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Wat ’n voorreg om die Oos-Kaap te verteenwoordig by hierdie jaar se Kongres te Buffelspoort.  Ek 

wens dat meer van ons lede hierdie groot geleentheid in SAWA kan bywoon. 

Ons het vroeg die Vrydagoggend vertrek van Port Elizabeth lughawe na OR Tambo in 

Johannesburg.  Die vlug was rustig met geen ernstige sinkplate op die pad nie, alhoewel dit maar 

taamlik bewolk was.  By ons aankoms op OR Tambo moes ons halfpad terugloop Oos-Kaap toe 

voordat ons by die huurmotor kon uitkom.  Nadat ons natuurlik die nodige paar duisend betaal het 

as waarborg dat ons nie die motor gaan steel nie het ons die pad gevat na Buffelspoort.  Die “GPS” 

het ons tot by die poorte van Buffelspoort geneem.  Was bietjie bekommerd oor haar vermoë om 

ons daar uit te kry, aangesien die paaie daarbo baie verander het nadat ek haar laas opgedateer 

het. 

 

Gelukkig het ons motortjie, ’n splinter nuwe Fiësta of was dit nou ’n Ford Figo, ’n lugreëling gehad, 

want 30°C is geen grap nie.  Ons is hartlik verwelkom met ’n “melktertjie” en heerlike koue 

koeldrank of iets sterker as jy wou hê. Daar was ook boerewors rolle om aan te smul.  Die res van 

die middag het ons rustig verkeer en gesels met die ander lede van die ander streke wat ook 

ingevlieg het vir die Kongres.  Streek Wapadrand het heerlike vrugte, kouevleis, kaas, brood, 

koeldrank en sap, in ons bungalow voorsien. 

Vrydagaand het ons boekevat gehou in die Buffelssaal en daarna is daar heerlike hamburgers 

bedien aan al die kampeerders.  Daar was ’n kontantkroeg beskikbaar waar die nodige verversings 

aangeskaf kon word.  Hierdie is nogal ’n interessante tipe kontantkroeg, want hoe later die aand, 

hoe duurder het dieselfde drankies gekos.  Blikkie koeldrank was eers R11.50 en teen die einde 



van die aand R14.50.  Glasie rooiwyn was R12 toe later R40 en toe nog later moet jy ’n bottel koop 

teen R75.  Bier was aan die einde van die aand R19.  Die ergste van alles was dat dit alles op 

dieselfde geprogrammeerde tellermasjien gedoen was.  Dit was nogtans ’n heerlike gesellige aand 

tussen al die ander lede. 

Saterdagoggend om 7:30 was daar koffie en beskuit vir die Kongresgangers bedien.  Die 

vergadering het stiptelik om 8 uur begin met die uwe wat moes open met Skriflesing en gebed.  

Teen 11 uur is daar gestop vir pouse waartydens fotos geneem is van al die verteenwoordigers en 

gaste.  Die kwik het toe alreeds op 30°C gestaan.  Die vergadering het verder gegaan en daar was 

nuwe bestuurslede verkies.  Teen 1 uur die middag, met die kwik op 32°C en geen wind nie, is die 

vergadering verdaag.  Die res van die middag het ons maar rustig verkeer en bietjie die 

kampterrein verken. 

 



Saterdagaand 18:30 het die dinee begin en is daar verskeie pryse en toekennings aan die lede 

oorhandig vir uitmuntende diens gelewer of vir prestasies op ander gebiede.  Oos-Kaap het darem 

’n paar pryse/toekennings gekry.  Die ete was heerlik en ons het dit baie geniet.  Aan ons tafel was 

daar ook lede van ander streke, onder andere ook ’n lid vanuit die Vrystaat wat ‘n jare lange 

vriend van Goofy is.  

Oom Daan is ook bedank vir sy jare lange toewyding aan SAWA en is erelidmaatskap toegeken vir 

sy harde werk.  Ons is trots op jou oom Daan, dankie vir alles wat jy vir ons hier in Kaap 

Middellande gedoen het. 

Sondagoggend het ons die erediens bygewoon en het toe so bietjie die kampterrein gaan verken. 

Ons het weereens met van die ander lede gesels en genooi om saam met ons te kom kamp in die 

Oos-Kaap.  Moet sê dat daar nie veel klein karavane is in Gauteng nie, baie dubbel-as karavane en 

boswaens.  Ons het teen 2 uur teruggekeer na OR Tambo en het toe die hele lughawe vol geloop 

om die tyd om te kry.  Liana moes natuurlik toe haar tas op die lughawe oopmaak en van haar 

skoene en ander goedjies uithaal om die gewig ligter te kry.  Nogal ’n snaakse gedoente gewees 

om te aanskou.  

                                            

 

Baie dankie aan streek Wapadrand en Juliana vir al die reëlings met die Kongres asook die verblyf 

en vervoer wat julle vir ons gereël het.  

Johan Steynberg 


