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Die Wapad 
SAWA Oos-Kaap 

 
  Feite...... 

Hitte laat ‘’n voorwerp uitsit. So 

daar het jy dit! Ek is nie vet nie, ek 

is  eintlik flippen hot! 

 

Ingestuur deur Tanyia Hugo 

 

   

 

Ter herrinnering aan: 

wyle Jakkie Wait 

 

Gebore 27 Oktober 1949 

Afsterwe 22 Julie 2013 

Foto: Junie 2013 Sawa Oos 

Kaap Willows saamtrek 
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Uit die woord 

Die huwelik is hier om te bly 
Om te skei of nie te skei nie... 

Dié een is nie maklik nie, want aan die een kant weet ons elkeen presies wat 

Jesus se standpunt hieroor is en aan die ander kant sit baie van ons aan die 

verkeerde kant van ’n verbrokkelde huwelik of ’n broer of ’n suster of ’n ouer is 

hiervan deel. 

Toe die Fariseërs dus met die vraag oor skei of nie skei by Jesus aankom, was 

Hy reg met God se reëls oor die huwelik: 5... “ Die dag wanneer ’n man 

trou, sal hy nie meer by sy ouers bly nie. Nee, hy en sy vrou sal dan op 

hulle eie gaan bly. Hulle sal dan liggaamlik en geestelik een word... 6In 

die huwelik bestaan daar nie meer twee mense in God se oë nie, maar 

net een. Hierdie band tussen man en vrou is onbreekbaar. As God dan twee mense op 

hierdie manier in die huwelik aan mekaar verbind het, mag niemand op aarde dit verbreek 

nie.” Okay, dit is eenvoudig, eerlik en reguit gestel. Elke persoon wat die paar verse lees, weet  

presies wat die antwoord is op om te skei of nie te skei nie. 

Tog, in Moses se tyd was daar ’n wet (Deuteronomium 24:1) wat dit wettig gemaak het vir mense om 

te skei. Die teks sê dat as die een iets skandeliks of iets onbetaamliks by die ander ene vind, kan 

hulle maar die skeibriewe uitdeel. En ek kry ’n idee dat dit meer gereeld gebeur het. Skeibriewe was 

die algemene ding van die dag, amper asof daar êrens ’n rak in die middel van die plein was met ’n 

klomp gekopieerde skeibriewe en as ’n ou môre opstaan en lus voel dis tyd om aan te beweeg, gaan 

kry hy net so ’n brief en pos dit. Dis dalk te erg gestel,  maar as ek so om my kyk en al die huwel-

ikslyke sien, is ons vandag nie vêr agter nie. 

Selfs die dissipels dink die wet is net te erg en too high to come by: 10”... Maar, Here, g’n mens 

kan dit wat U sê, nakom nie. Dis heeltemal te moeilik. Is dit dan nie maar beter om nie te 

trou nie?” Die dissipels stap saam met die res van die mensdom in die stofstrate van die lewe. Hulle 

sien wat in die huwelike aangaan. Hulle sien die vermorsing van verhoudings. Hulle sien hoe mans en 

soms selfs vrouens met hulle groot voete die ander party se lewens plattrap. Eintlik is die opdrag 

onmoontlik vir die mens en daarom gooi hulle ’n flou oplossing in dat die mens dan eerder die 

getrouery moet los. Dis amper soos ’n tiener se stop sin wanneer hy in ’n hoek vasgeverf is: maar 

hoekom het julle my dan gekry? 

Jesus is adamant: Hier is ’n eenheid gevorm wat die mens nie mag breek nie. En ek dink dit is juis 

hier waar ons saam met Moses en die dissipels die pot mis sit. Ons almal verstaan die verhouding 

wat met ringe en troues en onthale vasgemaak word tussen man en vrou. Ons vergeet egter dat daar 

terselftertyd  ook ’n verbinding tussen God en die man en vrou gesmee word. Hier is dus ’n driehoek 

verhouding. In my verhouding met my vrou is ek ook verbind in ’n verhouding met God. Wanneer ek 

dan besluit om die verhouding tussen my en my vrou te verbreek, moet ek ook in die huwelik die 

verhouding met God verbreek en hier kan ek nie alleen die besluit neem nie. God moet instem om die 

verhouding te verbreek. Daarom sê Jesus dat dit onmoontlik is om die verhouding van die huwelik te 

verbreek. 

En tog doen ons dit links en regs. Hoekom? Daar is baie verklarings of gebruik ons dit as ver-

skonings? Die kinders kan nie meer by ons as ouers sien wat dit beteken om ’n gesonde huweliksver-

houding te bou en te behou nie. Ons as pa’s het nie goeie verhoudings met ons kinders nie, daarom 

kan die dogters nie eendag normale verhoudings met hul mans hê nie. Ons het vergeet van die ver-

bond, die belofte wat ek en my eggenoot met God gemaak het die dag toe ons so diep in mekaar se 

oë diep goeters beloof het. Ons vergeet dat seks eintlik eenwording is, een word met mekaar, maar 

ook met God. En so kan ons aankap. 

Ons het hierdie pragtige, heilige instelling van God saam met Moses en sy mense, die dissipels se 

mense en al die ander mense deur die eeue heen deur die modder gesleep. Hier sit baie werk in. Ons 

sal nooit die toets kan deurkom as ons nie van nou af baie energie hieraan spandeer nie. Dalk is 

sommige van ons se koeëls deur die kerk, maar kom ons bou stewige fondasies vir die mense om ons 

en ook vir ons kinders, want dalk is hulle dan goed genoeg voorberei om die wa deur die drif te sleep 

en nie soos hul voorgangers juis in die drif vas te val en te mors met God se goeie instellings nie. 

Om oor na te dink 

Glo jy nog in die huwelik? 

Waar het jy in die drif vasgeval? 

Hoe kan jy anders? 

Waar moet jy ’n beter voorbeeld wees? 
    Ingestuur deur Matilda uit die pen van DS Gerjo Ben 
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 DIE VOORSITTER Sê… 

 

  
 
 
 

Baie dankie …. 
 

          Vir elke lid se liefde en geduld en samewerking. 
          Vir ons seniors wat hulle nog steeds kan jonk hou. 

Vir ons jeug wat SAWA so spontaan geniet. 
          Vir ons voorgangers wat vir ons goeie spore gelê het. 
          Vir almal wat die liefde van SAWA in hulle harte het. 
          Vir al die bestuurslede se puik samewerking deur die jare. 
          Vir die vertroue vanaf die gebiedsbestuur en nasionale bestuur. 

Vir ons buurstreke se samewerking en tuisvoel wanneer ons kon saam 
kamp. 
Vir ons Hemelse Vader wat ons vasgehou het deur al die jare met Sy sterk 
liefdeshande. 
Vir ons Venture wat ons oor ver paaie geneem het… 

  
Sterkte aan… 
 

          Ons Sawanante wat die liefde vir kamplewe ondersteun. 
          Ons jeug wat nog groot besluite moet neem. 
          Ons seniors wat aanhou kamp, al raak die kragte minder. 

 Ons nuwe bestuurslede en al die werksaamhede wat daarmee saamgaan. 
          Ons buurstreke wat ook dalk bestuurskommelinge ondergaan. 
          Ons gebiedsvoorsitter wat nuwe uitdagings moet aanvaar. 
          Ons nasionale bestuur met die groot taak wat op hulle skouers rus. 
  
Mag ons Hemelse Vader ons nog jare spaar om so in ons woonwa te kan kamp 
tussen al die vriendelike Sawanante. 
 
 
 
 

  
       JOHAN EN JAKKIE 
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Redakteursbrief 

 

Die winter is amper verby, so moontlike warmer dae lê vir ons voor 
en kan ons die natuur weer lekker geniet. Die winter was behoorlik 
koud en nat, maar die koue hou Oos Kaap nie weg van ‘n  
onplesierige Vrydag en Saterdag by Willows nie. Ons was ‘n hele 
46 karavane wat die naweek se koue trotseer het. Gelukkig vir ons 
was die Maandag ‘n vakansiedag en Sondag en Maandag se weer 

vergoed vir die vorige 2 dae se onplesierigheid, en was daar die 
Maandag maar langtand opgepak om weer die week in die oë 

te gaan kyk. 
 
Daar was ‘n klompie van ons wat op die wintertoer was en baie het 
om te vertel. Soos gewoonlik het hulle dit dan ook baie geniet.  
 
Daar was ook 20 woonwaens wat gedurende Julie maand by Sitrusoewer  en 9 woonwaens wat 
dieselfde naweek by Addo Olifantpark gaan kamp het, elkeen van die twee groepe het hul 
kampe werklik baie geniet. Ek het ‘n voëltjie hoor fluit dat julle maar kan spaar, want volgende 
jaar gaan daar weer ‘n Addo kamp wees en aangesien ons as gesin laas in 2008 daar gekamp 
het dink ek dit is tyd dat ons weer soontoe moet gaan, en deel in die park se natuurskoon. 
 
SAWA Oos Kaap se AJV is ophande en daar moet groot besluite geneem word. Heelwat van 
ons vorige bestuurslede gaan klaarmaak en sal ons groot veranderings sien in die bestuur. Daar 
word so maklik verwys na die Bestuursgroepe doen dinge nie reg nie; kom neem deel aan die 
verkiesing en wees deel van die besluitmaking, en regverdige verkiesing van ons Bestuur wat jy 
glo die regte een sal wees. Selfs meer, stel jouself verkiesbaar vir die bestuur dan kan ons mos 
die regte mense op die bestuur kry. 
 
Daar was heelwat van ons lede wat ernstig siek was en operasies ondergaan het. Ek hoop dit 
gaan sommer weer heelwat beter met julle, en dat jul familie julle lekker bederf het in die tyd. Ja, 
selfs ek was in die hospitaal, maar dit gaan sommer weer goed met my. Ek wil net dankie sê vir 
al die oproepe, SMS’e en Bakkiesboek boodskappe; dit word werklik waardeer. 
 

Vir ons kinders wat presteer het op die sportveld en op ander gebiede - baie geluk. Nou lê die 
laaste helfte van die jaar vir julle ook voor. Geniet dit en maak so ‘n sukses van jou 
skoolloopbaan.  

 

Vir die Matrieks -  die heel laaste stukkie van jou skoolloopbaan lê nou voor…. sit skouer aan die 
wiel en jou harde werk sal beloon word.  
 
 
 
 
 

    Jan Hugo 

 

 
 



 6 

Jaargang 31  Vierde uitgawe     Augustus 2013 

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. 

 

 

 

 

Lief 

  
 Elmar en Elsabé Steyn se kleinseun is gebore. 

 Selfs ‘n nuwe troonopvolger is vir Engeland 

gebore. 

 Die Swanepoel kinders het weer goed pres-

teer met hul skaak. 

 En sommer al ons kinders en studente wat 

goed gedoen het met hul eksamens. 

Leed 

  
 

 

 

 

 

Leed 

 
 Jakkie Wait se afsterwe—was vir almal ‘n groot 

skok. 

 Anton en Dina se karavaan is afgeskryf oppad     

Willows toe vir ons Junie kamp daar. 

 Louis Brophy was ook in die hospitaal vir ‘n knie 

operasie. 

 Jan Hugo was ook in die hospitaal vir nek operasie 
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Iets vir die lagspiere 
          

Die priester loop die paartjie in die straat raak. "Hoe gaan dit met die getroude lewe? Is daar al 'n klein ding?" 
"Ag, vader ons probeer nou al 'n jaar maar daar gebeur niks." 
"Ek gaan nou vir sewe jaar om in die Vatikaan te werk. Daar sal ek gereeld vir julle 'n kers op steek." 
Na sewe jaar loop die priester toe weer die vroutjie raak. 
"En hoe gaan dit nou met julle?" 
"Goed vader, ons tweeling is nou ses, Ansie is vyf, Jan is vier en Sarie is twee en 'n half en soos vader kan 
sien verwag ek weer." 
"En hoe gaan dit met jou man? Boer hy nog?" 
Jy Vader hy boer nog maar hy is vir 'n rukkie oorsee." 
"Is dit vir werks doeleindes?" 
"Nee vader hy is Rome toe om daardie kers van jou te gaan dood blaas." 
  

           Wouter Steenkamp 
 
 
Die juffrou wou by die kinders in haar klas uitvind wat hul ouer doen. 
"Jannie wat se werk doen jou pa?" 
"Juffrou hy is 'n tower kunstenaar." 
"En wat is sy beste toertjie? 
"Hy saag my mammie in die helfte" 
"Is sy dan daarna OK? 
"Ja juffrou." 
"En het jy nog boeties of sussies?" 
"Ja juffrou, ek het 'n halwe boetie en 'n halwe sussie." 
  

           Wouter Steenkamp 
 
 

Die resep vir ‘n gelukkige dag 

 
1 koppie vriendelike woorde;  

 

2 koppies verstaan; 

 

4 tlp tyd ;             

                                                                                           

Knippie warm persoonlikheid; 

 

 skooitjie humor 

 

 Meng goed en bedien in vrygewige porsies  
          

 

       Ingestuur deur Yvette Erasmus 
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Die naweek het sommer afgeskop met slegte nuus oor Anton & Dina se karavaan wat vroeg 

Vrydagoggend afgeskryf is op pad Willows toe. Ons harte is net so seer soos julle sin en 
mag die nuwe karavaan wat julle nou soek ook wonderlike herinneringe hê soos die vorige 
een. Deur die loop van die dag het die een na die ander karavaan gearriveer en vinnig het 
die kamp voller geword.  Windguru het sterk wind en reën voorspel, maar dit het nie ons 
Sawanante afgeskrik nie. 
 
Inbetaling het alreeds 5 uur begin by Johan van Vuuren se karavaan en die samesyn van 
vriende was jolig.  ‘n Ongelooflike groep van 47 karavane vir die naweek.  Ek het looidjies 
vir Vadersdags verkoop en almal het vinnig tou gestaan om hulle spesiale nommers te kon 
kry. Teen half ses het die donker wolke ons ingehaal en druppels het geval.  Boekevat 
moes uitgestel word na Saterdagoggend wees die gure weer.  Almal het by hulle karavane 
gekuier en toe kom die wind op.  Windguru was toe tog reg “after all”.  Die nag was lank, 
want ek kon nie ‘n oog toemaak met daai lelike wind wat 75km/h gewaai het nie.   
 
Saterdagoggend het die dames vroeg tougestaan by die badkamers om lekker warm water 
te kry.  Teen 8 uur het die reën verdwyn en die sonnetjie begin skyn. Die karavaanpark 
was sommer stil, want van die mense het nog nie ontwaak nie of sommer besluit om onder 
die duvet en in die bed te bly. 
 
Tienuur het die kinders Vadersdagkaartjies gemaak en die aktiwiteit terdeë geniet. 
Die middag het Jan & Tanyia, oom Richard, tannie Poppie en Jakkie kom inval vir 
pannekoek en sherrie by ons karavaan. 
 
Benji en Dylan het hulle rondtes gedoen by almal se karavane om die Vadersdagloodjies te 
verkoop aan die wat uitgemis het Vrydagaand toe die reën ons onkant gevang het. Sjoe, ‘n 
hele 121 loodjies was verkoop gewees. 
 
Teen 17:30 het rugbyaanhangers by Theo Pozyn se karavaan bymekaar gekom.  Die 
vuurtjies was aangesteek en die kinders kon bal speel in die straat. By Johan en Wanda se 
karavaan het dit lekker jollig gegaan met ‘n spitbraai en die dames wat “Jenga” gespeel 
het. Skaars donker, toe val ‘n verlore paar druppels weer, maar dit het niemand afgesit om 
hul vleisies te braai en lekker saam te kuier nie.  Die senior burgers was rustig soos altyd. 
 
Sondagoggend se sonsopkoms was ongelooflik mooi.  Nie ‘n wolkie in die hemel nie.  Wat 
‘n pragtige Vadersdag vir al die pappas.  Almal het stadig ontwaak en die drawwers kon 
ook darem hul draffie inkry.  Die sonnetjie op ons wange was tog te heerlik en het ons 
lyfies weer lekker warm gemaak. Gerhard Momberg het 10 uur vir ons die diens waar 
geneem met ‘n pragtige boodskap.  Die vaders is almal bederf met ‘n pakkie sjokolade 
balletjies gevolg deur die trekking van die loodjies.  
 
Tannie Susie was gevra om te help en toe word nommer 13 getrek. Raai wie se nommer??? 
Niemand anders as Gerhard Momberg. “Baie geluk met jou Vadersdagpresent, Gerhard.” 
 
Almal het na die samesyn weer teruggekeer na hul karavane.  Families met kleinkinders het vir oupas en oumas kom kuier.  
Vuurtjies was aangesteek en almal het tog te lekker in die sonnetjie gesit en kuier.  Dis mos hoe ons Sawanante kamp!  

 
Hoe bevooreg is die wat almal nog hul vaders het om hul te bederf op so ‘n spesiale dag. 
 
 

           Yvette Erasmus 
 

 

 

Willows kampverslag Junie 2013 

Wat is dit 

Annemerie moet net nie  

Jordan se fiets breek nie! 

Uitgevang!!Yvette besig om 

(Sjerrie te drink) kos te maak 

Almal baie benoud want op 

hierdie stadium loop die 

Bokke nog agter 
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Kampverslag Sitrusoewer  12-14 July 2013 
 

Van vroeg Vrydagoggend het die karavane al begin om lekker gereed te maak vir n heerlike naweek.  Party mense het al voor 

die hek gewag vir hekke om oop te maak. 

20 Karavane het lekker saamgekuier die naweek. Kinders en groot mense het al van vroeg op boodjies gery, vis gevang en party 

was selfs braaf genoeg om te swem. 

 

Vrydagaand het Poppie, Jakkie, Leane en Zeldrie se ma gesorg vir 4 lekker potte sop en boodjies.  Nadat Leana boeke ding ge-

doen het Vrydagaand het almal lekker saam geeet en gekuier met sop en broodjies.  Vuur is gemaak in die lapa en by karavane 

en verder word daar gekuier en opgevang. 

 

Saterdagoggend word gereel vir n trekkerrit deur die boorde.  Wat n aangename ondervinding. Groot groep Sawanante word 

deur die lemoen, naartjie, pomelo en suurlemoen boorde gekarwy en kry die geleentheid om hulle eie sakkies vol te maak met 

vars vrugte van bome.  Groot plesierigheid. Stephen tot die redding van kinders sonder skoene ( ware sawanant). 

 

             
 

Saterdag middag het Melissa gesorg vir opwinding toe haar rit op die water met die “paddle-ski” ontaard het n in redding-

spoging.  Die “paddle-ski” het n paar gaatjies ingehad, maar ongelukkig was dit eers aan die ander kant van die dam toe sy 

begin sink.  Baie benoud het sy begin swem met “paddle-ski” en spaan om inderhaas aan wal te probeer kom.  Gelukkig was 

haar ma byderhand met die kamera om alles op video vas te vang terwyl n kuiergas tot haar redding gekom het deur braaf in te 

spring en haar te help. Kan nie surf op n dam met n “paddle-ski” nie Melissa 

 

 
 

Saterdagmiddag was dit natuurlik die groot rugby RUGBY.—WP teen Blou Bulle. 

Danksy Ouboet se dekodeerder kon ons almal saam die rugby kyk onder die lapa in goeie gees. Lekker gekuier en saamgebraai  

om die vure tot laat in die nag. 

Sondag het Jakkie gesorg vir n pragtige boodskap waar die vrug van die gees baie duidelik met vrugte voorgestel was en elkeen 

het n boontjie saad gekry as aandenking om te plant as herinnering aan saad wat in goeie grond val en groeie vrugte dra. 

 

Baie traag het ons opgepak om weer huis waarts te keer tot volgende keer. 

 

 

 

 

Sawagroete: 

Karen Rautenbach 
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Grootmensbril - ANNELIE BOTES - 

 

(Geneem uit: Die Taalgenoot van Mei-Junie 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toe ek 'n klein kind was, het dit vreeslik lekker gelyk om 'n grootmens te wees. Want grootmense het tjekboeke en  

motorliksense en hulle mag nagmaalwyn drink en doen net wat hulle wil. 

 

Vroue dra hoëhakskoene en sykouse, en ons kinders moet tevrede wees om skool-skool te speel met geleerde sykouse en 

garetolletjies vasgeskroef aan ons ou skoene.  

 

Grootmense eet die soet waatlemoen krone, en ons kinders moet die waterige skywe eet. Hulle mag kies watter stukkie hoender 

hulle wil hê.En dan mag ons nie ons monde opblaas oor die benerige vlerkie waaraan daar partykeer nog haartjies vassit nie. 

 

Kinders moet altyd maak soos grootmense sê. Al is jy nie vaak nie, moet jy gaan slaap as jou ma so sê. Jy moet jou kool eet 

omdat jou pa sê jy kry nie tiekie poeding met eiervla voordat jou kool nie opgeëet is nie.  

 

Nooit as te nimmer mag jy waag om in grootmens geselskap rond te sit nie, want dan tel jy tande. Die slegste van alles was as 

jou ma jou roep om vir die grootmense klavier te speel. En niks kan jou naarder maak as kasterolie nie. Jy moet dit drink, want 

jou ma sê jy gaan wurms kry van speel in die sand om modderkoekies te bak en paaie te bou. Want die werfkatte grou hulle  

gaatjies in die sand.  

 

Uiteindelik het dit toe so gekom dat ek 'n grootmens met 'n man en twee kinders geword het. Met hoëhakskoene, lipstiek, 

gepermde hare, bestuurslisensie en tjekboek.  

 

Eers toe het ek gesien dis nie altyd lekker om 'n grootmens te wees nie. Partykeer is dit baie moeilik. Want nou is jy die een wat 

moet sorg vir kos, petrol, skoolgeld, kampgeld, klere, medisyne, vakansie .  

 

Toe jy 'n kind was, het jy geglo die kerk gee Gesangeboekies en Bybels en Sondagskool boeke weg. En tannie Mabel de Waal 

sny jou hare verniet uit liefde. Musiekboeke en netbal klere val seker uit die lug. 

 

Vader Krismis is 'n miljoenêr en die tandmuis kan wrintiewaar 'n halfkroon in jou skoen sit. Maar nou sien jy alles kos geld, en 

voor jy 'n tjek kan uitskryf, moet jy eers die geld in die bank sit. Voor jy hoëhakskoene en lekkerruikgoed en mooimaakgoed 

koop, sorg jy dat jou kinders alles het wat hulle nodig het. Van rakette tot handelsmerk klere, 'n skootrekenaar, selfoon. En nog 

en nog. 

 

Sonder dat jy dit hardop sê, staan jy in slaafskap by jou kinders. 'n Vrywillige slaaf, gebore uit liefde en instink. Soggens is jy 

eerste uit die bed en in die kombuis om 'n skoolhemp te stryk en skool broodjies te smeer. Saans as almal lê, maak jy kombuis 

aan die kant. Jy vat nooit die grootste peer in die vrugtebord nie, en as daar net twee frikkadelle in die bak is, sê jy nee dankie, 

want jou maag is vol.  

 

As jou kinders hartseer is, troos jy hulle. As jy hartseer is, gaan huil jy in die nag by die visdammetjie. So werk dit nog al die 

eeue. En as die wêreld nie intussen vergaan nie, sal dit oor vele eeue steeds so werk. 

 

Ek wens ek kon net een keer weer 'n kind wees en dat my pa en ma nog leef sodat ek vir hulle kan dankie sê vir al die  

opofferinge wat hulle gemaak het. My ma wat op die bed se rand sit en my hoesmedisyne met 'n teelepel gee. My pa wat die 

plaasbakkie met die trekker deur die vloedrivier trek om ons op 'n Vrydag by die koshuis te gaan haal. 

 

As ek my oë toemaak en terugdink, sien ek eindelose onbaatsugtige ouer-offers. En ek wens ek kon vir vandag se kinders 'n 

grootmensbril opsit sodat hulle die offers van hulle ouers kan raaksien. En betyds kan dankie sê, want dalk kom eendag nooit.  
 
 
         Ingestuur deur Estelle Ferreira 
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Bekendstelling van nuwe lede 

 

Morné en Ruth Basson 

 

 

 

 

 
Morné en Ruth bly op Uitenhage en hulle het twee seuns, Mornanté en Bernis. Tania Deysel sny haar hare 

by Ruth en so het hulle van SAWA gehoor en is dan ook deur Tania en Eddie aan SAWA voorgestel. 

 

Hulle kamp om die absolute vryheid van buite wees met ’n geruste hart te kan geniet en om die kinders te 

sien hardloop sonder grense. Om nie tussen sement mure vasgedruk te wees nie en om alles buite te los en 

te weet dis veilig. 

 

Hulle geniet hul Desember kamp vakansie baie, want almal is in ’n vakansie luim en dit is lekker lank. 

Daar was ’n geleentheid waar hulle op ’n boer se plaas gekamp het wat hulle liewer wil vergeet vir die 

swak geriewe en baie reën van die naweek, hulle moes in ’n skotteltjie was met water wat op die gasstoof 

warm gemaak moes word. 

 

Wanneer hulle gaan kamp is krag en warmwater ’n moet anders bly hul by die huis (lyk nie of ons hulle op 

’n boskamp gaan sien nie), maar tegnologiese goeters kan maar by die huis bly. 

 

Hulle geniet ook nie die Summerwood kamp nie want die atmosfeer daar is nie wat hulle verwag van ’n 

kamp plek nie, maar erken die SAWA groep maak dit tog lekker in ’n mate. Hulle sal nog graag by die Ad-

do Olifantpark wil gaan kamp, dit moet ongelooflik wees om in die aand te sit en na die diere geluide te 

kan luister.  

 

 

 

          Jan Hugo 

 
 
 
 

Elmar en Elsabé Steyn saam met hul 
kleinseun “klein Elmar” , kyk dan net  

die trotse Oupa en Ouma 
 
 

                                Foto ingestuur deur  
                                Alida Steynberg 
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JOHAN EN JAKKIE VERTEL 
VAN HULLE SAWA LEWE 
TOT DUSVER 
 
 
 
 
 

 
Dit was iewers in Oktober 1990 wat Tannie Cynthia (een van die vorige voorsitters se vrou)  ons die aand bel en sê dat 
dit die eerskomende naweek ‘n kamp is en ons is welkom as gaste.  Dis koud en nat en die wind waai toe ek in die bed 
klim en vir Johan vertel van die kamp.  My woorde was iets van “ kan jy glo die mal klomp gaan in dié weer kamp die 
naweek” , maar ons wil ook gaan en die Vrydag hak ons die Caravette 5 en Willows toe is ons eerste saamtrek.  Die 
wind het die naweek vreeslik gewaai en in die slegte weer sluit ons aan en sedertdien is ons net so mal, want ons het 
net een streek saamtrek gemis in al die jare. 
 
Ons het tot op hede 250 streeksaamtrekke en 335 algemene saamtrekke.  En van al die saamtrekke was die slegste 
een… skies maar my geheue laat my in die steek!  Ek weet nie of daar ‘n slegte een was nie.  Selfs die getroue  
saamtrekke tydens Paasnaweek by Humansdorp was ook lekker.  Gelukkig het hierdie Paasnaweek kampe begin oor-
loop na ander plekke in die Binneland soos Die Hel, Baviaans, Cradock, Oudtshoorn, Hogsback, Graaff- Reinet,  
Middelton, Somerset-Oos, Cannon Rocks, Boknes en nog vele ander lekker plekke.  En elke streeksaamtrek is met 
silwer geld betaal!  In die begin het ons net met R2’e betaal.  Later het die R5’e bygekom.  Ons kinders het altyd  
geweet hulle mag nie silwer geld kry nie, hulle kon eerder ‘n noot gevra het.  Die silwergeld is nog al die jare kampgeld 
vir al die streekkampe.  
 
Ons het by Oos-Kaap aangesluit in Oktober 1990 en is nog steeds deel van die Moederstreek.  Dit was ook daardie 
naweek die 21ste verjaarsdag van SAWA nasionaal.  Net toe ons aangesluit het was daar ‘n groep wat wou afstig 
naamlik die Aalwyne, maar daar het niks van gekom nie.  In ons tyd het daar alreeds 2 streke afgestig vanaf Oos-Kaap 
en ons getalle bly nog steeds hoog. 
 
In 1995 word ek die redakteur van die Wapad en in 1996 die sekretaresse van streek Oos-Kaap.  In 2002 word ek die 
voorsitter en soos my Johan sê: “Mugabe wou nie terugstaan vir ander nie - tot nou toe!”  Hiervandaan gaan ons glo 
ook by die huis bly as die weer sleg is!!!  Waar het jy nou al van so iets gehoor? 
 
Ons het natuurlik ons huidige bestuurskampe aan oorlede Isak te danke.  Die hele bestuur was daar na die plaas toe 
en toe skiet sommiges ‘n dooie springbok morsdood en ander skiet alles mis behalwe die springbok wat met ‘n rooi 
merker gemerk is.  Wonderlike herinneringe.  Later het ons na ander plekke toe geskuif vir die bestuurskampe. 
 
Ons geniet elke saamtrek en die lekkerste is seker die Vrydagaand as ons daar aankom en die vuur maak en ons plak 
ons op ons stoele neer en dan haal ons ‘n maand se gesels in.  Ons het sommer vroeg-vroeg bekend gestaan as 
“Jakkie se gat…”  dit wil sê ons staan in een gat saam!!!.  Party keer is ons selfs ‘n “longdrop” maar ons groepie klou 
aan mekaar.  Ons was nog nooit toe vir ander nie, maar ek dink die jonges wil eerder saam kloek en ons ou mense toe 
laat om vroeg tot ruste te kom! 
 
Ons het deur die jare ook verskeie toere meegemaak en een wat ek goed onthou is die Weskus een.  Ons het by Sal-
dana gestaan.  Wasgoed is gewas en ons sou almal potjie kook die aand.  Skielik moet ons oppak, want daar was fout 
met ons bespreking en ons vou die wasgoedrade toe, die potjies word van die vuur afgehaal en daar trek ons Piketberg 
toe.  Toe ons daar kom, word die wasgoedrade oopgevou, die potjies sis vinnig weer op die vure en daar kamp ons 
weer verder.  Niks het ons planne omver gegooi nie.  
 
Koue toere het ons ook baie van gehad.  As ons die môre opstaan, is die water alles gevries.  Daar was die konkas by 
Fouriesburg en die sterrekyker, en die swem in die winter by Aliwal Noord se warm swembad en al die trappies by die 
Gariepdam.  Wat van die trosse piesangs wat ons in Natal gekoop het – sommer so terwyl ons wag om die enkelbaan 
oop te kry - en die feit dat ons 2 uur die nag moes ry om betyds die “Kei Cuttings” oop te kry.  Tiffendale se sneeu en 
die sneeuman en die vreeslike Naudesnekpas.  Daar was Hogsback se pragtige watervalle met mooie name en 
Oudtshoorn se wit ryp op die volstruise.  En Orania met sy groot koeksister en al die geskiedenis daar.  Moenie  
Kimberley se gat en Pelgrimsrus vergeet nie. By Stompneusdrifdam wou die bestuurder ons beindruk met ketelkoeke 
en toe bak ons beter potbrode.  Van dit gepraat, ‘n plat pot kan so oorrys dat roosterkoeke gebak moet word van al die 
kante wat afgesny word by ‘n gebiedsaamtrek.  
 
           Vevolg bl 13…………... 
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……...Johan en Jakkie vertel van hul SAWA lewe tot dusver…. vervolg 
 
 
Natuurlik is daar met elke toer gekookte eiers - met natuurlik een roue - saamgeneem. Menige Sawanant het die voorreg 
gehad van die rou eier!  
 
Verskeie kongresse is bygewoon en dit was elkeen ‘n belewenis, maar die een by Loskopdam staan uit, want toe was die 
uwe die SAWA VROU van die jaar.  Wat ‘n voorreg en belewenis – selfs op die radio gepraat. 
 
Geheime saamtrekke was ook ons baba en terwyl Johan stadig gery het, het ek vinnig geskryf en baie nonsens  
uitgedink.  Dan word die roete weer gery, want my links en regs was nie altyd dieselfde handjie nie!!  Wat ‘n plesier as 
mens agterna hoor hoe almal die snaaksighede geniet het en sommiges verdwaal al in Despatch! 
 
Ons het in die begin jare ons kinders saam geneem en toe my ma geleef het, het sy ook soms saam gekamp.  Later het 
die kinders tuis gebly en ek het net Johan saam geneem.  Nou is ons so bevoorreg om ons kleinkind ook soms saam te 
neem.  As Johan dalk weg werk, hak Christo net vir my die woonwa en daar trek ek en die woonwa oord toe. 
 
Ons pak deesdae net 2 stoele en 2 skinkbordjies in. Daar word nie te veel goed saamgeneem nie, want ons wil net gaan 
rus en wil nie die hele naweek werk nie. Baie hout is al opgebrand en in wintertye gaan die “gully” saam en natuurlik die 
warm komberse.  Coke en vleis en lekkergoed is noodsaaklik vir Johan Groente en souse is weer my gunsteling goed om 
in te pak. ‘n Braaipan vir slegte weer neem maar die plek in van die vuur.  Ons het al heerlike pizza’s en selfs sjokolad-
ekoek op die vuur gebak. 
 
Ons was natuurlik altyd Van Stadens mense, want Johan het lekker visgevang en ek geniet die son altyd, maar die prys 
het ons begin weghou. Eintlik het elke oord sy bekoring.Die see is nooit dieselfde nie, maar dink net aan Montagu se 
berge en wat van die Vallei van Verlatenheid se rotse en die Uilhuis op Nieu Betesda? Ai, mense dit was wonderlik om so 
alles te kon sien en daar is nog baie, baie meer wat ons so graag sal wil sien.  Mens mag nie begeer nie, maar kan dit so 
gebeur dat ons aftree, ons woonwa hak en met die Venture nog al die ander plekke gaan besoek waar ons nog nie was-
nie 
 
Pelgrimsrus met al sy bekoring, Kimberley se gat en die Kasteel in die Kaap(Lindie het toe waterpokkies die hele Kaapse 
toer deur gehad).  Tietiesbaai en Die Kaia by Somerset Oos is deel van ons herinneringe.  Ons geniet die klein dorpies 
die meeste soos De Rust se winkeltjies en Tarkastad se rugbyherinneringe en die waaiertjies op die pad en die volstruise 
met hulle rooi hakskene. 
 
Van papwiele kan ons getuig.  Om twee op een Sondag te kry en dit boonop in die verlate vlaktes op pad Hogsback toe, 
kan net ons oorkom.  Partykeer wou Barend ons nog waarsku, dan stop ons al om band om te ruil.  Moenie vergeet van 
die een toer waar ons “bearings” sommer so op die sypaadjie uitgehaal het en herstel werk gedoen het.  Vinnig is die 
tafeldoek op die winkelstoep oopgegooi, water is gekook en middagete is net daar geniet terwyl die manne sukkel om die 
wiele weer te laat rol. 
 
Wanneer mens na so lang ruk van bestuurslewe skielik net ‘n gewone lid is, wonder mens maar baie.  Hoeveel foute het 
ek gemaak, hoeveel mense was ongelukkig met iets wat ek gesê of gedoen het, hoeveel verkeerde besluite is geneem 
ens.???  dan kom ek maar net met die eenvoudige woordjie:  askies.  Ek het dit vreeslik geniet om SAWA te dien en vra 
maar omverskoning vir al die verkeerdes. 
 
Mag elke Sawanant die wonderlike lewe van SAWA geniet.  Mag die samesyn van vriende julle vertroos in moeilike 
tye.  Mag die Here julle elkeen ryklik seën met al Sy liefde en genade.  Mag daar vir julle elkeen net jare van geluk en 
vreugdes wees wanneer julle met julle woonwa al die wonderlike plekke gaan besoek. 
 
 
 
 
 
JOHAN EN JAKKIE 
JULIE 2013 
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Liewerste kamperjollers,                                                            Junie 2013 
 
 
Wat sal jy doen as jy ŉ bottel in die see optel met ŉ briefie binne? 
 
Wel nou die dag stap ek en Oupa langs die see toe ek ŉ bottel in die see gesien het. Ek 
kon sien dit is al baie oud en dit is ŉ wonder dat die nog oorleef (kan ŉ bottel dit oorleef?) 
het. 
 
Ek was baie senuweeagtig en dit het gevoel asof my hart uit my keel sou spring. My 
hande was papnat gesweet en ek is ook seker Oupa se bloed-druk het ook baie vinnig 
gestyg. Ek was nog nooit in my lewe so opgewonde nie. Ek kon dit skaars optel. Oupa sê 
toe ons moet dit eers huis toe neem voordat ons dit lees anders sal Ouma nie glo dat ons 
dit nou net opgetel het nie en dat ons weer een of ander trik op haar wil speel. 
 
Wel Ouma het die bottel eers goed bekyk voordat sy besluit het dit is genuine. En toe kon 
ek nie gou genoeg maak om die bottel oop te kry nie. 
 
Die briefie was al baie oud die datum was 29 November 1958. Gelukkig was dit in Engels 
geskryf so met ŉ gesukkel kon ons dit gelees kry. Paul skryf toe dat hy baie ernstig 
gewond is en dat hy weet hy gaan sterf maar hy wil net hierdie boodskap vir iemand los 
en hy hoop dat dit aan die persoon wat dit lees ŉ verskil gaan maak tussen hulle lewe of 
dood. 
 
Ek sal dit maar vertaal want Ouma se Engels is nie so goed nie. 
 
Hy skryf toe hy het net hierdie klein stukkie bladsy van sy Bybel oor maar hy glo dit gaan 
ŉ verskil in iemand se lewe maak. Ongelukkie was die hele gedeelte nie daar nie en dit 
was ook al baie onduidelik maar ek kon dit toe in my Bybel gaan opsoek, so ek sal dit vir 
julle uitskryf.  
 
Die Openbaring 3:v 20 
Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal 
Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met My. 
 
Die briefie het my baie diep aangeraak en ek vertrou dit sal ook ŉ verskil in jou lewe 
maak. 
 
Al wat ek weet ek gaan die twee papiertjies raam en ek dit sal altyd ŉ special plek in my 
lewe hê. Ek sal ook die bottel baie versigtig bêre. 
 
Wat ŉ ondervinding, ek sal dit vir my kinders sowel as my kleinkinders, met bewyse, kan 
vertel. 
 
Lovies tot ek julle weer sien. 
 
 
Matilda. 
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SAWA OOS-KAAP ADDO OLIFANT SAAMTREK : 12 -14 Julie 2013 
 

 

 

  

Ons was ‘n klein groepie van 9 karavane wat die 

jaar vir die Holifante gaan kuier het in die Addo 

Olifant Park. 

 

Vrydag was ‘n heerlike sonnige dag en die diere 

was volop. Vrydagaand was van ons gelukkig  

genoeg om sommer die diere by ons karavane te 

sien. 2 Groot ystervarke het die kamp vol geloop 

en van karavaan tot karavaan  geloop op soek na 

‘n eet dingetjie. Vrydagaand was boekevat gehou 

deur Gerhard Momberg waarna almal lekker om 

die vure gekuier het. 

 

Saterdagoggend was ons weer lekker bederf met 

die perfekte weer. Sommer vroeg is die meeste 

van ons die park binne op soek na die diere. Ons 

was baie bevoorreg, want die diere was glad nie 

skaam om hul gesigte vir ons te wys nie. 

 

Saterdagmiddag het ‘n paar van ons gaan aansit 

by ‘n sushi bar, wat ook ‘n groot bederf was. Die 

aand het Benji vir ons boekevat behartig en almal 

het rustig gekuier en na die diere se nag geluide 

geluister. 

 

Sondagoggend het die reën gedreig, maar ons is 

gelukkig almal met droë tente huistoe, nadat ons 

eers lekker ontbyt geëet het en weer ‘n draai in 

die park gery het. 

 

Addo bly maar die beste plek om die Here se 

hande werk opnuut te aanskou en te waardeer. 

 

 

 

 Onder die hand van Wanda van Vuuren 



 17 

Jaargang 31  Vierde uitgawe     Augustus 2013 

WINTERTOER 2013 
 
 

Saterdag, 29 Junie 
Baie opgewonde pak ons die woonwa vir die wintertoer van 2013.  Saterdagog-
gend vroeg word daar geroer, die eiers is gekook, die frikadelle is gerol en alles is 
reg gekry. Agtuur ontmoet ons mekaar by Nanaga en die ses woonwaens kry hulle  
ry-orde en die taak vir die wintertoer. (Elke gesin moet ‘n blikbeker versier en die 
kinders moet die emmertjies versier – verskeie plakkers en ander mooigoed is ook 
in die sakkie gesit.) Die Bothma’s neem die saak baie 
ernstig op en begin met die versiering van die beker en 
emmertjies. 
 
So begin die toer nadat Jakkie dit ge-open het met 
gebed.  En toe ry ons uiteindelik: Tjaart en Nelia; Piet 

en Ria;  Frans en Liana;  Kenneth en Lizelle en J.C. en Lee-Ann; Willie en Jackie; Johan 
en Jakkie en Lindie en Janko. Daar word flink op die radio’s gesels en die eerste stop is 

Kookhuis. Die aalwyne langs die pad is in volle blom en Bothma kry ook die aand 
sy eie aalwyn. Verby die  
padwerke word daar gevorder tot by Cradock. Gou kry elkeen sy plek, die gesels 
gaan voort en vroeg-vroeg word vuur gemaak. Ons smul heerlik aan die koek wat 
Leana gebring het.  (Janko ook.) Jakkie hou die aand Boekevat en omdat hierdie 
‘n besonderse toer is, word daar uit die Hallelujaboekies gesing. Piet kry die 
“vastrap-toekenning”, Bothma die “rooikaart- toekenning” en Tjaart die “toer-m…-
toekenning”. Sowaar sonder ligte gery van Despatch af!  Daarna braai elkeen sy 
ietsie en vroeg-vroeg word daar in die bed geklim en almal geniet die warmte van 
die komberse.  

 
Sondag, 30 Junie 
Cradock is koud toe ons wakker word.  Die water in die emmer is gevries en almal bibber.  
Gelukkig is die storte se water baie warm.  Toe almal mooi wakker is en alles gehak is, 
vertrek ons Oviston toe.  Ons ry heerlik en by Hofmeyer word ‘n pragtige museum en win-
kel besoek.  Dit is heerlik  om tussen al die oudhede rond te loop en heerlike tuisgebakte 
pasteitjies word geniet.  Toe vat ons die pad Oviston toe.  Dit word nogals warm en toe 
die dam met die baie water nader kom, is dit ‘n voorreg om dit te kon beleef.  Tussen die 
koppies en clipped en rotse en baie plante word so  bietjie rond gestap.  Voor jou, langs 
jou en agter jou is net water en nogmaals water.  Die Gariepdam is ‘n gesig om te aanskou.  Daar is sommiges wat 
so opgewonde is dat hulle sommer in die swembad spring en moenie vra 

hoe die Bothma’s toe gebewe het nie.  
Die aand hou Jackie vir ons die Boekevat 
en ons sing weer ‘n Hallelujalied.  Die 
man wat sonder sy vrou gaan stap het en 
die bestuurder sonder lisensie kry die 
“rooikaart-toekenning”.  (Willie en JC is 
die ontvangers daarvan.)         Almal het 
bygedra en Tjaart het vir ons ‘n heerlike 
pot gekook.  Almal geniet dit en die aand 
is heerlik buite.  Later kruip almal maar 
onder die komberse in. 
 

Maandag, 1 Julie  
Die koue is maar net nie in volle swang nie en ons word gewek met nuwe krag vir die nuwe dag. Die dag is bewolk 

en ons maak klaar om die pad te vat. Rustig ry ons en 
almal wat kan, gesels oor die radio’s. Ons ry deur  
Burgersdorp en daar kry die Bothma’s se woonwa ‘n 

papwiel. Gelukkig is daar vriendelike mense wat hom 

vinnig help. Die ander besoek so lank die museum.    

Nogals ‘n skoon dorpie. Teen die poskantoor se muur is 

daar nog van die prente gesit wat van teëls gemaak is.  

Toe ry ons deur Aliwal Noord. Ons draai af na Ladygrey en kry darem ons 

staanplek. So langs die begraafplaas! Die wat nog kans sien ry vinnig deur die 

dorp.             …...Vervolg bl 18 
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…..Wintertoer vervolg 

Daar is eintlik nie veel om te sien nie. Dit is pensioendag en die rye by die banke staan 
tot in die pad. Tjaart en Nelia gaan soek solank die volgende oord en ons ander maak 
vuur. Ongelukkig wil Leana voel hoe skerp ‘n mes is en sny haar vinger lelik daarmee.  
Arme Frans moes toe natuurlik alles doen!!! Fyn druppeltjies val so elke halfuur, maar sit 
word gesit - so onder die sambrele. Dis seker nie nodig 
om te sê dat mens jouself hier maar moet vermaak nie.  
Later word die braaivure gemaak en elkeen geniet die 
voorreg van ‘n vleisie op die kole. Vir poeding word wafels 

geëet wat deur deur Jackie en Jakkie gebak is. Lee-Ann en JC hou vir ons die 
Boekevat en dit is wonderlik dat kinders bereid is om so voor almal te lees en te bid.  
Die “rooi-kaarte” gaan aan Oom Piet wat sonder sy tandem ry en natuurlik Leana wat 
soveel bloed laat vloei het. Daar word maar so stadigaan woonwaens toe geloop. En 
later word alles stil – doodstil. 
 
Dinsdag, 2 Julie 
Niemand stel ‘n wekker nie en niemand reël tye nie, maar soggens is almal ‘n sekere tyd reg om die dorp te gaan 

ontdek. Berge en dale word gery en die 
natuur wys vir ons sy mooiste winter-jassies 
orals. Ons sien lamas en hulle is te pragtig.  
Damme word so van verlangs af gesien en 
die voertuie wys hulle staal in die dongas.  
Ladygrey het ‘n pragtige kerk. So word daar 
bietjie rond gery en later word die  
woonwaens weer gehak en ons kry ons 
“paspoorte” in orde, want ons gaan in die 
Vrystaat slaap. Aliwal Noord word weer aangedoen en so entjie buite die 

dorp is “The nest” en daar draai ons weer die woonwaens se staanders af en ons kamp weer 
verder. Almal maak voertuie vol, want die prys styg alweer, maar ons gaan dit ons nie laat 
afsit nie. Leana hou vir ons die Boekevat en die uwe  kry die “rooikaart” , want ek soek my  

kamera orals in die Venture en waar is dit toe al die 
tyd?  In my baadjie se sak!! Lizelle kry die “vastrap-
toekenning” , want sy het almal wakker gegil toe sy 
die muis in haar bed gekry het!  Sommiges gaan 
uiteet en ander kuier maar so rondom die vuur. 
Janko versier maar sy emmertjie, want dis te koud 
buite.  Dalk is dit die nag van die koue! 
 
Woensdag, 3 Julie 

‘n Pragtige dag groet ons almal en die voorreg om die wintersoggend te kan beleef, is deel van al die genade. Almal 
het iets om te doen. Wasgoed word by die wassery ingegee, of self gewas en die nodige aankope word gedoen. 

Verskeie van die snuistery-winkeltjies word besoek 
en mense se talente is absoluut onbeperk. Later 
word die museums besoek en dit bly maar lekker 
om al die oudhede te sien. Daar word maar vroeg 
vuur gemaak en almal kuier lekker om die hitte. Net 
jammer dat Bothma se pot aan die brand slaan. 
Nelia hou vir ons die Boekevat en “Joseph” of liewer 
“Josephine” kry die “rooi-kaart.”  Hy of was dit sy, 
het mos kamma die Bothma’s se bakkie gestamp. 
Nogals ewe ‘n telefoonnommer en verskoningsbrief-

ie by die bakkie gesit. Toe bring elkeen hulle bekertjie en dit word aan 
die groot bord gehang om dankie te sê vir Tjaart en Nelia vir al die 
moeite wat hulle gedoen het om die toer so lekker te maak. Almal ge-
niet hulle etes om die vuur en toe word daar maar liewer op die warm-
komberse gaan lê.  Hogsback gaan glo die regte koue vir ons wys. 
 
 

 
         ……..Vervolg bld 19 
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……..Wintertoer vervolg 
 
Donderdag, 4 Julie 

Die dag begin maar bewolk en koud en dit lyk maar nat. Almal maak gereed en toe  
verlaat ons Aliwal Noord vir die koue Hogsback. Ons vat die pad en ry rustig tot by 
Queenstown waar die bekende Wimpy ontbyt goed afgaan. Eintlik het ons maar heel 
dag gery en later het ons die bewolkte Hogsback ingery. Dit lyk of dit al lekker hier ger-
eën het.  Die natuurskoon is pragtig en die mis hang so 
op die berge. Almal kry hulle staanplek en spoedig 
brand die vuur hoog in die lapa. Ons was in 2010 ook 
hier en die getuie is nog teen die muur in die lapa.   
Gelukkig het ons die gebruik van die plek en almal kuier 

lekker daar saam. Jakkie hou die Boekevat en daarna word daar verder gekuier.  
Die wat so bietjie moeg is, gaan maar vroeg inkruip. Dit is nogals lekker om so biet-
jie vroeg te gaan lê en te lees terwyl daar na die koue wind geluister word. Som-
miges kuier nog lekker in die lapa terwyl die vuur gestook word. 
 
Vrydag, 5 Julie 
Hogsback.  Koud.  Wind. Koud. Ja, ons is besig met die wintertoer!  En wie ver-
ras ons? Spikkels, Charmaine en Ruan asook Japie en Corné. En wie se 
woonwa het ‘n papwiel? Gelukkig ry ons deesdae met 2 spaarwiele. Nadat almal 
so ietsie  
geniet het, begin die lang paaie tussen die bome en winterblare en al die koue.  

Verskeie plekke en ook ‘n waterval word besoek. Dit 
is soos om in Hansie en Grietjie se woud te loop. 
Natuurlik is dit koud, maar alles word tog geniet - ook 
die pragtige kerkie.  
Verskeie pottebakkers se plekke word besoek en die 
“laybrinth” word geloop. Dit is nogals 1.4km wat jy stap sonder dat jy dit agterkom. Die 
middag kom ons terug by die woonwaens en natuurlik word daar goed vuur gemaak. 
Leana hou vir ons die Boekevat. Japie kry die toerplaatjie en Spikkels kry die rooikaart 
omdat hy nie vir ons laat weet het hy kom nie – ook die toerm…-plaatjie omdat hulle nie 
kon besluit of hulle gaan kom nie. Bothma kry die swart toer-plaatjie om op te maak vir 
al die rooikaarte.  Daar word rustig om die vuur gekuier en later raak dit stil soos almal 

maar tussen die komberse inkruip 
 
Saterdag, 6 Julie 
‘n Pragtige wintersoggend breek aan en ons stap die dorpie deur. Verskeie van die ateljeetjies word besoek en ons 
geniet ontbyt by een van hulle. Kieries en van die varkies word gekoop en die winkel word besoek.  Sommiges stap 
in “feetjieland” en herleef die kinderjare. Daarna gaan ons maar kamp toe en begin 
vuur maak.  
Sommiges kook potjies en ander braai ‘n vleisie.  Tjaart en Nelia hou vir ons Boekevat 
en ons sluit ons Hallelujaliedjies ook af. Johan en ek word bederf met ‘n geskenk wat 
ons van die groep ontvang. (Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit opreg.) Wanneer 
Janko klaar gebad het,  beweeg ons maar bed toe en die Kings het ook verloor!  Party 
kuier nog om die vuur. So sluit ons die laaste aand van die toer af.  Wat ‘n voorreg!!!  
 
Sondag, 7 Julie 
En toe sluit Janko die toer op ‘n hoë noot af. Hy huil die nag vreeslik en pla baie, maar dit is gelukkig die laaste 
aand.  Die oggend begin pragtig en ons moet maar oppak.  Dit is so ‘n lieflike dag, maar die huis roep.  Spikkels ver-
jaar en daar word gesing. Jakkie doen ‘n gebed en Janko gee sy vredes-lekkertjies vir almal. Toe is almal in hulle 
plek en ons vertrek. Die pad word korter en op Gra-
hamstad word vir oulaas petrol in gegooi, die 
 innerlike word versterk en die laaste stop is Nanaga.  
Daar gaan almal uit mekaar en ‘n wonderlike tyd word 
afgesluit. Ons het so baie dankies vir die week. Ons 
Hemelse Vader het ons so 1500km veilig laat reis,  
almal het saam gelag en ook mekaar se  
bekommernisse gedeel.  Baie dankie aan ieder en elk 
vir liefde en samewerking. 
 
JAKKIE 
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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 

Augustus 

1 BARNARDO Jakkie 

1 â FERREIRA Karla 

1 â JONKER Bianca 

3 BOSHOFF Bossie 

3 MOMBERG Annemarie 

6 â NOACK Björn 

7 VAN ROOYEN Gerrie 

9 â STEYNBERG Reinhardt 

11 GROBLER Stienie 

11 BOSCH Gerhard 

11 â VAN STADEN Leoné 

12 SLABBERT Charlene 

14 NANCE Janine 

16 SWANEPOEL Lenie 

19 WILLIAMS Sannie 

19 â JERLING Wilma 

20 CLAASEN Dina 

21 HALL René 

23 VERMEULEN Flip 

23 LABUSCHAGNE Frans 

24 BOTHA Tobie 

27 â BOSCH Munique 

27 â SWANEPOEL JJ 

27 SWANEPOEL Jacques 

27 DU TOIT Tertius 

28 SCHEEPERS Luzie 

28 â STRYDOM Lienke-Mari 

29 â VAN EEDEN Jason 

29 â VAN EEDEN Jonathan 

29 â BASSON Bernis 

29 WHITTLE Jacqueline 

30 â HALL Juandré 

30 LE ROUX Jaco 

September 

1 STEYNBERG Johan 

2 VAN AARDT Paul 

7 â JERLING Juanita 

8 KAPP Flippie 

9 CONRADIE Willie 

10 WILLET Grant 

12 MEYER Sandra 

14 ERASMUS Yvette 

14 â BROPHY Hannah-Kate 

15 j v RENSBURG Beata 

15 â NEL Ricky 

16 RAUTENBACH Karen 

17 VAN STADEN Linda 

18 STRAMPE Driekie 

18 BOTHMA Kenneth 

19 â GREYLING Jean-Pierre 

19 â VIVIERS Miecke 

20 â KINGHORN Carlien 

22 â GUMMOW WT 

22 NEL Janine 

23 REYNIERSE Marina 

24 DU PLESSIS Emsé 

25 SMALL Dina 

27 BARNARD Charmaine 

27 BLIGNAUT Michelle 

27 STEENKAMP Alna 

28 MEYER Cecile 

28 â TERBLANCHE Rae-Jean 

29 VENTER Pieter 
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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 geesge-

note 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 


