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REDAKTEURSBRIEF

Stuur enige stories en inligting 
aan leroux.elzaan@gmail.com

www.facebook.com/groups/SAWAOK/

In 2015, toe ons gesin oorreed is deur oom Johan en tannie Sandra Fourie om 

aantesluit by SAWA was ek verbaas om te hoor dat daar `n karavaan klub is wat 

nie skaam is om die Here openlik te dien en dit te verkondig nie. Toe ek as 

redaktrise aangestel is, het ek begin kyk na die grondslag waarop SAWA gestig is, 

want hoe meer kampe ek bygewoon het, hoe meer het ek agtergekom hoeveel 

lede nie SAWA se Christelike beginsels uitleef nie. Dis hartseer om te sien hoeveel 

lede saans nie kan wag vir boekevat om klaar te maak nie, sodat hulle terug kan 

gaan na hulle drankie en kuiertjie langs die vuur. Daar is ook lede wat oproepe 

Stiltetyd by saamtrekke is vanaf 22:00 elke aand. Dit is nie net SAWA wat dit van julle vra nie, maar dit is die 

reëls wat ons van die oorde ontvang het. Gehoorsaam asseblief die oorde se reëls, ook wat de diere en

harde musiek betref. Ons wil nie vyandskap saai nie, maar liewer in vrede die rustigheid van die oord geniet. 

Daar was ook klagtes van ongetroudes wat saam slaap by saamtrekke. Dit is ongelukkig buite my beheer. 

As ongetroude kinders saam slaap is dit die ouers se verantwoordelikheid. Wanneer daar ongetroude gaste 

is wat saam in een tent of woonwa slaap, is dit die lid wat die gaste saambring se verantwoordelikheid. 

Indien daaar lede is wat klagtes het, kan hulle dit per brief aan die bestuur rig. Ons sal dit na die beste van 

ons vermoë hanteer. Daar sal nie op naamlose briewe gereageer word nie. Kom ons skep ruimte sodat 

elkeen hulle naweek kan geniet. Baie dankie vir elkeen se samewerking. 

Groete 

Tjaart 
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UIT DIE VOORSITTER SE PEN

antwoord in die middel van boekevat. As dit kom by die Here dien is jy of volkome daar of nie. Óf jy is `n 

Christen wat jou lewe oorgegee het en so ook jou tyd om Hom daagliks te dien of jy is nie. Om `n Christen te 

wees is nie vir wanneer ons so voel of Hom nodig het nie, dit is deel van ons, dit beïnvloed wat ons sê en 

hoe ons teenoor mekaar optree.  

      Met Paastyd om die draai, is dit nodig om as gelowiges na te dink oor die wonderwerkende offer wat die 

      Here Jesus vir ons aan die Kruis gebring het en ook om Sy Opstanding te vier. Dit is `n tyd om                         

      introspeksie te doen en `n besluit te neem, is jy deel van SAWA net vir die lekker tye of is dit `n plek waar   

      jy die Here openlik dien en dit verkondig aan jou mede Sawanante? 

       

      Gesëende Paasweek. 

      Elzaan 
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VOORSITTER VERSLAG
2017 het vir party van ons met `n hele paar stampe, teleurstellings en hartseer begin. 

Tog was daar ook die mooi, waarvoor ons dankie kan sê. Daar is baie van ons kleiner 

maatjies wat vir die eerste keer groot skool toe is en ek weet teen hierdie tyd is hulle 

almal al goed ingewortel. Sterkte aan alle leerders op skool sowel as universiteit. 

Lewer net jou beste in hierdie jaar wat voorlê. Ons bid vir moed en helderheid van 

verstand aan elkeen van julle. 

Ons skop toe die jaar soos gewoonlik af met ons Summerwood saamtrek. Dankie aan Zeldri en haar 

span vir `n geslaagde saamtrek. Die kinders het die speletjies baie geniet en heerlik gesmul aan die 

lekkernye. Jakkie het die erediens waargeneem met `n pragtige nuwejaarsboodskap. 

Tjaart en sy span was verantwoordelik vir die Februarie saamtrek te Willows. Dit was `n senior burger 

saamtrek en is goed bygewoon. Groot teleurstelling was the waatlemoene wat sleg was. Sondag het ds. 

Rudi vir ons die diens waargeneem en weereens was dit `n treffende boodskap. Na die diens is daar `n 

klein soetigheid aan die mans uitgedeel wat dan dit vir die vrou in sy lewe moes gee. Dinsdag was mos 

Valentyn’s dag! Gelukkig is ek nie bewus van iemand wat meer as een vrou het nie. Met swaar harte is 

daar opgepak, want Willows is een van ons gewildste parke. 

Maart is dit ons van Stadens saamtrek met Jakkie en haar span aan die stuur. Van Stadens is die 

hengelaars se paradys. Hoop ek sal ook van die vis kry wat gevang word. Dieselfde naweek is dit die 

100+ saamtrek wat Klein-Karoo aanbied. Ons glo dat die lede wat die 100+ bywoon dit sal geniet en 

veilig sleep. 

Paasnaweek is daar `n saamtrek by River Reed met die Gebiedssaamtrek te Keurboomsrivier die naweek 

van 27 April – 1 Mei. Langnaweek! Kom ons maak ook hierdie naweek `n sukses deur dit goed by te 

woon. 

Ek vra asseblief dat die lede die boekevat en die erediens as gesin sal bywoon. 

Tot volgende keer 

SAWA groete 

Tjaart 



UIT DIE WOORD
(www.heuning.co.za)

Aan die kruis praat Jesus sewe keer. Die sewe kruiswoorde word as volg bymekaargevoeg uit die 

vertellinge van die verskillende evangelies: 

1)      “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” (Luk. 23:34) 

2)      “ Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” (Luk. 23:43) 

3)      “Daar is u seun... Daar is jou moeder.” (Joh. 19:26-27) 

4)      “My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matt. 27:46, Mark 15:34) (Die Boodskap: waarom 

het U my alleen gelaat) 

5)      “Ek is dors.” (Joh. 19:28) 

6)      “Dit is volbring!” (Joh. 19:30) 

7)      “Vader, in U hande gee Ek my gees oor.” (Luk. 23:46) (Die Boodskap: My Vader, Ek is besig om te 

sterf. Ontvang My asseblief daar by U” 

“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” (Luk. 23:34) 

Die eerste kruiswoord gaan oor vergifnis. 

Vergifnis is waaroor die kruis gaan. Dis waarvoor Jesus gekom het. Vergifnis begin by God. 

Ons het vergifnis nodig, want ons het almal gesondig en is vêr van God af, daar is ’n kloof tussen ons 

en God a.g.v. ons sonde wat ons nie op ons eie kan oorsteek nie. 

Jesus het die prys kom betaal met sy lewe, met sy liggaam en sy bloed, sodat ons vry kan wees, sodat 

ons verhouding met God herstel kan wees. 

Kol 2:14 Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, 

het Hy dit vir goed weggeneem. 

Die kruis is die brug van vergifnis waarmee ons die kloof tussen ons en God kan oorsteek. As Jesus 

aan die kruis sê: “Vader, vergeef hulle”, bid Hy nie net vir diegene wat Hom kruisig nie, Hy bid vir 

elkeen van ons, want dit is as’t ware ons sonde wat Hom kruisig. As jy die enigste persoon op aarde 

was, sou jy die een wees wat die spykers moes inkap. 

“ Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” (Luk. 23:43) 

Die tweede kruiswoord gaan oor geloofsekerheid. 

Die misdadiger aan die kruis langs Jesus besef dat dit net deur Jesus is wat daar vir hom redding kan 

kom. Hy roep uit na Hom en Jesus gee hom die sekerheid dat hy die ewige lewe sal hê / in die hemel 

sal wees / gered is / by God sal wees. 

Ons kan (en moet) ook hierdie sekerheid hê wanneer ons Jesus aanneem as Verlosser, wanneer ons 

na Hom uitroep en in Hom glo en Hom vertrou.   
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(UIt die Woord, vervolg vanaf bladsy 5) 

Die beloftes in die Bybel is die basis vir die sekerheid 

wat ons kan hê: 

Rom 10:11 Niemand wat in Hom glo sal teleurgestel 

word nie. 

1 Joh. 5:13 Hierdie brief skrywe ek sodat julle kan 

weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun 

van God glo. 

Joh. 6:47 Wie in My glo, het die ewige lewe 

Joh. 3:16 Sodat dié wat in Hom glo nie verlore sal 

gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 

Hand 16:31 Glo in die Here Jesus,  en jy sal gered 

word. 

“Daar is u seun... Daar is jou moeder.” (Joh. 19:26-27) 

Die derde kruiswoord gaan oor troos en versorging. 

Self in Sy grootste pyn, verwerping, vernedering is die nood en behoeftes van die mense om Hom vir 

Jesus belangrik. 

So is ons persoonlike versorging ook vir Hom belangrik en weet ons dat Hy sorg vir ons daaglikse 

brood, vir ons veiligheid, vir ons inkomste, vir ons gesondheid, vir ons geestelike behoeftes, ens. Hy 

is ons Herder wat ons lei en na ons belange omsien. 

Hy gee ook Sy Gees aan ons as trooster en helper, sê die Woord (Joh. 14:26) 

“My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matt. 27:46, Mark 15:34) (Boodskap: waarom het U

my alleen gelaat) 

Aan die kruis beleef Jesus dat God vêr is, dat Hy Hom alleen gelaat het. Dit is die gevolg van sonde – 

dit bring skeiding tussen ons en God / dit isoleer ons van God: 

Jes 59:2 Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes 

wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie 

Omdat AL ons sonde op Jesus was aan die kruis (omdat Hy sonde vir ons geword het / ’n vervloekte 

in ons plek), het Hy Godverlatenheid beleef. Jesus se Godverlatenheid is ook die prys wat Hy moes 

betaal sodat ons in God se teenwoordigheid kan leef, nou en in die ewigheid. M
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(UIt die Woord, vervolg vanaf bladsy 6) 

“Ek is dors.” (Joh. 19:28)

Die vyfde kruiswoord beklemtoon Jesus se intense lyding. Ons moet onthou dat hoewel Jesus ten volle 

God was, was Hy ook ten volle mens, en was die lyding wat hy deurgemaak het eg en werklik. 

Dink aan die pyn wat Hy moes verduur het vandat Hy oorgegee is om gemartel en gekruisig te word. 

Terdoodveroordeeldes is naak aan ’n paal vasgemaak waar hulle met houtstompe of met kort swepe 

waaraan balletjies met skerp stukke been vasgemaak is. Dit het gelei tot diep wonde, geweldige 

bloeding en intense pyn. Daarna moes die veroordeelde die kruis dra tot by die plek van teregstelling. 

Al hierdie marteling kon meebring dat ribbes gebreek is, wat dalk ’n long kon stukkend steek en lei tot 

asemnood. Die gebrek aan kos en water tydens die verhoor en marteling kon by nou ook al 

ontwatering meegebring het. Saam met die kwaai bloedverlies het die liggaam gewoonlik in ’n 

skoktoestand ingegaan wat die bloeddruk laat daal het en die hartklop laat afneem het. By hierdie tyd 

sou ’n slagoffer al dikwels in ’n koma gegaan het. Die hoofoorsaak van die dood van ’n gekruisigde was 

gewoonlik asemnood, veral omdat hy sou sukkel om asem te haal omdat hy aan sy arms opgehang 

was. As jy jou  bene kon reguit maak, sou dit dalk help, maar die gekruisigde is só  vasgemaak dat sy 

bene gebuig was en hy dit nie reguit kon maak nie; dit sou in elk geval baie pynlik gewees het omdat 

daar spykers deur sy voete ook was. 

Jes. 53:4 Tog het Hy ons lyding op Hom geneem (Boodskap: Hy het die pyn ervaar wat ons eintlik 

moes ervaar) 

“Dit is volbring!” (Joh. 19:30) 

Tetelestai. Die sesde kruiswoord is die oorwinnings woord. 

Dit is die hoogtepunt van die kruisiging, want hiermee sê Jesus dat Hy dít waarvoor Hy gekom het, 

voltooi het, sy werk is afgehandel. Hy het betaal vir die sonde van die mensdom. 

Tetelestai is ’n rekenkundige term wat op ’n rekening aangebring word om aan te toon dat die rekening 

volledig vereffen is. Dit beteken dat die rekening van opgestapelde sonde wat ons teen God het, nou 

deur Jesus ten volle betaal is. Daar is geen skuld meer teen ons nie. The slate is clean! 

“Vader, in U hande gee Ek my gees oor.” (Luk. 23:46) (Boodskap: My Vader, Ek is besig om te sterf. 

Ontvang My asseblief daar by U” 

Die finale woorde voordat Jesus sterf is woorde van oorgawe. Sy sterwe is egter nie die einde nie, want 

op die Sondagoggend volg die oorwinning wat Jesus oor die dood het. Hy gee ook daardie 

oorwinning vir ons. 

Ons kan ook met sekerheid onsself oorgee aan die Vader (nou en wanneer ons sterf), want Jesus het

daardie pad vir ons gereed gemaak. Hy het gegaan om vir ons ’n plek te voor te berei in die hemel en 

ons weet dat God ons daar sal ontvang wanneer ons sterf. M
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WYSE WOORDE

“Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here 

gebid het, het sy onbedaarlik gehuil.”(1 Sam 1:10) 

So het Hanna haar hart en emosies voor die Here 

uitgestort. Dit gebeur mos met ’n mens dat jy 

partykeer nie woorde het om te bid nie, dat jou hart 

so swaar en seer is dat jy nie weet wat om te bid 

nie. Dikwels het jy dalk net trane. Wel, die Bybel sê 

dat die Here jou trane raaksien en opvang en tel. 

(kyk Ps. 56:9) Daarom kan jy rus in die wete dat jou 

trane voor die Here ’n woordelose gebed is. Jou 

gebed hoef nie altyd aan die “reëls van gebed” te 

voldoen nie. Jou gebed hoef nie noodwendig 

 “met Skrif deurweef” te wees nie. Jou gebed hoef 

nie “die korrekte name van God” te bevat nie. Nee, 

jou gebed mag soms maar net ’n eerlike, 

afhanklike, nederige uitstort van trane wees. Die 

Here sien dit. Die Here hoor dit. Weet ook dat die 

Here op sy tyd vir jou ’n uitkoms sal voorsien, soos 

vir Hanna: “Wees gerus en gaan nou maar. Die God 

van Israel sal aan jou gee wat jy van Hom 

afgesmeek het.” (1 Sam 1:16) ~ Wilna Botha

HARTSKOS (www.heuning.co.za)

“Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig 

nie.” (1 Joh. 3:6) Die Bybel is hier in 1 Joh. 3 baie 

duidelik daaroor dat ons moet wegbly van sonde, 

dit moet uitroei in ons lewe en dat ons 'n rein lewe 

moet lei. Ons liggaam is mos nou die tempel waar 

die Here deur Sy Gees woon en daarom moet ons 

skoon, rein en heilig wees sodat Hy tuis en welkom 

kan wees by ons. Iemand wat 'n kind van God is, 

mag nie meer 'n gewoonte van sonde maak nie. 

Ons moet alles in die stryd werp om daarteen te 

kies, om weg te draai van enige versoekings, om 

goeie keuses te maak en om ons gedagtes liewer 

te vul met alles wat waar, edel, reg, rein, mooi en 

prysenswaardig is. Luister vandag as Jesus vir jou 

sê: “... gaan maar en moet van nou af nie meer 

sonde doen nie.” (Joh. 8:11) ~Wilna Botha, 
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LIEF

LIEF, LEED EN SIEK
Ons lede presteer gereeld in verskeie velde terwyl ander deur moelike tye gaan, vind hier uit wie lief, 

leed of siekte het.

Ishcke en Steve Lambrechts se dogter, Stefanie Lambrechts (links) het 

graad gekry en `n spesiale prys vir rekenaars ontvang in November.

Rene en Thomas Hall se seun, Juandre Hall 

(regs) het matriek geslaag.

Yolandi en De Wet Fourie se seun, 

 Tiaart Fourie (links) is in Graad 1 by 

Laerskool Frans Conradie. 

Ishcke en Steve Lambrechts se dogters, 

Stefanie Lambrechts (links) is in graad 1 en 

 Ilanie Lambrechts (regs) is in Graad R by 

Laerskool Frans Conradie. 

Christelle en Martin 

Deyzel se dogter, 

Lynique Deyzel (regs) 

het haar eerste dag as 

onderhoofmeisie 

gedien.

Zeldrien en Jacques Strydom se dogters, Lienke Strydom (links) is in 

Graad 2 en Lize Strydom in Graad 10.

Annemarie en Gerhard 

Momberg se kinders, Jordon 

Momberg (regs) is in Graad 5 en 

Meagan Momberg is in Graad 8.
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Tania Deyzel en Eddie Deyzel se seun, Armin 

Deyzel, het ingeskryf vir n liedjie skrywer 

kompetisie en is deur na die semi-finaal.

LIEF

Elsabe Slabbert Pattinson (links) het 'n kleindogter ryker geword. 

Ons glo sy gaan vir julle baie vreugde bring.

Louis en Annamarie 

Swanepoel en Richard 

Heyman (regs) het hul 

sertifikate ontvang vir 

41 jaar diens by 

Transnet. 

naame en naam en van se kinders, Quinten 

Visser (regs) is in Graad 3 en Shene Visser is in 

Graad 8.

Andy Wait het 'n kleindogter, Emily, ryker geword.

Sybrand Strydom het 'n kleindogter ryker geword. 

Mekayla (regs) weeg 3.10kg en is 42 cm lank.

Peter Van Rensburg se kleinseun, Schalk (onder) is 

gedoop.

Baie geluk aan oom 

Piet Kapp en tannie 

Maria Meiring 

Booyens (regs) wat in

die huwelik bevestig is. 

Ons weet sommer dat 

julle baie gelukkig gaan 

weesM
A

A
R

T
 2

0
17

 | 
U

IT
G

A
W

E 
1

09



De Wet Fourie was in die hospitaal opgeneem na 'n galaanval. 

Jakkie Barnardo het `n oogoperasie gehad.

SIEK

Tannie Alna Steenkamp (regs) was in die hospitaal met haar been. 

Tannie Ria se dogter het 'n blackout gehad en kop 

beseerings opgedoen. 

Wanda van Vuuren (links) het `n rug operasie gehad. 

Steve Lambrechts en Christelle Deyzel se pa het ingegaan 

vir `n breuk operasie. 

Tanyia Hugo is in die hospitaal opgeneem met longontsteking. 

Dit gaan nie goed met Zeldrien Strydom se ma nie, hou asseblief die gesin in jul gebede. 

LIEF

Oom Ben was by Oom Reitz (regs). Dit gaan 

goed met die Oom.

Sybrand Strydom se kleunseun, Ruan (links), 

is gekies as Junior Mr Daniel Pienaar. Baie 

geluk aan hom!

Lize Strydom (links) was opgeneem in die hospitaal vir observasie, nadat sy deur 'n 

hokkiebal op die oog getref is. 

Oom Spikkels is in die hospitaal opgeneem met sy bloeddruk.  

Eddie Deyzel se broer, Nandi word môre geopereer. 
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Emsé du Plessis is gediagnoseer met kanker en ontvang tans bestraling. 

Tannie Stienie is steeds  in die hospitaal na `n blaasoperasie. 
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Rozelle Von Molendorff se pa is oorlede. 

Wanda Visser se pa is skielik oorlede. 

Willie en Jackie Conradie se kleinseun is 

oorlede. 

Corrie Van Vuuren se broer is oorlede. 

LEED

"Want  niemand  van  ons  leef  vir  homself  nie  en  niemand  sterf  vir  homself  nie.  Want  as  

ons  lewe,  leef  ons  tot  eer  van  die  Here ;  en  as  ons  sterwe,  sterf  ons  tot  eer  van  die  Here ;  

of  ons  dan  lewe  en  of  ons  sterwe,  ons  behoort  aan  die  Here." 

Romeine  14:7-8  

Daar is van ons lede wat onlangs geliefdes aan die dood afgestaan het, ons vra dat julle hierdie 

lede in jul gebede hou.

Andre Muller se ma is oorlede. 

Tessa Booyens Bessinger se suster 

en tannie Maria Meiring Booyens (oom Piet 

Kapp se vriendin) se dogter is oorlede. 

 Eddie Deyzel se broer is oorlede. 

Poppie Heyman se stiefma is oorlede. 
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KERSKAMP: VAN STADENS

Die Kerskamp her by Van Stadens plaasgevind vanaf 3 to 6 November 2016.

Sommige lede het alreeds vanaf Woensdag-aand die 3rde gekamp en was 

ongelukkig om in sterk wind te probeer kamp op slaan. Die lede wat laat 

aand ingekom het, het bietjie verligting van die wind gehad en het sommer 

gou–gou kamp staan gemaak. Die lede wat ‘n dag verlof geneem het, het 

vroeg Donderdag reeds begin aankom vir die Senior Burger kamp, terwyl 

die ander kampeerders lekker ingelê het.  ‘n Fris windjie is  weer-eens 

getrotseer om die tente staan te maak. Die res van die lede het stuk-stuk 

deur die dag ge-arriveer. Ons was 35 karavane waarvan 4 gaste was. Die 

Donderdag het Sandra die leisels vasgevat om die Senior garde te trakteer. 

Vrydag het De Wet se kamp maar vroeg reeds in ‘n nagmerrie ontaard toe sy 

karavaan se A-raam mors-af gebreek het en halflyf in die nou paadjie beland 

het. Boertjie, Frans en Sieg het gou gaan help en gelukkig het die 

hoenderplaas se werkswinkel gou in ‘n karavaan herstel winkel verander 

om die naweek ‘n sukses te maak. Vrydag om 18h00 het Tjaart almal 

welkom geheet by die kamp en Nelia het vir ons boekevat behartig waarna 

die inbetalings by Ishke gedoen was. Die winderige dag het verander in ‘n 

wonderlike stil aand terwyl vriende en besoekers lekker om die vure gekuier 

het. So tussen die eet, drink en klets is daar probeer om al die nuus op te 

vang na die laaste kamp.  Soos gewoonlik is daar ‘n wye verskeidenheid van 

vleise, worse en disse gebraai en gebak. Sjoe, SAWA Ooskaap kan dalkies 

hulle eie braaiboek saamstel met al die interessante braai geregte, 

roosterkoeke en broodjies. Die res van die lede het nog so bietjie gekuier en 

toe ook die bed nader getrek vir ‘n rustige slapie....maar om die kinders stil 

te kry was ‘n kuns....iets groot sou immers Saterdag plaasvind! 
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Saterdag oggend het van die lede vroeg opgestaan om te begin 

versiersuiker aan maak terwyl die ander kampeerders lekker ingelê het, 

seker die verlore slaap van die kinders se gewoel die vorige nag opgevang? 

Stort aan die vroue se kant het soos gewoonlik een of twee verassings 

gehad toe geen warm water gelewer is vir die dames onder hul storte nie! 

Gelukkig het almal skoon gekom en gereed gemaak vir ‘n heerlike dag! 

Die kinders het hulsef probeer besig hou in die laaaaaaang oggend en het 

elke dan en wan hul ogies tent toe laat dwaal of selfs nuuskierig net verby 

gedrentel om te probeer sien wat Tersia, Claudette en Elzaan prakseer op 

die tafels in die tent. Sjoe, dinge sou eers teen 14h00 begin maar die 

nuuskierigheid het al hoër vlakke bereik en daar is gou in die ry gestaan en 

fluks hande gewas voordat die kleingoed die tafels bestorm het vir ‘n eie 

plekkie. Elkeen het sy bordjie met koekies, hoedjie en versiersuiker bottel 

gekry met verskeie bestandele om pragtige koekies vir Ouma en Oupa te 

versier en te verpak. ‘n Paar is egter voor verpakking reeds magie toe 

gestuur! Claudette het verskeie gesiggies geverf en versoeke het gewissel 

van landsvlae to Spiderman! Tersia het toe die kleingoed veras met ‘n klein 

geskenk pakkie en sjokolade slee voordat hulle tot orde geroep is en 

versoek is om gou bymekaar te kom sit vir boekevat....wat seker baie moeilik 

was, veral vir die kleingoed wat nog steeds in die pakkie rondgekrap het! 

Boekevat is,nogal vanaf ‘n stoeltjie, deur Judie bedien maar die boodskap 

het hoog gemik en die harte en gemoed reg getref. 

Na die boodskap is die kinders aangesê om vir Andre, skuus, Kersvader te 

roep. Ai, sy slee was so volgepak dat hy glad Liana en Frans 

opgekommandeer het as “Elfies”. Kersvader het al die hartjies baie bly 

gemaak.... al het van die kinders sy unieke skoen herken as;”...dieselfde as 

oom Andre s’n...” Ons Senior Burgers het met verlange na die kinders se 

pakkies gestaar maar is toe beloon met beskuit pakkies wat Kersvader 

geduldig uitgedeel het. Daar is toe in klein groepies opgebreek en rustig 

gebraai en pot gemaak. 

Baie dankie 

aan almal 
wat gehelp 

het om tent 
op te slaan.
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en toe daag Kersvader op...
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Sondag oggend se Kersdiens is deur onse Jakie behartig, wat 

gelukkig nie ‘n stoeltjie nodig gehad het nie maar weer-eens ‘n 

treffende boodskap op haar mooi manier gelewer het. Ons 

kollekte, ten bate van Huis Minette, het vinnig die sakkie laat 

rys maar het om een of andere rede soos mis voor die son 

verdwyn....tot Liana se ontsteltenis! Beskuldigings, sjoe so gou 

na kerk, is wild rondgegooi terwyl sy alles en almal in die tent 

deursoek het.....behalwe daar waar Ishke reeds rustig die geld 

by haar karavaan sit en tel het! 

“Old habits die very hard!” Liana se gewoonte om met die geld 

deurmekaar te wees en Tjaart se stoutigheid om alles te 

verskuif of weg te steek! Gelukkig het Liana se hart die 

spanning verdra en was sy gou weer die rustigheid self. Na tee 

en koek by die tent is die ou grote soos gewoonlik gou weer 

afgeslaan en verpak vir die tog huis-toe met “Richard the 

Great” as voorbok leier. (Ai, waar sal ons ooit ‘n beter tent 

organiseerder kry?) Dankie Richard vir al die tent oplslanery 

ondersteuning! 

Party lede het vroeg reeds die pad gevat maar andere het laat 

middag eers nog ‘n vleisie gebraai voordat hulle huiswaarts 

gekeer het na nog ‘n heerlike SAWA kamp...behalwe vir Oom 

Piet wat bo-op die bult teenspoed met sy motor se koppelaar 

gekry het! Hy is egter gou uitgesorteer en die karavaan is 

huiswaarts terwyl hulle later die motor kom haal het. 
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VAN STADENS KERSKAMP PLAATJIES
Andries & Elaine Hanekom 10 Streek 

Eric & Wilna Noack 50 Streek 

Tobie & Judie Botha 60 Streek 

Susan Smith 25 Algemeen 

Deon & Tersia Le Roux 25 Algemeen 

Markus & Riana Pottas 75 Algemeen

MANGOLDS

Die Mangolds kamp het plaasgevind vanaf 2 to 4 Desember 2016.

Die jaar stap nou so vinnig na ‘n einde se kant en dis ons 

naweek om op Mangolds te kamp.  Die wat nie kinders op 

skool het nie , het al vanaf die Donderdag middag gaan 

kamp.   Oom Pieter , tannie Bettie Venter en Eric Noack was 

van die eerste kampeerders  vir die naweek.  Daar was egter 

`n probleempie met die krag en elke keer as iemand 

perongeluk aan `n karavaan geraak het, was daar saggies, 

soms hard, in tale gepraat. Deon het darem die probleem 

vining opgelos en die lig wat die probleem veroorsaak het, 

afgeskakel. Die weer was Donderdagaand baie lekker, maar 

vanaf Vrydag  was dit baie warm op Mangolds. Poppie hou 

vir ons boekevat Vrydagaand. 

Saterdag het elkeen sy eie ding gedoen oor en weer gekuier, 

want die weer was so mooi. `n Groep van ons besluit om te 

gaan melkskommels drink by Grassroof “Die monster 

shakes”, ons oë was dalk groter as wat ons mae kon hanteer 

want hulle was darem groot! Saterdagaand het ons almal 

saam gebraai en om die vure gekuier. Deon hou vir ons 

boekevat Saterdagaand.  So besluit die wind om ons 

stilletjies te bekruip  en  waai ‘n hond uit ‘n bos dat Tannie 

Bettie hulle tente moes afslaan. Tersia en Deon het vir tannie 

Annie saam gebring om die naweek saam met ons te kamp.   
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MANGOLDS PLAATJIES
Pieter & Bettie Venter 200 Algemeen 
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Sondagoggend soos gewoonlik skyn die son pragtig, maar 

ook wind los ons nie. Judie het vir ons ‘n pragtige boodskap 

gebring oor die vissies en broodjies  en ek glo en vertrou 

elkeen kon iets uit die boodskap saam neem. 

Van die lede het vroeg vertrek en van hulle het nog 

middagete gemaak. Mangolds bly maar n lekker plek,  hoe 

nader wil jy by die see wees. Ons was 11 karavane waarvan 

een gaste was. 

Veilig sleep tot volgende keer! 

Groete 

Liana Labuschagne & Richard Heyman 

Die melkskommels (regs en 

onder) oftewel "Die Monster Shakes" 

wat van ons lede by Grass Roof gaan 

drink het.



SUMMERWOOD

Die Summerwood kamp het vanaf 6 tot 8 Januarie by Laerskool Summerwood plaasgevind.

Ons eerste kamp het sommer net na nuwe jaar 

plaasgevind.  Weereens by die immer gewilde 

Summerwood skool terrein.  ‘n Volle 28 woonwaens 

waarvan 3 gaste was het die saamgetrek bygewoon. 

 Baie dankie aan tannie Linda wat altyd so 

behulpsaam is om ons te akkommodeer. 

Vrydagaand het ek met boekevat die liedjie van 

Adam Tas, Hardekole gespeel.  Want elke dag is ‘n 

voorreg om te kan lewe en soveel te meer om elke 

maand te kan kamp.  Hoop elke SAWA lid besef hoe 

gelukkig ons is om so gereeld te kan kamp.  Dit maak 

ons “ryk” mense.   

Saterdagmiddag het ons worsbroodjies verkoop vir 

bietjie fonds insameling.  Baie dankie vir al die 

“sponsors”.  Die bedrag van R 605.00 is ingesamel. 

Glo almal het lekker gesmul aan die broodjies.   

Saam met dit het ons lekker speletjies gespeel,  die 

jaar het ek dit goed gedink om nie groep speletjies te 

hê nie maar individuele speletjies,  baie dankie 

Jacques vir die maak van die speletjies,  al het 1 van 

ons karavaan tafels in die slag gebly.  Ek waardeer dit 

vreeslik baie.  M
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Sondag het Jakkie vir ons kerkdiens gehou. 

As gevolg van siekte in my familie moes ek vroeg 

sondag oggend huis toe,  daarom het ek nie die 

geleentheid gehad om almal te bedank vir jul hulp en 

bereidwilligheid nie. Weet dat elke bietjie hulp nie 

ongesiens verby gaan nie.   

En ook elkeen wat so spontaan deelneem.  Om iets te 

reel is maklik maar die spontane deelname maak dit ‘n 

sukses. 

Baie dankie 

Zeldri Strydom 

SUMMERWOOD PLAATJIES

Eddie & Tania Deyzel 150 Algemeen 

Martin Botha 20 Streek 

Tjaart & Nelia Snyman 300 Algemeen 

Theo & Elize Engelbrecht 10 StreekAndre & Samantha Ankiewicz 20 Streek 

Kenneth & Lizelle Bothma 70 Streek

Morné & Ruth Basson 20 Streek
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Donderdag vertrek ons opgewonde na inniKloof 

by Hankey waar die eerste Boskamp vir die jaar 

gaan plaasvind.  Ons en Willie en Jackie

Conradie word hartlik verwelkom deur die 

eienaars, John en Catherina Wait en Boogles ons 

waghond en gids vir die naweek.  Die tente word 

staangemaak voordat daar heelik in die swemgat 

geswem word. 

Die aand word daar ‘n heerlike vuurtjie 

aangesteek en Boogles maak homself ook by 

ons tuis. 

Vrydagoggend vroeg verken ons ‘n bietjie die 

res van inniKloof.  Daar word weer ‘n swemsessie 

ingewerk voordat die res van die boskampers by 

ons aansluit na ‘n harde dag se werk.   

Gou-gou word weer tent opgeslaan voordat ons 

‘n lekker groot vuur aansteek vir die saambraai. 

 Willie deel sy kennis omtrent ‘n artikel wat hy in 

‘n boek wat hy by ‘n dokter se spreekkamer 

“gekry” het met ons en daar word lekker gelag 

en gekuier om die “bonfire”. 

Saterdag is dit lekker warm en daar word weer 

lekker in die swemgat afgekoel.  Selfs Rautie wat 

nie eers in ‘n swembad swem nie, was driekeer in 

die swemgat. 

BOSKAMP: INNIKLOOF

Die boskamp het plaasgevind by InniKloof vanaf 10 tot 12 Februarie 2017.
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Daar word waatlemoen geeet waarna ons so bietjie 

“rolbal” gespeel het.  Later word daar weer rondom ‘n 

heerlike groot vuur gekuier. 

Sondag het daar so ‘n sagte reentjie geval voordat 

almal maar traag opgepak het om weer huistoe te 

gaan. Die was heerlik om die ses gesinne wat saam 

gekamp het beter te leer ken.  Wat ‘n heerlike naweek. 

Baie dankie aan almal wat dit so lekker gemaak het. 

Johan en Sandra Fourie 

WILLOWS

Die Willows kamp het plaasgevind vanaf 9 tot 12 Februarie 2017.

Sommige lede het alreeds vanaf Woensdag-aand die 8ste gekamp en was gelukkig om rustig kamp 

op slaan met ‘n pragtige sonsondergang. Die nuwe “Brille en Pille” banier het trots aangekondig dat 

Oos Kaap se Senior Burgers kom afpak het vir ‘n salige naweek. Braaivleis vure is vroegaand 

opgesteek en daar is rustig gebraai en gekuier...en so bietjie verlang na die Senior Burger Sameroeper 

en gade wat “Inni Bos” 

toe is vir die naweek! 

Die lede wat moes gaan werk het, het bietjie moeiliker as gewoonlik opgestaan om die tog werk toe 

aan te pak. Frans het sommer gou–gou om die draai gery terwyl Deon die lang pad moes aandurf 

terwyl die ander kampeerders lekker ingelê het. Laat lê het nie veel gehelp nie want soos gewoonlik 

was daar gestort met koue water! Gelukkig is dit nie ‘n winterkamp nie en die velkreukels het dit nie 

juis agtergekom nie. Die res van die lede het stuk-stuk deur die dag ge-arriveer en hulle plekkies 

staangemaak vir die naweek.  
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Die Donderdag middag het Liana en Tersia die leisels vasgevat om die Senior garde te trakteer met koek 

en tee.. .en vir die wat moed gehad het, ‘n stukkie waatlemoen. ‘n Sekere  persoon, deesdae bekend as 

“Loop en Stamp Muffun” het met ‘n gestampde en geskilde been aangeland wat die kampery toe in ‘n 

moeilike dag laat ontwikkel het en later ook infeksie probleme opgetel wat haar in die hospitaal laat 

beland het! Maar kamp so kamp ons, seer been en al! Innige meegevoel is betoon aan Oom Wouter wat 

net moes suuties trap en met sagte hande verpleging moes doen gedurende die naweek. Sekere ander 

lede moes ook net spring om haar stut stoeltjie ooral beskikbaar te maak. Oom Wouter het Donderdag 

aand boekevat hanteer en ons saggies op die vingers getik met ‘n mooi en toepaslike boodskap. 

Vrydag is daar fluks ontbyt gemaak vir die “oues van dae” wat hulle gate uit geniet het. Ds Rudi het saam 

kom eet en toe het daar spontaan “diep” vrae ontstaan wat in ‘n pragtige gesprek ontwikkel het en baie 

harte rustig laat raak het. Onduidelikhede wat talle gekwel het is met sy rustige manier hanteer en 

verduidelik. Met dankbare harte en vol magies het die “Oumens Klaas Vakie” sand kom strooi en ogies 

toe was meeste Seniors se voorland....... en toe hulle ontwaak is die jonger gaarde reeds daar vir hulle 

naweek en so kom nog ‘n lekker Senior Burger saamtrek tot ‘n einde. 

Vrydagaand was inbetaling en Madelyn Victor het vir ons boekevat gehou. Na boekevat het die vure 

hoog gebrand. 

Saterdagoggend het `n hele paar in die water afgekoel. Elmar Steyn was saam met sy kleindogter in die 

water by die glybaan en Elsabé het lewensredder gespeel. So geniet ons SAWA lede hul kampe, elkeen 

op sy eie manier. Dit is heerlik om jonk te kan voel saam met ons kleinkinders, vra maar vir Johan 

Barnardo. Hy is een wat sy kleinkinders leer modderbad. Mooi Johan, Lindie kan mos die klere weer 

Maandag was. Daar was ook `n soektog aan die gang gesit nadat Danie Zeelie besluit het om te gaan 

stap. Hy het dalk `n bietjie te vêr afgedwaal, maar gelukkig het hulle hom gekry. Almal was baie verlig, 

veral sy vrou Maretha. Saterdagmiddag se waatlemoenfees was `n teleurstelling. Met die oopsny moes 

ons uitvind dat al 20 waatlemoene sleg is. Saterdagaand het Louis Botha die boekevat behartig. Ons 

kamp nie sonder `n vuurtjie op `n Saterdagaand nie. Daar is oral gesellig rondom die vure gekuier. 

Sondagoggend het Ds. Rudie die diens waargeneem. Daarna het Nelia eetgoedjies uitgedeel wat die 

mans aan die vrou in hulle lewe moes gee. Dit was mos die maand van liefde. Heelparty het na kerk 

opegepak, maar ander het eers die rustigheid geniet. Spesiale plaatjies is uitgedeel: Richard en Poppie 

Heyman het hulle 400ste streek saamtrek plaatjie ontvang. Die eerste in SAWA Oos-Kaap se geskiedenis 

wat iemand hierdie besonderse mylpaal behaal. Baie geluk aan twee staatmakers vir wie SAWA duidelik 

baie beteken. 

Groete tot volgende keer 

Liana Labuschagne & Tjaart Snyman 

WILLOWS PLAATJIES
Richard & Poppie Heyman 400 Algemeen 

Johan & Sandra Fourie 300 Algemeen 

Johan & Karen Rautenbach 200 Algemeen 

Mario & Vicky Weitz 25 Algemeen 

Casper & Philna Jerling 20 Streek 

Paul & Juanita van Aardt 20 Streek



VAN STADENS

Die heel gelukkiges se naweek begin al van Woensdag af.  Teen 

Vrydag sluit die ander aan en toe kry die kamp sommer lewe.  Elke 

woonwa of tent kry ‘n staanplekkie.  Daar is 44 gesinne waarvan 10 

gaste is.  Die aand hou Mario en Vicky Weitz vir ons die Boekevat.  Die 

Inbetaling word afgehandel en daarna brand die vure en die woorde 

vloei soos almal gesels.  Ons begin met die bak van die vetkoeke, 

want ons gaan bietjie kerrie vetkoeke verkoop.  Vele hande, ligte 

werk is beslis iets wat werk by SAWA. Gou gou is die braaipanne vol 

deeg en die vetkoeke sing in die olie.  En toe raak die kamp stil.  Almal 

geniet die branders en die rustigheid. 

Saterdagoggend breek aan en die branders maak ons met n glimlag 

wakker.  Sommiges stap, ander sit en ander swoeg.  Die kerrie 

maalvleis begin kook en spoedig kan almal heerlik smul aan die 

vetkoeke.  Verder was dit nou sommer net ‘n lekker rustige naweek. 

 So hier en daar kom ‘n vissie uit en die kinders geniet die duine en 

die lagoon. Die duine word afgegly en natuurlik moet sommige 

seniors ook sand eet.  Die aand hou Paul en Lindie Stander vir ons die 

Boekevat en daarna brand die vure weer hoog.  Skielik seën die 

Vader ons met ‘n buitjie reën en dit is soos manna uit die hemel. 

Die Van Stadens kamp het plaasgevind vanaf 17 tot 21 Maart 2017.
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Sondag is bewolk, maar glad nie sleg nie.  Stadig word almal wakker 

en later hou ons kerk.  Ons luister bietjie na God se reëls en SAWA se 

reëls.  ‘n Mens vergeet so maklik waarom ons by SAWA aangesluit 

het en wat van ons verwag word om te doen.  Ons glo die Boekevat 

en Eredienste sal in die vervolg nie so afgeskeep word nie.  Ook 

ander “beloftes” sal nagekom word.   Die aansporingsplaatjies word 

uitgedeel.  Daarna kuier almal weer lekker rustig saam.  Sommiges 

pak op en moet maar huiswaarts keer.  Ander maak dit ‘n lang 

naweek en bly aan tot Maandag of selfs Dinsdag.

Maandag geniet die laaste kampers die dag af en Tobie en Judy

Botha hou die Boekevat.  En Dinsdag moet hulle ook oppak. 

Groot dankie aan ons Hemelse Vader vir al Sy genade en die voorreg 

wat ons het om in Sy skepping te kan gaan kamp.  Baie dankie aan 

elke gesin wat gehelp het met Boekevat en die Inbetaling.  Dankie 

aan elkeen wat ‘n skenking gemaak het vir die kerrie vetkoeke en 

natuurlik aan my helpers.  Ai, julle is werklik staatmakers.  Ons maak 

ander dag weer so. 

Jakkie 
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VAN STADENS PLAATJIES

Johan & Karen Rautenbach 200 Algemeen Elria Stanford 100 Streek 



Baden is `n karavaan park 10km buite Montagu in 

die Wes-Kaap. Die park het 68 kamp staanplekke 

(tent en karavaan) en 22 selfsorg eenhede. 

Voorkeur word gegee aan karavaan-klub lede 

alhoewel die publiek welkom is gedurende  buite-

seisoen. 

Baie van ons lede gaan na Baden toe gedurende 

die Somer vakansie. Hier is `n paar foto’s van 

Desember/ Januarie se manewales, van pedikure 

(Regs) tot  visvang (regs onder, rooi), boekklub 

sessies (regs onder, geel) en kampvuur kuiertjies 

(onder). 

BADEN: SOMER 2016/17
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1.    Kulkunsies in die kombuis 

Met dié ammunisie in jou agterkop kan dinge in jou kampkombuis 

so glad soos in Voortrekkerhoogte s’n verloop. 

Seepslopie 

Bêre seep in ’n ou sykous, sê Michelle Roos van Pretoria. “Dié kan jy 

sommer naby die kraan aan ’n boomtak of tentpaal vasknoop – dit 

keer nie net dat die seep vol sand en takkies raak nie, maar verhoed 

ook dat dit iewers in ’n klam bakkie lê en week.” 

Kook ’n kolskoot 

Michelle het ook ’n plan vir hamburgerfrikkadelle (ja, patties) wat geneig is om buite-om vinnig gaar te 

braai, en reg in die middel nog ’n kol rou maalvleis te hê. “Jy kan ’n patty maklik egalig gaar maak as jy 

sommer met jou vinger ’n gaatjie deur die middel druk voordat jy dit in die pan of op die rooster sit. Dit 

sal sorg dat die vuur se hitte die patty van buite sowel as van binne bykom. Terwyl die patty gaar word, 

trek die gaatjie vanself toe en jou gaste sal nie eens weet jy’t met hulle kos gespeel nie.” Kinders, moenie 

in die water mors nie. 

Dit kan duur raak as jy vir ’n hele vakansie gebottelde water gebruik, sê Ina Holtzhausen van Pretoria. 

“Ons koppel ’n tru-osmose-watersuiweraar met ’n tuinslang aan ’n tweepunt-koppelstuk aan die kraan 

(sodat die bure darem ook die kraan kan gebruik). Wanneer iemand die kraan oopdraai, loop die water 

deur die filter tot in ’n plastiekkan wat ons daaraan koppel. (foto regs bo). 

2.    Genade, kyk al die goggas! 

Die meeste muskietweerders is doeltreffend, maar dit ruik darem waaragtig nie lekker nie. Hier is ’n paar 

alternatiewe wat die goggas sal weghou sonder dat jou staanplek soos ’n skeinatklas ná die praktiese 

eksamen ruik. 

Bevogtig teen die bytplekke 

Flip Koen van Delmas sê jy koop net ’n klein botteljie sitronella-olie by die apteek, meng dit met

akwaroom (“aqueous cream” en smeer dit aan. “Dit is nie vetterig nie, hou die muskiete en muggies 

weg en bevogtig boonop jou vel.” 

Goggas kry die geel lig 

Lorraine Erasmus van Pretoria sê die eenvoudigste oplossing is om ’n geel gloeilamp in jou tent en by

die braaiplek te gebruik. “Muskiete hou nie daarvan nie en sal nie kom saambraai nie.” 

KAMPTERREIN SLIMKOPPE
Wegtydskrif webwerf - 2 Maart 2017

Kampwinkels verkoop baie oulike goed, maar hulle het nog nie aan álles gedink nie. Die vindingrykheid 

van WegSleep se lesers ken geen perke nie en hulle maak sommer self ’n paar planne. 
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3.    Nog slim dinge 

Jou buurman gaan jou heel moontlik probeer nadoen wanneer hy dié sien... 

Speel met vuur 

Min dinge is so frustrerend soos ’n boksie vuurhoutjies wat klam geword het. Michelle Roos sê jy kan 

jou vuurhoutjies waterdig maak deur hulle in gesmelte kerswas te doop en te laat droog word. 

“Wanneer jy die vuurhoutjies wil gebruik, krap net die bietjie was van die voorpunt af.” 

Geblik vir gerief 

Nog iets wat in ’n kampterrein moet droog (en netjies!) bly, is die toiletpapier 

en Michelle het hier ook raad. “Haal die kartonspil in die middel van die rol uit 

en bêre die toiletpapier in ’n leë koffieblik met ’n plastiekdeksel. Maak ’n gat 

in die middel van die deksel, groot genoeg om die toiletpapier deur uit te ryg 

en druk dan die rol se eindpunt (wat normaalweg aan die kartonspil 

vasgeplak is) daardeur. “Nou kan jy die toiletpapier soos ’n pak Wet Wipes se velletjies uit die blik trek. 

Wanneer ons in die boendoes kamp, gooi ek sommer ’n pakkie vuurhoutjies ook in die blik. As iemand 

dan ’n veltie moet vang, kan hy die stukkie papier daarna verbrand en die as met sand toegooi.” 

Keëlsambreel 

Water en elektrisiteit was nog nooit maats nie. Henk Viljoen van Centurion sê 

jy kan keer dat jou koppeling van dou of reënwater nat word deur sommer 

gou van ’n leë 2 liter-plastiekkoeldrankbottel ’n keël te maak. 

“Sny die bottel se onderste helfte af – jy gaan net die boonste deel gebruik. 

Haal die kragprop af, voer die koord deur die bottelnek en koppel die drade 

weer aan die prop. Nou het jy ’n ‘sambreeltjie’ wat bo-oor die prop kan skuif 

met genoeg spasie binne-in vir die verlengkoordpunt wat jy by die prop 

moet indruk. “En as jy nou regtig deeglik wil wees, kan jy die bottelnek met 

isoleerband aan die draad vasplak om te keer dat die keël teen die draad 

opskuif.” 

Fakkels vir ons voete 

Pine Joubert van Durbanville het van daardie klein sonaangedrewe tuinliggies 

gekoop. “Ons sit dit  voor elke kind se tent en ook by die tentpenne sodat niemand in 

die nag daaroor val nie. Nou is geeneen van die kroos saans bang vir die donker nie 

en almal kan sonder ’n geswets snags in die staanplek rondbeweeg. “Die liggies hou 

 lank, mits jy die batterye uithaal voordat jy hulle wegpak.” 

M
A

A
R

T
 2

0
17

 | 
U

IT
G

A
W

E 
1

27



Veerkrag 

Helgard Janse van Rensburg het ’n blink plan vir ’n ongewone 

ankerpen. “Neem ’n ou kronkelveer (een vir elke ankertou van jou 

tent) en buig een punt sodat dit ’n 45?-hoek vorm met die res van 

die veer. Jy gaan dalk jou buurman se blaasvlam hiervoor moet leen. 

Nou kan jy jou tentpenhamer se steel gebruik om dit in die sagte 

grond of sand in te skroef soos wat jy met ’n kurktrekker sou doen. 

Siedaar, jy het ’n ankerpen wat nie sommer sal loswikkel nie! 

As jy so een of twee kronkels bo die grond laat uitsteek, is daar genoeg veerkrag sodat rukwinde nie 

sommer die tenttou uit die seil kan skeur nie. Die enigste nadeel is dat die vere ’n bietjie groter is as 

gewone penne en dus nie so maklik in ’n klein gaatjie gebêre kan word nie.” 

MA'S SE GRAPBLAD
"Almal wil die aarde red; 

niemand wil ma help 
skottelgoed was nie." 

-PJ O' Rourke
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MOEDERSDAG BOODSKAP
Dit is weer amper Mei-maand.  Dit is die tyd van die jaar wat die media en veral die vroue tydskrifte ons 

herinner aan Moedersdag.  ‘n Tyd wat ons opnuut weer laat dink, selfs terugdink en verlang na ons 

kinderjare, ons skooljare en ons eerste huweliksjare.  Ons dink terug aan die liefde en opofferring van ‘n 

ouma, ‘n moeder en ons ou vroutjies.   Valentynsdag is pas verby waar ons blomme, kaartjies en sjokalade 

gekoop het om op ‘n praktiese en heel dikwels romantiese wyse ons liefde betoon het.  Sommige het selfs 

‘n spesiale ete of wegbreek naweek beplan om alleen te wees. 

Moedersdag voel vir my soos ‘n Valentynsdag.  Ons koop weer blomme, kaartjies en sjokalade, maar die 

keer is die fokus nie soseer op die romantiese wegbreek nie, maar eerder ‘n dag wat ons opnuut herinner 

aan die liefde en heel dikwels opofferringe van ‘n geliefde sodat ons ons dank en waardering teenoor hulle 

kan betoon. 

Ouma kry ‘n kaartjie omdat ons dink aan al die lekker beskuit, koekies en heerlike boerekos en resepte 

waaraan ons so gesmul het. 

Ma kry ‘n kaartjie, oproep en besoekie om dankie te se vir al die kospakkies, skool aktiwiteite en geheime 

wat ons gedeel het waarvan pa vandag nog niks weet nie.  

Vroutjie kry ook ‘n kaartjie, bos blomme en ‘n lekker uiteet om dankie te se vir al die sakke sout en swaarkry 

wat ons saam moes opeet en verduur het en dat sy ten midde van ‘n groeiende middellyf en minder hare 

nog steeds by ons bly. 

Vrouens en veral moeders was baie belangrik vir die Here Jesus.  Hy het tyd gemaak vir hulle en hulle 

bemoedig, uitgelig, vrygemaak, vereer en het hulle gebruik om ‘n verskil te maak.   Ons lees o.a van: 

Debora wat die volk Israel gerig het. Hannah wat gebid het vir en die kindjie Samuel vir die Here 

grootgemaak het. Maria, die prostituut van Magdala aan wie Hy guns betoon het. Maria, die moeder van 

Jesus wat Hy vereer het. Susannah wat in die agtergrond vir Charles Spurgeon, die Prins van Predikers 

ondersteun het in die bediening.  

Getrude Chambers wat die boodskappe van Oswald saamgestel het na sy dood in die boek; My Allerbeste 

vir Sy hoogste wat vandag vir duisende seen. Miljoene vroue en moeders wat daagliks deur God geseen     

         en volgens hulle gawes en talente gebruik word, bewustelik en onbewustelik. Sommige in die                 

           agtergrond van besige huishoudings en ander op komitees en projekte in die gemeenskap. 
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(vervolg vanaf bladsy 29) 

Elke vrou is ‘n geskenk van God en is vandag 

nog steeds belangrik vir die Here Jesus en 

elkeen het ‘n spesiale rol om te vervul en is en 

word steeds deur Hom gebruik as deel van Sy 

ewigheidsplan.  Ons lees in Spreuke 31 van ‘n 

knap vrou en moeder wie se deugde besing 

word.   Sy was ‘n baie goeie ma, vrou vir haar 

man, ‘n vervaardiger, ‘n invoerder, ‘n 

bestuurder, ‘n grondbesitter, ‘n boer, ‘n 

kleremaker, ‘n stoffeerder en handelaar.   Haar 

lewe is ‘n inspirasie vir ons vandag en ek wil 

aan die miljoene vroue en moeders vandag 

hulde bring wat in ‘n tyd soos vandag   soos 

die Spreuke-vrou hard werk, lief is vir God, 

haar man gerespekteer en eer (soms in 

moeilike verhoudings), het andere bemoedig 

en aanmoedig, sorgsaam en besorg is oor die 

armes en hulle versorg, en met groot wysheid 

haar geld (skelm ‘n geldjie afknyp) bestee.   Sy 

het die vertroue van haar man gehad en en 

hulle gesin het aansien in gemeenskap geniet. 

Oswald Chambers skryf aan sy vrou:   “When I 

consider how completely and nobly you have 

forgone all that other woman have and have 

been living in a literal hand to mouth 

experience (by faith) all transfigured by your 

great love for Him and for me, I must bow my 

head in dedication and devotion to God and 

say God bless thee” 

Loof die Here vir Sy geskenk aan my op 

Valentynsdag, Moedersdag, Vroue Dag  en 

elke dag daarvoor en daarna.  Ons saluut julle 

as ‘n gawe van Hom. Gelukkige Moedersdag. 

(Boodskap verkryg 

vanaf http://www.francoiscarr.com/. ‘n Moeder 

en Vrou- ‘n Geskenk van God geskryf deur 

Francois Carr.) 

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag

Gelukkige Moedersdag



AANKONDIGINGS

Die volgende SAWA Oos-Kaap voorraad is 

beskikbaar: 

Daar is steeds Kalenders beskikbaar teen 

R30 elk. Kontak Elzaan le Roux per epos 

leroux.elzaan@gmail.com of per 

sms/whatsapp 071 873 0888 om jul 

bestellings te plaas.

Daar is baie van ons lede wat met ekstra 

kamp toerusting opgeskeep sit of dalk iets 

soos `n "add-a-room" nodig het, daarom sal 

ons vanaf die volgende uitgawe van die 

Wapad, `n gedeelte beskikbaar maak waar 

ons lede hul ekstra kamp toerusting kan 

adverteer. 

Kontak asseblief vir Elzaan le Roux per epos 

leroux.elzaan@gmail.com of per 

sms/whatsapp 071 873 0888 om jul 

advertensies in die volgende Wapad te 

plaas.

VOORRAAD

Sakwapens R25 

SAWA Groot R30 

Snor Oos-Kaap R30 

Hoede R70 

Pette R50 

Peaks R50 

Sangbundels R30 

GR Sangbundels R60 

Plastiek Oortreksel R5 

Tafeldoek R130 

Wiele R30 

Kontak asseblief Richard Heyman vir navrae 

of om bestellings te plaas:

Epos: richardheyman211@gmail.com of 

Telefonies: 084 588 6278. 

Om in die Wapad jou besigheid te 

adverteer, kontak asseblief vir Elzaan le 

Roux per epos leroux.elzaan@gmail.com 

of per sms/whatsapp 071 873 0888.
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Tannie Maretha 

Zeelie het `n 

braaitjie wat sy wil 

verkoop. 

Kontak haar direk 

(084 570 0084) 

om meer uittevind. 



HEERLIKE BROOD RESEPTE

GEVULDE FRANSE BROOD (LEWER 1 BROOD) 

Bereiding: 10 min 

Gaarmaaktyd: 20 min 

Bestandele: 
1 Franse brood 

3 repe spek, gebraai en gekap 

1 houer (230 g) roomkaas, spekgeur 

45 ml (3 e) vars pietersielie, gekap 

10 ml (2 t) knoffel, gekneus 

Metode: 
Maak snye in die brood 2 cm uit mekaar, maar moenie regdeur sny nie. Meng die spek, roomkaas, 

pietersielie en knoffel tot ’n pasta. Smeer dit dik in die kepe.Draai die brood in foelie toe en rooster op 

matige kole tot bros en bruin.Pleks dat jy snye in die brood maak, kan jy die een puntjie afsny en van 

die sagte brood in die middel uitskep. Skep die roomkaasvulsel binne-in, draai die brood in foelie toe 

en braai. 

Bron: Huisgenoot (Plasing: Henriette Wessels / WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK)

PAMPOEN POTBROOD 

Bestandele: 
1-2 koppies botterskorsieblokkies               1½ koppie bruismeel 

¼ teelepel bakpoeier                                   ¼ teelepel koeksoda 

¼ teelepel sout                                            ½ koppie roomkaas 

¼ koppie (65 g) sagte botter                       1 koppie suiker 

1 groot eier                                                  1 koppie baie sterk kaas soos gruyère of cheddar, gerasper 

Metode: 
Stoom die botterskorsie gaar, druk dit fyn en laat dit in die yskas afkoel. (Jy het ¾ koppie puree nodig.) 

Meng die meel, bakpoeier en koeksoda en sout alles saam, en hou dit eenkant. 

Klits die roomkaas en botter goed saam en voeg dan die suiker bietjiesbietjies by tot dit lig en romerig is. 

Hou aan met klits. Voeg dan die eier daarby en klits die mengsel. 

Meng die meelmengsel versigtig deur die roomkaasmengsel en vou dan die botterskorsie daarby in. 

Skep die beslag in ’n gesmeerde swartpot en bak dit met ’n paar kole op die deksel vir ongeveer 50

minute. Sprinkel die kaas sowat 10 minute voor die einde oor sodat dit kan smelt voordat jy die brood 

uitdop. Jy kan die brood ook in ’n gesmeerde oop oondpan bak teen 170 °C. 

Bron: Weg (Plasing: Henriette Wessels / WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK)

M
A

A
R

T
 2

0
17

 | 
U

IT
G

A
W

E 
1

32



GRAPBLAD
M

A
A

R
T

 2
0

17
 | 

U
IT

G
A

W
E 

1

33



`N IETSIE VIR DIE JEUG

April 

1    Lynique Deyzel 

7    Storm Noack 

17 Leané le Roux 

19 Chené Engelbrecht 

27 Stefani Lambrechts 

30 Juan-Christo Bothma

Martin herstel steeds na `n nek operasie en die program vir die jeug is effens daardeur beïnvloed. 

Daar sal Paasnaweek `n aktiwiteit vir die jongklomp gehou word by River Reed. Daar sal ook 

Sondagskool gehou word by Gamtoos. Hou asseblief `n oogie op die kamp kennisgewings om te 

sien wat beplan word elke kamp vir die jeug.

Mei 

1   Llani Lambrechts 

7   Munro Van Aardt 

19 Jordan Momberg 

22  Luan Büchner 

24  Anri Knoetze 

29  Meagan Momberg

Junie 

21 Mornante Basson
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Om die blok te voltooi, vul in elke ry, 

kolom en 3×3 rooster nommers 1-9 in, 

maar let wel enige syfer mag slegs een 

maal voorkom.

Instruksies:

SENIOR BURGER BLAD

Stuur asseblief enige stories in oor van 

julle eerste kampe, kampe deur die jare 

wat uitgestaan het of "op ons dag" 

stories aan leroux.elzaan@gmail.com 

sodat dit hier geplaas kan word.

SUDOKU

Senior 
Stories

Daar word jaarliks drie Senior Burger 

saamtrekke gereël vir die Senior Burgers van 

SAWA Oos-Kaap.  Hierdie Saamtrekke vind 

gewoonlik plaas gedurende Augustus met 

ons AJV, November met ons Kerskamp en dan 

ook in Februarie.  Die saamtrekke strek vanaf 

‘n Woensdag tot Vrydag waar die ander lede 

dan by ons aansluit vanaf die Vrydag tot 

Sondag.   

Die vereistes om te kwalifiseer vir ‘n Senior 

Burger Saamtrek is dat die lid voor 12:00 op 

die Donderdag reeds by die kampterrein sal 

wees en dat die lid dan ook aan die aktiwiteite 

wat gereël word sal deelneem. 

Die aktiwiteite is gewoonlik ‘n middagtee om 

15:00 op ‘n Donderdag en dan Boekevat om 

17:00 met ‘n bring en braai net daarna. 

Groete 

Sandra
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LEDE INDELING

Lede: 

André & Jennifer Barnard                         Bossie & Ronnie Boshoff 

Louis & Rene Botha                                     Tobie & Judie Botha 

Kallie & Denise Kaltenbrunn                    Gerrie & Vanessa Rens 

Johan & Kobie Rossouw                            Shaun & Madelyne Victor 

Grant & Sonette Willet 

Tjaart Snyman 

Sel: 084 580 5818 

Epos: tjaarts@webmail.co.za

Lede: 

Eddie & Tanya Deyzel                               Jacques & Patrys Anker

Goofey & Elmarie Fouche                        Andries & Elanie Hanekom 

Jan & Tanyia Hugo                                     Elsabe Pattinson 

Etienne & Michelle Smit                            Johan & Wanda van Vuuren 

Mario & Michele van der Westhuizen 

Martin Deyzel 

Sel: 082 334 3343   

Epos: deyzel.martin@gmail.com

Lede: 

Christo & Michele Blignaut                      Ettienne & Marohessa Du Preez 

Barend & Lenie Swanepoel                     Tommy & Rene Hall 

André & Rika Muller                                     Paul & Lindie Stander 

Mario & Clarise Steenkamp                      Eben & Maryka Weitz 

Mario & Vicky Weitz 

Jakkie Barnardo 

Sel: 083 417 3812 

Epos: jakkiebarnardo@telkomsa.net

Lede: 

Kenneth & Lizelle Bothma                       Gato & Estelle Ferreira 

Johan & Ronel Gouws                              Naas & Corne Terblanche 

Peter & Leonie van Rensburg                Corrie van Vuuren 

Gerrie & Isabella Bezuidenhout            Theo & Elize Engelbrecht 

Andre & Marietjie Venter                          Ds Rudi & Natasja van Tonder 

Liana Labuschagne 

Sel: 072 873 3900 

Epos: labuschagne46@telkomsa.net
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LEDE INDELING

Lede: 

Theo & Moniques Buchner                        De Wet & Yolandi Fourie 

Gerhard & Annemarie Momberg              Louis & Annemarie Swanepoel 

Sybrand & Anna Strydom                            Gerrie & Marinda Roesstorff 

Sieg & Charlene Slabbert                             Ben & Marie Weitz

Werner & Lizelle Visser 

Ischké Lambrechts

Sel: 072 800 8723 

Epos: ischke@yahoo.com

Lede: 

Johan & Alida Steynberg                            Anton & Dina Claasen 

Willie & Martie Gummow                            Eric & Wilna Noack 

Gerhard & Leonora Moggee                     Theo & Mariana Pozyn 

Elmar & Elsabe Steyn                                    Stan & Marguerite Vermeulen 

Anton & Rozelle Von Mollendorff 

Tersia le Roux 

Sel: 084 654 2010   

Epos: leroux.tersia@gmail.com

Lede: 

Andre & Samantha Ankiewicz                    Werner & Charmaine Barnard 

Morne & Ruth Basson                                    Martin Botha

Chris & Magda Coerze                                   Casper & Philna Jerling 

Anton & Karin Knoetze                                   Charl & Lynette Potgieter 

Paul & Juanita Van Aardt 

Richard Heyman 

Sel: 084 588 6278 

Epos: richardheyman211@gmail.com

Lede: 

Pieter & Elize Du Preez                                  Duppie & Esmé du Plessis 

Adele Engelbrecht                                          Werner & Chantel Koen 

Johan & Karen Rautenbach                        Steven & Sandra Meyer 

Jacques & Zelda Swanepoel                      Anton & Theresa Willemse 

Zeldri Swanepoel 

Sel: 082 920 4090   

Epos: zstrydom@justice.gov.za
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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 geleenthede te bied om saam met geesgenote so bekostigbaar as mootlik 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 daarvoor te huldig. 

SAWA onderskryf die volgende waardes: 

Christenskap 

Lojaliteit 

Respek 

Integriteit 

Eerlikheid 

Diensbaarheid 

Verdraagsaamheid 

Uit die SAWA Webblad 

Lede: 

Cecile Meyer                                                    Elria Stanford 

Wouter & Alna Steenkamp                         Pieter & Bettie Venter 

Johan & Gesina Vermaak                           Susan Smith 

Danie & Maretha Zeelie                               Andy Wait 

Willie & Jackie Conradie                             Markus & Riana Pottas 

Stienie Grobler 

Sandra Fourie 

Sel: 081 533 1883 

Epos: sandrafourie@telkomsa.net

SAWA STREEF DAARNA
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VERJAARSDAE

1    Leon Reynierse 

9    Morne Basson 

9    Mario Steenkamp 

11 Sandra Wait 

13 André Muller 

14 Elsabé Pattinson

17 Elsabé le Roux 

19 Martin Deyzel 

20 Reitz Kruger 

22 Marius Janse Van Rensburg 

23 Lizelle Bothma 

24 Chris Coertze 

24 Jackie Conradie 

26 Judie Botha 

27 Tania Deyzel

A
p
ri
l

2     Isabella Bezuidenhout 

5     Goofey Fouché 

7     Rika Muller 

8     Elria Stanford 

8     Leonora Moggee 

11  Dianne Jonker 

12  Elzaan le Roux 

15  Maretha Zeelie 

18  Madelyne Victor 

19  Marguerite Vermeulen 

20  Jan Hugo 

22  Steven Meyer 

23  Theo Engelbrecht 

23  Tommy Hall 

29  Sybrand Strydom 

30  Zunél Fourie 

31  Tanyia Hugo

M
e
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3    Martie Gummow 

4    Casper Jerling 

6    Liana Labuschagne 

9    Naas Terblanche 

10 Vanessa Rens 

14 Wilna Noack 

15 Ruth Basson 

19 Gert Scheepers 

20 Nelia Snyman 

21 Zeldri Strydom 

23 Theo pozyn 

24 Peter van Rensburg 

26 Gerrie Rens 

29 Pieter Venter 

30 Deon le Roux 
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SAWA 
JAARPROGRAM

Veilig sleep tot volgende keer!M
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