ouma toe sy die boodskap lees, dat ek dadelik kom kyk wat het nou met Ouma gebeur. 

Sy proes en blaas toe soos die een span wat die horings het en sê, sy sal liewers sokker of diep see duik ondersteun 
en skree as wat sy vir daardie aaklige, bloeddorstige, barbare (daar was nog ander name maar ek dink julle wil dit 
hoor nie) sal ondersteun. 

Nou watter span ondersteun Ouma, dis die een met die tande.  

Ouma vertel toe dat daardie span met die horings het toe eendag iemand se oor afgebyt (al dink ek dat dit eder haar 
span se byt was aangesien hulle die tande het). 

Maar hierdie byt het nou veroorsaak dat die vyandskap tussen hierdie spanne nooit sal herstel nie, ook dat al is 
daardie span die wenner in die super sport rugby sal Ouma hulle nie ondersteun nie. 

Ouma sê ook die horing span verstaan haar tande span nie en haar span vertrou nie die horing span nie. 

Maar julle moet net hoor hoe goed sê Ouma is haar span. 

Half tyd loop die tande span 49-0 voor toe die res van die span besluit het hulle sal eder die rugby van die kant lyn 
dop hou en hulle stuur toe net vir Pat Lambieeeeeeeeeeeee op. 

Nee, wat vertel Pat toe hy het nie ’n probleem daarmee nie. 

Finale telling was toe 95-3. 

Die breier John is toe baie kwaad omdat die horing span toe 3 gekry het. 

Nee, sê Pat toe dit was nie hy nie maar die skeidsregter het hom 10 minute voor die einde afgestuur en dit is toe die 
horing span die 3 gekry het. 

Glo julle dit? 

Hierdie is nou net vir ons dames wat sukkel om te onthou watter naam pas by watter span. 

 DIS NOU INTERNASIONALE SPANNE. 

               Argentina: Los Pumas 

               Australia: The Wallabies  

               Canada: Canucks or Maple Leafs  

               Fiji: Bati [The Warriors] Sometimes referred to as The Flying Fijians  

               France: Les Bleus or sometimes Les Tricolores  

               Italy: Azzurri, The Gladiators of Rome  

               Japan: The Cherry Blossoms or The Brave Blossoms  

               Namibia: The Welwitschias [a desert flower]  

               New Zealand: The All Blacks  

               Samoa: Manu Samoa  

               South Africa: The Springboks dis nou ons. 

               USA: The Eagles  

               Wales: Dragons  

 ek weet nou nie wat is Engeland, Scotland en Ireland se name maar daar is seker iemand wat 

kan help. 

Wel, dames geniet julle rugby en behou julle vriendskap. 

Lovies, 

Matilda. 
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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 

Senior burger kamp verslag Gamtoosrivier 
 

22ste – 24ste Mei  
 

 

 

Ons dank die Heer vir die mooi weer wat ons gehad het om so lekker 

te kon kamp. 

 

Ons was vereer met die teenwoordigheid van oom Reitz en tannie 

Susie Kruger en oom Piet Kapp. Dit is nie elke kamp dat hulle die 

eerste daar is nie. 

 

Die Woensdag is ons  sewe woonwaens en sestien mense. Na al die 

opslanerye is begin met die aandete. Almal dra by en frikkedele en 

kapokaartapels is voorbery. Hier voor moet ek Frans en Liana La-

buschagne (Senior Burgers in opleiding) en Gerrie Small bedank vir 

die help , maar almal het hand bygesit 

 

Na ‘n kort boekevat en gebed val almal weg om te eet en lekker ge-

sels. 

 

Die Donderdag het stil verloop en teen elfuur het nog sewe 

woonwaens by ons aangesluit. ‘n Heerlike middag tee is gehou en 

sommer ‘n lekker verjaardag ook (Gerrie Small ) .  

 

Teen laat aand het nog lede by ons aangesluit. 

 

Wouter het met  boekevat ‘n baie kragtige woord ge-

bring wat ‘n mens laat dink aan ons verhouding met 

ons Heer. Daarna is die vure aangesteek en lekker 

gebraai  

 

Aan  die Seniors wat aan siek is wens ons vir u ‘n 

spoedige  herstel.  

 

Ek is baie dankbaar vir al die Seniors vir hul onder-

steuning en samewerking tydens ons kampe dit word 

opreg waardeer. 
 

 

Andy 

Wat is ‘n Senior burger kamp sonder 

lekker eetgoed 

En die saam kuier 
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Pearsonpark is die vissermanne se droom.   
Bo alle verwagtinge in, trek daar die naweek 32 
gesinne saam.   
 

Vrydag-aand word daar boekevat gehou by Johan 
Fourie se woonwa.  Vroeg Saterdag-oggend vat 
die toegewyde vissermanne hul visgery om die 
viswaters aan te durf.   
 
Om self jou aas in die hande te kry is deel van die 
proses en nogal heel opwindend, veral as Melissa 
deel is daarvan.  Daar word pienk “prawn” gepomp 
en Melissa is BAIE opgewonde as sy dit regkry om 
‘n paar “prawns” uit te pomp.  
 
Sommige van die “visser-vroue” sit ewe geduldig 
en wag dat die ou vissies moet byt, maar   o wee, sy 
het skoon vergeet om die lyn in die water te gooi.     
 

Saterdagmiddag vier NG Kerk Sondagsrivier hul tiende verjaardag en almal wat lus 
het daarvoor, word bederf met gratis potjiekos.   

 
Saterdag-aand word boekevat gehou deur Tessa 
Bessinger en daarna word die pryse oorhandig 
aan die suksesvolle vissermanne en die trekking 
van die ander pryse word gedoen. 
 
Hierdie jaar het die manne die vroue ore aangesit 
met die vang van die grotes en Gerhard Moggee 
stap weg met die eerste prys en wisseltrofee, 
met een van ons gaste vir die naweek in die 
tweede plek en Martin Botha in die derde plek.   
 

Sondag-oggend woon ons die erediens by NG Kerk Sondagsrivier by en na die diens word 
ons weer deur die gemeente bederf met die heerlikste versnaperinge.  (Terloops 
Sondagsrivier hou op 3 Augustus vanaf 08:00 hul basaar en dit sal gaaf wees as dié wat 
kan hul kan ondersteun deur dit by te woon, aangesien hulle ons altyd so hartlik ontvang 
en tuis laat voel wanneer ons hul eredienste bywoon tydens ons saamtrekke daar.) 
 
Na kerk word daar weer bietjie op die water baljaar voordat ons moet terugkeer huistoe. 
 
Baie dankie aan almal wat die saamtrek bygewoon het.  Sondagsrivier bly maar ‘n lekker 
saamtrek en ek hoop dat ons volgende jaar weer daar kan saamtrek. 
 

Sandra Fourie 
 
(Fotos verskaf deur Martin Botha, Melissa Rautenbach en Ettiene Smit) 

 

Pearsonpark 

26 – 28 April 2013 

Daar is toe wel vis gevang, hier 

is die bewys. Lyk maar bietjie 

Oos Kaap se eie Sarah 

de Jager 

Ek wonder of daai kanoe nie gaan 

omslaan nie Gerhard met sy trofee 

Die manne aan die werk 
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       Ingestuur deur Mariana Pozyn 
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MALEISIESE KERRIE EN GEELPERSKEPOT 
 

 

Jy benodig: 

 
.....So paar hoender stukke, boutjies en dytjies 

afhangende hoeveel saam wil eet. 
1 Groot blik geel perskes in stroop. ’n Ligte Kerrie    
pasta, of Royco se Malasian curry poeier (die 

pakkies met die ronde punt bo) en ’n bietjie borrie. 
2 Koppies hoender aftreksel. ’n Halwe elk van ’n 
rooi, geel en groen soetrissie in dun repies (Julian) 

gesny. 
2-3 Koppies gevriesde gemengde groente (mielies, 

ertjies, boontjies en wortels).  
1 groot ui opgekap. 
1-2 Preie in ringe gesny. 

1 Opgehoopte eetlepel gekapte knoffel. 
Olyf olie en drie eetlepels knoffel botter. 

Mexican hoender speserye, sout en gemaalde swart peper na smaak. 
 
So maak jy: 

 
Gebruik ’n lekker groot swaar platboom pot. Werk lekkerder op ’n gasstoofie. Braai die 
hoender stukke mooi goudbruin in ‘n bietjie olyfolie en twee eetlepels knoffel botter.  

Besprinkel ook met hoender speserye, sout en peper. Verwyder die hoender en hou een 
kant. 

 
In dieselfde pot met nog ‘n bietjie olie en die laaste knoffelbotter, braai ons die gekapte 
uie, preie en soetrissie tot glaserig. Voeg ook die gekapte knoffel by. 

 
Hier het ons twee keuses—jy kan jou pasta Kerrie hier byvoeg en saam met die uie 

braai of jy kan die kerrie poeier mengsel van Royco meng saam met jou hoender        
aftreksel asook n bietjie borrie vir n mooi geel kleur. 
 

Plaas die hoender stukke terug saam met die gebraaide uie en preie en voeg dan jou 
hoenderaftreksel en kerrie mengsel en laat stadig, baie stadig deur prut. Nadat die 
hoender lekker deur en sag gekook is voeg ons die ontvriesde gemengde groente by en 

kook vir nog tien minute. 
 

Volgende voeg ons die geelperskes by met die stroop maar hou maar dop hoeveel vloei-
stof jy in die pot het en kook vir nog 15 minute deur. 
 

Draai die pot so dan en wan met n skommel of twee en kook tot jy dink jy genoeg vloei-
stof oor het. Hoop jy het al n pot rys gaargemaak teen die tyd??   
 

 
 

 
  Gekopie uit Facebook:Lekker kampkos(WEG—SKIPPIE)   
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Ek vra onverskoning, weens onvoor-

siene  omstandighede kan ek onge-

lukkig nie die name van die persone 

wat in  Junie en Julie  verjaar hier  

plaas nie. 

 

Ek wens julle ‘n gelukkig en heerlike 

dag toe en mag julle familie en 

vriende julle lekker bederf. 

 

Groegte 

 

Jan Hugo 
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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 


