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Uit die woordUit die woordUit die woordUit die woord    

As jy vir my sou vra hoe maklik dit is om getroud te wees, sou ek sê: dis die maklikste ding op aarde. Vir my. Dertig jaar van 

volmaakte huweliksgeluk met ‘n wonderlike vrou en wonderlike kinders. Dis maklik om getroud te wees met my sielsgenoot, 

my beste vriend en my kollega.   

 

As jy my sou vra hoe maklik dit is om in my eie onderneming te werk, sou ek sê: baie maklik. Ek verstaan die bedryf, ek ver-

staan my kliënte se behoeftes, ek doen dit al vir jare en dit werk. 

As jy my sou vra hoe maklik dit is om die lewe te geniet en voluit te lewe, sou ek sê: dis maklik. Ek geniet alle fasette van my 

lewe, ek het pret, ek doen lekker dinge en ek maak alles daarvan wat ek kan.  

Maar. as jy my sou vra of dit maklik is om ‘n Christen te wees, dan begin daar ‘n tweestryd in my gedagtes. Christenskap is vir 

my nie nét maklik nie. Ek sien rondom my mense wie se geestelike lewens ek werklik begeer. Mense wat in alle opsigte opreg 

en baie naby aan die Here lewe. Ek ken mense wie se lewens so gefokus is op God, dat niks hulle van stryk bring nie. Ek wil 

hulle eintlik “super-Christene” noem. Ek bely dat ek nie een is nie en dat ek dit nie regkry om altyd voluit op die Here te fokus 

en te vertrou nie. Ek wens soms ek kan so ‘n “before” and “after” prentjie van myself teken, waar die “before” totaal onherk-

enbaar is van die “after”. Jy ken mos die advertensies van die vel roompies of die gewigsverlies pilletjies – jy kan nie glo dis 

dieselfde mens nie!  

Is Christenskap vir jou altyd maklik, of stoei jy ook so bietjie soos ek? En weet jy wat die ergste is? Ek het geen rede om so te 

sukkel nie, want bykans alles in my lewe is net gladde waters, “plain sailing” soos hulle sê.  

As Christenskap maklik was, sou ek roekeloos geglo het. Nie dat ek NIE glo nie, inteendeel, maar dan sou ek nie soms geeste-

like dinge in twyfel getrek het nie. Ek sou (verskoon my as dit dalk verkeerd klink...) alles vir soetkoek opgeëet het. Ek sou dalk 

elke ding wat ‘n ander Christen glo, net so vir myself gevat en ook geglo het. Maar nou is ek ‘n kritiese gelowige.   

As Christenskap maklik was, sou ek nooit getwyfel het nie. Ek twyfel verseker nie aan die bestaan van God nie, en ek twyfel 

hoegenaamd nie in die Bybel nie, maar daar is baie dinge waaroor ek soms wonder, wat nie vir my sin maak nie – miskien om-

dat ek té hard probeer verstaan.  

As Christenskap maklik was, sou ek my verbly in swaarkry. Die Here sê dan swaarkry kweek volharding en egtheid van geloof. 

Maar dis nie so maklik nie, anders sou ek mos kon sê: Here, skuif nog meer smart en moeilikheid oor op my skouers. Dit sou 

eintlik so gevoel van genoegdoening gee, want dit sou beteken dat die Here meer op my fokus en meer aandag aan my gee.   

As  Christenskap maklik was, sou ek nooit bekommerd wees nie. “Goeie” Christene sê dis sonde om jou te bekommer, want dit 

beteken jy twyfel dat God die beste weet. Ons weet tog immers dat Hy geen las sal toelaat wat te groot is vir my om te dra nie, 

Hy sal mos alles ten goede laat meewerk... maar tog is ek dikwels bekommerd, en wens ek Christenskap was net maklik.  

As Christenskap maklik was, sou ek alles gelate kon aanvaar. Ek sou nie nodig gehad het om oor geestelike sake te wonder en 

te tob nie. Ek sou kon sê: laat Gods water oor Gods akker loop, alles sal net weer regkom, sommer vanself; alles is deel van ‘n 

groter plan, alles is in God se beheer, die Here weet wat Hy doen. Maar ek sukkel daarmee, dis nie vir my maklik nie.  

As Christenskap maklik was, sou ek nooit teleurgesteld gewees het nie. Het jy al iemand aan die dood afgestaan? Ten spyte 

daarvan dat jy lank gebid het, profesieë oor daardie persoon uitgespreek is en skrifgedeeltes die genesing bevestig het, het die 

persoon tog gesterf. Het jy al die teleurstelling ervaar van afdanking by jou werk, van ‘n huweliksmaat wat uitgestap het, van 

‘n kind wat in dwelms verval het, van ‘n siekte wat jou onverwags tref? Dis in sulke tye dat Christenskap moeilik word.  

As Christenskap maklik was, sou ek onvoorwaardelik kon liefhê. Dis maklik om vir my vriende en familie lief te wees. Ek ken die 

opdragte van die Bybel goed, maar tog is ek nie lief vir Mugabe nie, en vir baie van ons eie leiers ook nie. Ook nie vir die ge-

wapende rowers wat ons ‘n paar jaar gelede in ons huis aangeval het nie. As ek hierdie mense in ‘n weegskaal moes sit met 

liefhê aan die een kant en haat aan die ander kant, weet ek na watter kant die skaal sou gaan.   

As Christenskap maklik was sou ek nie so gesukkel het met sonde, met verkeerde gedagtes, verkeerde besluite, verkeerde 

woorde nie.....  

 

          Vervolg/................. 
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...................../Vervolg 

Ek kan vandag sê Christenskap is nie vir my maklik nie. Maar, wil ek dit regtig anders hê? Ek dink nie so nie, want dit is juis in 

tye van worsteling dat ek God se soewereiniteit leer aanvaar het. Dis is sulke tye dat ek besef het dat God bokant my begrip is. 

Dis in sulke tye dat ek besef het God reageer nie op my gesukkel deur weg te raak en Homself te onttrek nie. Dis in sulke tye 

dat ek besef God is wie Hy sê Hy is, en doen wat Hy sê Hy sal doen, dat Hy absoluut betroubaar en standvastig is. Waar mense 

ontydig afgesterf het, het die Here vertroosting gebring. Waar bekommernis my wou oorweldig, het die donker wolk weer 

gelig en het dit waaroor ek bekommer het, dikwels nie eers gebeur nie. In tye van twyfel, het die lig weer vir my aangegaan en 

God het Homself op ‘n wonderbaarlike manier kom openbaar. Die wonderlikste van alles is dat die Heilige Gees harder in my 

werk, meer van my besit neem in die tye wanneer ek dit nodig het.  

Christenskap is nie maklik nie, maar dis beslis vervullend. Dis die beste wat ek het; ek wil niks meer hê nie. Môre gaan ek dalk 

weer twyfel en bekommer, maar oormôre gaan ek weer terug kyk en sê: wow!  

Intussen hou ek vas:  

PSALMS 13:6 

Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed 

gedoen het. 

PSALMS 119:31 

Ek hou vas aan u verordeninge, Here, moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. 

SPREUKE 3:1 

My seun, wat ek jou leer moet jy nie vergeet nie, hou vas aan wat ek jou voorskryf 

SPREUKE 4:13 

Hou vas aan wat ek jou leer, moet dit nie laat los nie; bly daarby, want dit is jou lewe. 

SPREUKE 6:20 

My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf; wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. 

ROMEINE 12:9 

Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. 

2 TESSALONISENSE 2:15 

Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief 

was. 

1 TIMOTEUS 1:19 

Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk 

gely. 

DIE OPENBARING 3:11 

Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. 

 

 

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte 

(www.heuning.co.za)  
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    DIE VOORSITTER Sê… DIE VOORSITTER Sê… DIE VOORSITTER Sê… DIE VOORSITTER Sê…     
    

Die SAWA jaar is amper - amper verby. Dit is die laaste “Die     
Voorsitter sê” vir die SAWA jaar 2013/14. Kan nie glo dit het so  
vinnig verbygegaan nie. Die Gamtooskamp was ’n belewenis, van 
geen water tot geen elektrisiteit. Was nogal lekker om te kamp 
soos die Voortrekkers dit gedoen het in die verlede. Jammer dat 
die lede nie hulle eposse lees nie, want ons was gewaarsku oor die    
waterprobleem. Die elektrisiteit was egter buite almal se beheer, 
behalwe dalk Eskom. Onthou as jy die naweek gekamp het, het jy 
een nag verniet gekry by die Gamtoosbestuur. Ons het almal se 
name deurgestuur en hulle sal jou die een nag verniet laat staan en 
as julle ’n groepie van tien bymekaar kan kry sal hulle die tweede nag teen SAWA tariewe gee.  
Dankie, Jan vir die reëlings. 

Die toer was ’n reuse sukses met die koue weer en alles. Was eintlik ’n geheime toer want die 
manne het nie geweet waar hulle orals sou gaan nie. Die koue het dit natuurlik die benaming 
“Wintertoer” tot sy reg laat kom. Baie dankie aan Tjaart en Nelia vir suksesvolle toer. Die         
Sitrusoewer en Addokampe was goed ondersteun. Die manne wat nie kom kamp het nie het l 
ekker mislike weer gehad teen die kus. Snaaks hoe ’n klein afstand so ’n groot verskil in       tem-
peratuur kan hê. Baie diere gesien in Addo, weet nie wat die manne by Sitrusoewer alles gesien 
het nie. Natuurlik het ek weereens nie die leeus gesien nie. Sal maar bly gaan tot ek hulle sien. 
Baie dankie aan Richard en Johan vir die lekker kampe. Baie dankie aan almal wat so gereeld 
kampe bywoon. 

Ons het darem genoeg lede gekry om te staan vir bestuur. Dankie aan die lede wat bereid is om 
nog te staan vir bestuur. Dit is lekker om net te kamp, maar die voordeel wat ons trek uit die feit 
dat ons aan ’n nasionale groep behoort, maak dat daar ’n bestuur moet wees. Dit bring my by die 
volgende punt, “Bedryfsfonds”. Sonder fondse om die klub te bestuur kan ons nie bestaan nie. 
Die swak bywoning van kampe (slegs 29%) het ons fondsinsamelings ’n groot knou     toege-
dien. Die volgende probleem is lede wat nie hulle finansiële pligte nakom nie. Aan die einde van 
die finansiële jaar was daar 49 lede wat nog nie hulle Bedryfsfonds betaal het nie. ’n Skamele 
R8,33 per maand. Een van die tekens dat die fondse nie inkom nie is die feit dat ons nie die 
laaste 2 uitgawes van Die Wapad kon druk nie. Hier is ons van skenkings en advertensie afhank-
lik om die drukkoste te verhaal. Baie dankie aan al die lede wat so gereeld skenkings en dona-
sies gee om te help met die delging van onkoste. Ons as bestuur het besluit om gereeld lede 
deur eposse en SMS’e te herhinder dat hulle, hul Bedryfsfonds moet betaal.    

Ons het tans ’n verskeidenheid looitjies wat gelyktydig aan die gang is. Die fondse wat geïn word 
gaan vir ons Gebiedskas en die TV looitjie gaan vir die Nasionale kas. Hierdie fondse word 
natuurlik gebruik om ledegeld en bedryfsfonds so laag as moontlik te hou. Baie dankie aan die 
lede wat alreeds lootjies geneem het. 

Daar is tans 56 lede wat aangedui het hulle gaan die AJV bywoon. Hoop dat julle die AJV sal  
geniet en dat ons oplossings vir ons uitdagings sal kan kry. Aan ons matrieks wat eersdaags met 
hulle voorbereidings eksamen begin, wil ons net sterkte toewens. 

As voorsitter wil ek dankie sê aan my bestuur vir al die ondersteuning wat ek deur die jaar gehad 
het. Dankie aan julle en die lede se verdraagsaamheid met die nuwe voorsitter. 

Vriendelike SAWA groete. 

       Johan SteynbergJohan SteynbergJohan SteynbergJohan Steynberg    
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RedakteursbriefRedakteursbriefRedakteursbriefRedakteursbrief    
    

Nog ‘n SAWA jaar is verby.... 
 
Heelwat is gedurende hierdie jaar gekamp, elke kamp het sy 
eie lekker opgelewer. Dit is altyd lekker om saam met vriende 
te kamp en daar word natuurlik lekker baie geëet op elke 
kamp; ek kan dit definitief aan my lyf sien.  
 
Daar moet nou weer ’n verkiesing gehou word en so sal daar 
dan nuwe lede op die bestuur kom wat hierdie wonderlike organisasie van ons  
vorentoe moet vat. Ons glo dat elkeen wat verkies word die beeld van SAWA sal 
uitdra soos wat ons grondwet dit beskryf. 
 
My tyd as Redakteur kom dan ook nou tot ’n einde. ’n Groot dankie aan een en    
elkeen wat my ondersteun het in die tyd wat ek die Wapad behartig het. Dit was vir 
my ’n groot voorreg om gereeld so met Oos-Kaap se lede te kon gesels. Ek het 
werklik al die aande se werk baie geniet en dit was nooit vir my moeite om die 
nuusblad te kon bymekaarsit nie. Maar ek sou beslis nie hiervan ’’n sukses kon 
maak as dit nie vir julle ondersteuning was nie. Weereens baie dankie daarvoor. 
 
Vir die volgende persoon wat dan by my sal oorneem - sterkte en onthou: sit jou 
eie identiteit op hierdie blad en dit kan net ’n groot sukses wees. Ek hoop dat die 
lede vir jou ook sal ondersteun soos vir my en al my voorgangers.  
 
Onthou ons boskamp; ek sien uit daarna om een en elkeen van julle daar te sien. 
Dit gaan weer ’n lekker kamp wees. Ons beplan ook om die Saterdagaand saam te 
kuier om die vure en ook om ’n kampvuur konsert te hou. Dus maak julle gereed vir 
groot sports. 
 
Vir al ons lede wat sukkel met hul gesondheid - ek bid vir jul spoedige beterskap 
toe en glo dat God jul in Sy hande sal dra.  
 
Vir ons skoliere en studente - sterkte met die res van die jaar en ek weet sommer 
dat dit met julle almal sal goed gaan. Spesiaal vir ons matriekleerders; ja dit is nou 
bykans die einde en ’n vol lewe lê vir jul voor. Maak ’n groot sukses daarvan en    
onthou dat jy die een mens is op hierdie aarde wat iets daaraan kan doen om         
suksesvol te wees.  
 
 

   Jan HugoJan HugoJan HugoJan Hugo 
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Lief 
 

• Mieke Stander met haar SA klere vir 
hamergooi. 

• Charleen Slabbert wat haar diploma 
ontvang het. 

• Liesl Labuschagne; Frans en Liana se 
dogter; Elmar Deysel; Eddie en Tania 
se seun; het verloof geraak 

 

 
 
 
 

Leed 
 

• Tommie wie se Pa oorlede is 
• Ben Weitz met sy knie operasie 
• Tessa se suster se gesondheid 
• Zeldri wat ook vir behandeling was. 
• Zelda wie se blindederm verwyder is 
• Tannie Susie se gesondheid.. 
• Oom Gert Scheepers wie se gesond-

heid ook maar op en af is. 
• Gary Oelofsen se gesondheid. 

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. 
 

       Uit die SAWA Webblad 
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 Ons volgende Boskamp 20 & 21 September 2014 
 
Die beplanning vir ons volgende boskamp is reeds ver gevorder, na raad van mede Sawanante het ek op 
die internet rondgesoek totdat ek besluit het tot Die Bergrivier oord op pad na Hankey.  
 
Ek het die area gaan besoek en was baie vriendelik ontvang deur die eienaars Japie en Dorie Williams, 
hulle het my ook toegelaat om te gaan kyk hoe die kamp area lyk 
Die volgende inligting aangaande die kampterrein. 

• Dit is ongeveer 50 km vanaf Port Elizabeth tot by die kampterrein. 
• Jy ry op die N2 in die rigting Port Elizabeth—Jeffreysbaai en vat die Hankey (R331) afdraai, na on-

geveer 3.5 km op die Hankey pad kry jy die Bergrivier oord afdraai na regs. 
• Daarna volg jy die grondpad vir nog ongeveer 2.5km tot by die plaashuis waar jy regs hou tot by die 

kampterrein. 
• Die pad vanaf die Hankey pad afdraai tot by die kampterrein kan nie met n woonwa bereik word nie 
• Daar is ’n lapa vir ons gebruik. 
• 2 x spoel toiletgeriewe en 2 x storte vir mans asook 2 x spoel toiletgeriewe en 2 x storte vir vrouens 
• Vir warmwater sal ons ’n donkie moet stook. 
• Daar is ’n klein kombuisie met n yskas binne wat met krag werk,  
• Staanplekke is nie uitgemerk nie en jy staan waar jy wil, daar is geen kragpunte by die staanplekke nie. 
• Daar is ook beskikbaar; - 2 x Ossewatente—R130 p.p.p.n slaap 6 per wa, Rondawel—R220 p.p.p.n 

slaap 2, Houthuis—R220 p.p.p.n. slaap 4 (max R700 vir eenheid), Kliphuis —R800 vir eenheid slaap 
6 en ‘n Kothuis—R180 p.p.p.n. slaap 3. 

• Daar is drie staproetes van ongeveer 2.5 km, 5 km en 10 km elk, daar is geen 4 x 4 roetes nie. 
• Hulle het al ‘n groep van 30 kampeer gesinne daar ontvang. 
• Die prys is R130 per nag vir ’n gesin van 2 volwassenes en 2 voorskoolse of skoolgaande kinders,   

ekstra persoon betaal R65 per kop per nag,  

 
Indien julle belangstel om saam te gaan kamp, kan julle my gerus kontak by Sel no 083 990 1106 of per    
e-mail janhugo55@gmail.com  
 
Groete, hoop om julle almal te sien by ons boskamp. 
 
Jan Hugo 
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Wintertoer verslag Julie 2014 
 
 
SATERDAGOGGEND  sluit Nelia en Tjaart vir ons die toer oop met gebed en ‘n gedeelte uit die 
Bybel. Dis koud en die windjie sny deur ons, maar wintertoer hier kom 10 baie opgewonde 
gesinne. Daar word heerlik oor die radio’s gesels, padkos word by Steytlerville geniet. Oppad 
Willowmore toe word die sementpad gemaklik gery. Vinnig kry elkeen sy staanplek en die dorp 
word besoek. Daar is heelwat antieke winkels, die wonderboom buitekant die dorp.die   Willows 
gastehuis met sy ryk geskiedenis en pragtige antieke stukke word geniet. Later word daar pan-
nekoek gebak en almal braai lekker saam in die lapa. Sommige gaan kyk die rugby by die hotel 
en daar word die arme kinders vroeg-vroeg aan die lewe in die kroeg bekend gestel! 

 
SONDAG word ons wakker met -6 grade! Ben en Marie verras ons en sluit by ons aan. Almal 
begin maar so stadig ontwaak. ‘n Heerlike ontbyt word geniet by die lekker kaggel in Willem 
Moore se eetplek. De Rust is ons volgende stop en hier word die paar negosie winkeltjies      be-
soek. By Kleinplasie kry elkeen sy plekkie en daar word sommer net rustig gekuier. Die eende 
en kalkoene word gegroet en toe brand die vure lekker hoog. Karl-Heinz en Sonette van Klein 
Karoo besoek ons. Tjaart moet die hoed dra omdat hy kinders na die kroeg toe vat 

 
MAANDAG  is toe nie so koud nie, ‘n Klompie besoek die Snuffelmark, ander gaan gou dorp toe 
terwyl die res begin pak. Die langpad word aangedurf na die geheim toe: “Die Bosvarkie” Wat ‘n 
belewenis tussen niks en nêrens. Die springbokkies staan hier by ons in die kampie. Te pragtig. 
Willie slaan sy “lapa” op en almal kry hulle staanplekkie. Tjaart bring ‘n bakkie vrag hout en die 
vure laat die potte prut. Ons vier mos Spikkels se verjaarsdag. Die plaatjies - wat deur Johan ge-
maak is - word uitgedeel en Tjaart en Nelia kry ‘n horlosie om dankie te sê vir al die reëlings met 
die toer. Almal moet hulle kappies of hoede gaan opsit van lank gelede. Dit laat mens nogal ver 
terug dink. Party vertel staaltjies van hulle ouers of grootouers. Sommige is  nogal snaaks en al-
mal is in ‘n goeie gees! En daar behoorlik gesmul aan die geurige potjies en dit word      afgesluit 
met wafels en roomys. 
 
 
 
           Vervolg/............. 
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.............../Vervolg 

DINSDAG word ons wakker met -7.4 grade. Dit word egter ‘n pragtige dag en almal vertrek om 
te gaan wyn proe. Eerste is dit die Calitzdorp wynkelder. Ons word so bietjie meer vertel van die 
verhaal van wyn. En -natuurlik word daar geproe.    Ons gaan geniet middagete by Zamani       res-
taurant en Duppie moet maar later kelner speel, want ons is baie en die hande is te min. Hulle 
verloor met die suurlemoentert, want hy sny hopeloos te groot stukke af – kry natuurlik die aand 
sommer die hoed daarvoor. Toe gaan ons na die TTT kelder toe. Daar word weer geproe en 
nadat so ‘n paar bottels in die voertuie gelaai is, ry ons na die Calitzdorp “Fresh en Dried fruit” 
toe. Tuis val arme Ilani en moes inderhaas Oudtshoorn toe gaan sodat die dokter kan help. Al-
mal kuier saam onder Willie se Lapa. Duppie moet die hoed dra en oom Piet is die gelukkige 
trekking van die dag.  

WOENSDAG is die begin net so koud., alles is kliphard ge-ys. Maar dit is weereens n lieflike dag 
en Calitzdorp se strate word ingevaar Ons besoek die kerksaal waar daar kwiltwerk         uit-
gestal word van Jesus se lewe. Wat ‘n wonderlike voorreg om sulke handewerk te kon      aan-
skou. Daar word lekker by De Krans geproe en toe geniet ons middagete daar. Calitzdorp Spa 
word vinnig besoek asook Uhuru. Nogal ‘n oulike plek waar die sebras en springbokke sommer 
naby aan ons wy. Ons sit rondom die vuur – almal met hulle voorouers se kappies/hoede op en 
toe sing ons lekker kampvuur liedjies. Gemmerkoekies word uitgedeel en as mens na die ge-
sigte kyk, het baie dit geniet. Ons skryf teen die muur sodat almal kan sien wie die Bosvarkie be-
soek het in 2014!  Die uwe kry die hoed omdat die kelner se fooitjies net uit 20 sente bestaan 
het. Die groep oorhandig ‘n bord aan die eienaars om dankie te sê. Daarna     geniet ons heer-
like roosterkoek, slaaie en braaivleis. Die aand is met poeding afgesluit. 

DONDERDAG is die ruite vol ys toe ons opstaan. Die voertuie word warm gemaak, en ons    
vertrek na die “Gat in die berg”. ons stop by Smits Winkel en geniet die heerlike vetkoeke en 
roosterkoeke. Die hoenders en poue loop sommer so tussen ons rond. Ons ry deur die        Rob-
insons pas en bewonder die pragtige berge en valleie. In Mosselbaai by die Punt         woonwa-
park hak ons af. Sommige besoek van die winkels en ander kuier net lekker saam.   Willie se 
lapa word opgeslaan en almal kuier rondom die vuur. Tannie Ria hou die Boekevat en lewer 
haar getuienis vir ons. Laat mens nogal dink. Benna kry die hoed, want hy braai nooit, maar sou 
die vlerkies braai by die Bosvarkie. Natuurlik het hy dit net so aangegee vir Duppie om te braai. 
Sommige gaan by die visplek uiteet en ander geniet ietsie op die vuur.  
 
          .........../Vervolg 
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............./Vervolg 
 
VRYDAG is dit maar bewolk en elkeen slaan sy eie koers in. Daar is lieflike oudhede winkels en 
natuurlik ‘n groot “mall”. Dit is lekker om net rond te loop en alles te geniet by Mosselbaai. Die 
aand is dit weer potjiekos tyd. Die brood rys vreeslik oor met die warm kombers. Tjaart maak die 
pot en almal help met die voor-berei-ding. Willie en Jackie is 16 jaar getroud. Hulle kry ‘n trofee 
daarvoor. Tjaart kry die LL trofee en Nelia die trofee vir jare se uithou met Tjaart.  

SATERDAG begin die dag bewolk, maar die woonwaens word ge-
hak en ons laaste               bestemming – plek in die bos – word aangedurf. Ons sien die hard-
lopers by die Oesterfees in Knysna en is maar te bly dat ons met ons voertuie ry. Ons bestem-
ming is Harkerville en wat ‘n pragtige plek in die bos. Ons het ook net betyds elkeen ‘n staanplek 
gekry, toe val die reën met mening. Sommige ry rond en ander besoek die fees. Ander rus som-
mer net en luister na die wonderlike reën. Toe die wolke wegtrek, word daar omtrent vuur ge-
maak en later braai ons   lekker in die lieflike weer. Almal kuier maar net lekker saam vir oulaas. 
Kan nie glo die week het so vinnig aan-ge-stap nie.  
SONDAGOGGEND is die gras papsopnat, maar die dag lyk pragtig. Ons begin oppak, want die 

wonder toer kom tot ‘n einde. Die uwe sluit die toer af met Genesis toe God alles geskape het en 
alles was goed, maar God het die mens geseën. So was ons ook geseën die afgelope week.  
Ons vat die pad en die woonwaens begin elkeen sy koers inslaan soos die huise nader kom. ‘n 
Groot dankie aan ons Hemelse Vader vir al die genade die afgelope week. Dankie aan Tjaart en 
Nelia vir al die reëlings, besprekings en geheimhouding. Dankie aan elkeen wat die toer      mee-
gemaak het en gesorg het vir ‘n wonderlike gees: Tjaart en Nelia; Piet en Ria; Cecile; Ben en 
Marie; Duppie en Emse; Johan en Sandra; Frans en Leana; Steve, Ischke, Stefani en Ilani;   Wil-
lie en Jackie; Spikkels, Charmaine en Ruaan; Johan en Jakkie. 
 
 
 
 
 
          JOHAN EN JAKKIE 
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Sitrusoewer Kampverslag Julie 2014 
Skaars terug van die toer, toe word die woonwa alweer gepak, want die winterkamp is             op 
hande. Sommige gaan Addo Olifantpark toe en ander durf die koue by Sitrusoewer aan.  

Sommige kom al vroeër in die week daar aan en ander daag so een-een Vrydag op tot ons     14 
woonwaens is vir die naweek. Al is dit winter, is die natuur nog net so mooi. Gelukkig kom daar 
vir ons ‘n krat lemoene wat ons kan geniet. En hierdie jaar is die lemoene omtrent lekker soet. 

Almal kan geniet soveel as wat hulle kan inkry. Vrydagaand is die inbetaling en daarna hou Rich-
ard en Poppie vir ons die Boekevat in die lapa. Janu en Wanda verjaar en hulle hou sommer ‘n 
lekker opskop in die lapa. Almal geniet maar die winderige aand. Vure brand hoog en die aand 
word later maar afgesluit in die bed. 

Saterdagoggend is dit bewolk. Ruth en Morné hou die Boekevat en daarna kom die trekker met 
die kratte om ons deur die boorde te neem. ‘n Opgewonde groep klim met leë sakke in die 
kratte. Boorde hier kom ons! Ons kan heerlik naartjies pluk, later pomelo's optel en ook       suur-
lemoene kry. Dit is omtrent ‘n fees om soveel van die wintervrugte te kan geniet. So ry ons deur 
die boorde en geniet die voorreg.                    
           Vervolg/............. 
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.........../Vervolg 
 
 
 
Ons sien die kanale met die water en geniet die rit terdeë. Ons hoor interessante feite van die 
vrugtebome en besef dat die vrugteboerdery maar net sulke harde werk is. Die middag is die 
weer sommer heerlik. Die rugby word in die lapa gekyk en die kinders geniet die bootjies op die 

water. Tussen deur word die visse gevoer, maar  die visse is nie baie lus om te byt nie. Die aand 
brand die vure weer hoog om die koue te verdryf.   
Sondagoggend begin ’n pragtige dag met die voëlsang. Die son skyn lekker en almal ontwaak 
maar so stadig. Die uwe hou die Boeke-vat en daarna word daar net lekker gesels terwyl     som-
mige al begin oppak. Die laastes braai nog vir oulaas en daarna word daar huiswaarts gekeer. 
Weereens ‘n geseënde naweek wat verby is. Baie dankie aan die kampleiers van die naweek vir 
die rustigheid en die blaaskansie voor die nuwe kwartaal weer met mening begin word. Sterkte 

aan ons leerders vir die derde kwartaal en in die besonder aan ons matrieks!. 

 

 
 
 
 
 

        Jakkie BarnardoJakkie BarnardoJakkie BarnardoJakkie Barnardo 



 14 

Jaargang 32  Vierde uitgawe    Augustus 2014 

 
Addo Olifantpark Julie 2014 

 
Hierdie jaar was ons so 13 karavane wat by die diere gaan kuier het.  Die Vrydag was ‘n lekker sonnige 
dag en die diere in die park het ook almal uitgekom vir bietjie son.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie eens 10 minute in die park in nie, het ons die eerste diere gesien.  Sommige van ons was so gelukkig 
om die leeus te sien waar hulle bene in die lug ontspan.   Die aand het Johan van Vuuren vir ons boekevat 
gehou waarna ons almal ons reggemaak het vir groot koue maar dit was eintlik glad nie so koud nie en ons 
kon lekker by die vure kuier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saterdagoggend is ons vroeg op en reg vir die dag wat voorlê.  Meeste van ons het sommer ‘n mandjie 
gepak en ontbyt in die park gaan geniet.  Die diere was Saterdag volop en die olifant troppe het ons      
sommer tromp op geloop in die pad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van die manne was maar effens senuweeagtig toe die olifante so naby ons voertuie verby skuur.  Ek ver-
staan dat Etienne Smit aangebied het om volgende jaar eerder by die karavaan te bly en vir ons potjie te 
maak terwyl ons vir die olifante gaan kuier.  Dit was regtig “awesome”.   Saterdagaand het oom Gert vir 
ons boekevat gehou en almal was baie rustig na die dag se rond ry.   
 
Sondag na ‘n heerlike ontbyt het almal opgepak sodat alles weer reg is vir Maandag se skool.  Wat ‘n per-
fekte manier om die skoolvakansie mee af te sluit. 
          Onder die hand van Wanda van Vuuren 
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Net n gedagte of twee. 
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Mens se lewe is een lang stuk wol. 
  
Al wat verseker is, is 'n begin punt en 'n eindpunt.  
 
Ons eerste stuk is pragtig gebrei deur gelukkige kinderjare, 
maar toe word ons groot en die penne word in ons hande oor-
gegee.  
 
Ek moet sê ek het self 'n paar lieflike patrone in 'n breistuk 
gevoeg, maar ook 'n hele klomp steke laat val en 'n klomp or-
dentlike foute gemaak. Soms wonder ek sal dit nie beter wees 
as ek die wol knip om van al die koeke ontslae te raak nie, maar 
geen lewe kan gelas word nie.  
 
Laat ek nou sê wat my breistuk my geleer het.  
Ons moet nooit ruk en pluk aan die wol nie!! Dit maak alles net 
erger!! Die Groot Meester breier hou daai wol, en die koeke en 
knope is daar om ons te help om die patroon van die lewe mooi 
in lyn te kry. Hulle is daar om ons rustiger te laat voortgaan, so-
dat ons weer ons patroonboek (die Bybel) kan lees. Ons moenie 
ruk en pluk as ons wol in 'n bol getrek is nie. Gebruik geduld, 
kyk na ons laaste paar rye breiwerk en benader daai knoop met 
'n sagte teer hand, dan op die regte tyd behoort hy los te kom.  
 
Dan net nog een stukkie raad ~ons mag nooit ons breistuk met 
iemand anders sin vergelyk nie.  
 
Ons sal nie weet wat ons patroon was voor ons laaste steek ge-
brei is nie. Dalk is ons net 'n vrolike lappieskombers, so moet 
ons dan nie probeer om 'n angora serp te word nie. 
 
 
      Ingestuur deur Estelle Ferreira 



 17 

Jaargang 32  Vierde uitgawe    Augustus 2014 

Lede Indeling Lede Indeling Lede Indeling Lede Indeling     

JOHAN STEYNBERG   
Stienie Grobler    Willie & Martie Gummow   Christo Jonker 
Flippie & Amanda Kapp   Gerhard & Leonora Moggee  Gary & Juliana Oelofse 
Theo & Mariana Pozyn   Kobus en Lorenda v Eeden  Elria Stanford 
Stan & Marguerite Vermeulen  Anton & Rozelle van Mollendorff 

RICHARD HEYMAN  
Werner & Charmaine Barnard  Johan & Jakkie Barnardo   Morne & Ruth Basson 
Tertuis & Latella du Toit   Casper & Philna Jerling   Anton & Karin Knoetze 
Reitz & Susie Kruger   Charl & Lynette Potgieter   Jaco & Elsabe le Roux 
Paul & Juanita van Aardt   Johan & Petro Slabbert   Ben & Marie Weitz 

LIANA LABUSCHAGNE  
Adrian & Brenda Beneke   Gerhard & Michelle Bosch  Eddie & Tania Deysel  
Kenneth & Lizelle Bothma  Adriaan & Christa Viviers   Dwayne & Anneke Lerm 
Johan & Karen Rautenbach  Naas & Corné Terblanche   Gato & Estelle Ferreira  
Johan & Sannie Williams   Theo & Susan van Brouwenshaven  Rudi & Natasja van Tonder 

JOHAN VAN VUUREN      
Jacques & Salomie Botha   Freek & Audery Buchner   Pierre en Wilma Stander 
Johan & Sandra Fourie   Auret & Annelie Morton   Warren & Jannine Nance 
Ettiene & Michelle Smit   Theo & Monique Buchner   Werner & Lizelle Visser 
Jacques & Jacqueline Whittle  Roderick & Laura van Wyk  

ANDY WAIT       
Willie & Jackie Conradie   Johan & Gessina Vermaak   Cecile Meyer 
Gert &Luzie Scheepers   Germano & Dina Small   Wouter & Alna Steenkamp-
Pieter & Bettie Venter   Piet Kapp     Leon & Liz von Waltzleben-
Malcolm & Sandra Wait   Danie & Maretha Zeelie 

JAN HUGO      
Gerrie & Isabella Bezuidenhout  Cora Brophy    Louis & Mandy Brophy 
Hansie & Elna Jonck   Sakkie & Alida Kinghorn   Eddie & Rentia Nan 
Tjaardt & Nelia Snyman   Elmar & Elsabe Steyn   Elsabe Pattinson  
Mario & Michele vd Westhuizen 

DINA CLAASEN      
Chris & Adele Bezuidenhout  George & Karin Brand   Benji & Yvette Erasmus 
Goofey & Elmarie Fouche   Frank & Kirsty Fourie   Pierre & Sannett Greyling 
Loutjie & Erika Heunis   Maruis & Beata v Rensburg  Gustav & Janine Nel 
Eric & Wilna Noack   Pieter & Leoni v Rensburg  

ZELDRI STRYDOM   
Tinus & Eurika Claasen   Duppie & Emsé du Plessis   Chris & Magda Coertze  
Pieter & Elize du Preez   Arno & Adele Engelbrecht  Ferdie & Betsie du Toit  
Rassie & Derineé Erasmus   Markus & Riana Pottas   Susan Smith 
Gerhard & Annemarie Momberg  Gerhard & Paulne Human   Steve en Ischke Lambrechts 
   

TESSA BESSINGER     
Bossie & Ronnie Boshoff   Barend & Lenie Swanepoel  Cynthia Didloff 
Gerrie & Venesa Rens   Leon & Marina Renierse   Tobie & Judie Botha 
Johan & Kobie Rossouw   Gerrie & Lorna van Rooyen  Shaun & Madelyn Victor 
Kallie & Denise Kaltenbrünn  Grant & Sonette Willett   Andre & Marietjie Venter 

ZELDA SWANEPOEL      
André & Jennifer Barnard   Christo & Michele Blignaut  Ettienne & Zunel Fourie 
Tommie & René Hall   Etteinne & Marohessa du Prees  Steven & Sandra Meyer 
André & Rika Muller   Sieg & Charlene Slabbert   Eben Weitz 
Mario & Vicky Weitz   Anton & Theresa Willemse  Louis & Rene Botha 
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Verjaarsdae 

 
  

Augustus 
1 BARNARDO Jakkie 

1 * FERREIRA Karla 

1 * JONKER Bianca 

3 BOSHOFF Bossie 

3 MOMBERG Annemarie 

5 VON WALTZLEBEN Liz 

6 * NOACK Björn 

8 VAN ROOYEN Gerrie 

9 * STEYNBERG Reinhardt 

11 GROBLER Stienie 

11 BOSCH Gerhard 

12 SLABBERT Charlene 

14 NANCE Janine 

16 SWANEPOEL Lenie 

19 WILLIAMS Sannie 

19 * JERLING Wilma 

20 CLAASEN Dina 

21 HALL René 

23 VERMEULEN Flip 

23 LABUSCHAGNE Frans 

24 BOTHA Tobie 

27 * BOSCH Munique 

27 * SWANEPOEL JJ 

27 SWANEPOEL Jacques 

27 DU TOIT Tertius 

28 SCHEEPERS Luzie 

28 * STRYDOM Lienke-Mari 

29 *Basson Bernis 

29 * VAN EEDEN Jason 

29 * VAN EEDEN Jonathan 

29 * BASSON Bernis 

29 WHITTLE Jacqueline 

30 * HALL Juandré 

30 LE ROUX Jaco 

September 

1 STEYNBERG Johan 

2 VAN AARDT Paul 

7 * JERLING Juanita 

8 KAPP Flippie 

9 CONRADIE Willie 

10 WILLET Grant 

12 MEYER Sandra 

12 VAN TONDER Ds Rudi 

14 ERASMUS Yvette 

14 * BROPHY Hannah-Kate 

15 j v RENSBURG Beata 

15 * NEL Ricky 

16 RAUTENBACH Karen 

18 BOTHMA Kenneth 

19 * GREYLING Jean-Pierre 

19 * VIVIERS Miecke 

20 * KINGHORN Carlien 

22 * GUMMOW WT 

22 NEL Janine 

23 REYNIERSE Marina 

24 DU PLESSIS Emsé 

25 SMALL Dina 

25 *Weitz Eben 

27 BARNARD Charmaine 

27 BLIGNAUT Michelle 

27 STEENKAMP Alna 

28 MEYER Cecile 

28 * TERBLANCHE Rae-Jean 
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JAARPROGRAM : 2013/2014  
SAWA Oos-Kaap 

**(7 VAN DIE 9 STREEK SAAMTREKKE TEL VIR 100% BYWONING) 
**(SB— SENIOR BURG SAAMTREKKE)    

MAAND  DATUM KAMP  OORD 
100
% 

KAMPL.  

AUGUSTUS 8 – 11 AJV VAN STADENS 1 Bestuur 

AUG/SEPT 30/8 – 2/9 Streek BESTUURSKAMP     

SEPT 20 – 22 Streek SB WILLOWS 2 Zeldri 

OKTOBER 18 – 20 Mini-Gebied JEFFREYSBAAI 3 Bestuur 

NOVEMBER 15 – 17 Streek SB VAN STADENS 4 Dina / Jan 

NOV / DES 29 - 01 Streek MANGOLDSPOOL   Liana 

JANUARIE 6 – 12 Streek SUMMERWOOD 5 Zelda 

FEBRUARIE 7 – 9 NUB       

FEBRUARIE 14 – 16 Streek SB WILLOWS 6 Tessa 

FEB/MAART 28/2 – 2/3 100+ VAN STADENS   Oos-Kaap 

MAART 20 – 23 Streek CANNON ROCKS 7 Johan v V 

APRIL 18 – 21 Streek PAASNAWEEK     

APRIL/MEI 25/4 – 4/5 Gebied GEBIEDSAAMTREK   Gebied 

MEI 16 – 18 NUB       

MEI 23 – 25 Streek PEARSONPARK 8 Johan S 

JUNIE 13 – 16 Streek SB GAMTOOS 9 Dina 

JULIE 4 – 13 Streek WINTERTOER   Tjaart 

JULIE 18 – 20 Streek SITRUSOEWER / ADDO   Johan v V/ 
Richard 

AUGUSTUS 8 – 10 NUB       

AUGUSTUS 15 –17 AJV SB VAN STADENS 1 Bestuur 

SEPT 5 – 7 Bestuurskamp PINE LODGE     

SEPT 19 – 21 Streek BOS / JEFFREYSBAAI 2 Jan / 

OKTOBER 17 – 19 KONGRES       

OKTOBER 24 – 26 Streek WILLOWS 3   

OKT/NOV 
31/10 – 

2/11 
NUB       

NOVEMBER 14 – 16 Streek SB VAN STADENS 4   

DESEMBER 5 – 7 Streek MANGOLDSPOOL     
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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 be-
ginsels 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 hand-

haaf. 
  
· in alles die hand van die Skepper te sien en Hom daarvoor te 

huldig 
  

SAWA onderskryf die volgende waardes: 
 

Christenskap 
Lojaliteit  
Respek 

Integriteit 
Eerlikheid 

Diensbaarheid 
Verdraagsaamheid 

 
 


