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OORDENKING
Bob en Debby Gass

Sewe Sekondes
Jesus het gesê, "Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n
helder lig sal uitstraal. Dan sal mense dit sien, en julle
hemelse Vader daarvoor prys!".
Wanneer jy in die donker is, sien jy die lig voor jy die
ligdraer sien. Die ou gesegde wat sê, 'Eerste indrukke is
blywende indrukke,' is waar.
'n Kommunikasielkundige sê, 'Jy het net sewe sekondes
om die regte eerste indruk te maak. Sodra jy jou
binnekoms maak, is daar verbale en nie-verbale tekens
wat bepaal hoe ander mense jou sien. In besigheid kan
daardie noodsaaklike sewe sekondes bepaal of jy die
kliënt gaan oortuig en of jy 'n gespanne onderhandeling
gaan wen. Is jy vol selfvertroue? Gemaklik? Opreg? Bly
om daar te wees? In daardie eerste sewe sekondes gee jy
jou gehoor verskeie leidrade. Of mense dit nou besef of
nie, hulle reageer onmiddellik teenoor jou
gesigsuitdrukkings, gebare, houding en energie. Hulle
reageer op jou stem - die toon en toonhoogte daarvan.
Gehore, of hulle nou uit een of eenhonderd mense
bestaan, som instinktief jou motiewe en houding op.' Of jy
nou praat, verkoop, onderhoude voer of op sosiale
afsprake gaan, jou voorkoms, houding en benadering
maak al die verskil in die wêreld. Mense kan baie in sewe
sekondes van jou te wete kom. Hulle mag dalk besluit dat
hulle nie belangstel in wat jy te sê het nie, of hulle kan
verbaas wees oor hoe aangetrokke hulle tot jou voel.
Henry Ward Beecher het gesê, 'Daar is mense so stralend,
so geniaal, so gaaf, so plesierig, dat jy instinktief in hulle
teenwoordigheid voel dat hulle goed is vir jou, wie se
aankoms in 'n kamer is soos om 'n brandende lamp binne
te bring.'

BLADSY 2

Ek sal my lig
laat skyn
sodat my
vriende kan
sien hoe
mooi die
donker
wêreld in
kleur lyk!
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REDAKTEURSBRIEF
Clarise Steenkamp
Terwyl ek op hierdie rustige Sondag oggend by my lessenaar sit en tik, kruip die
sonstrale so klein bietjie stadiger nader as waaraan ek gewoond geword het
gedurende die somer maande.
Die verskynsel laat my onwillekeurig besef dat die seisoen aan die verander is
en maar ewe gedweë opskuif om Herfs ook 'n beurt te gee.
Soos wat ons in die natuur vier seisoene kry, kan ons dit ook van toepassing
maak op ons eie lewens. Is die oorgang tussen seisoene nie tog onvermydelik
nie?
Die een oomblik is jy in die Somer/fleur van jou lewe en voel tot alles in staat en
die volgende oomblik breek jou Herfs aan. Die blare begin verkleur en afval en
kleiner probleempies kom na vore. Jy sukkel dalk met jou fisiese en emotionele
gesondheid en voel nie meer so in beheer soos in die Somer nie. Is dit wanneer
jy weer jou afhankliheid van God besef?
Voor jy jou oë kan uitvee, breek die Winter aan! Winter bring baie keer
teleurstelling, dood en die einde van 'n siklus in die natuur en in ons lewens.
Maar net so skielik as wat Herfs en Winter aangebreek het in ons lewens, bring
Lente weer nuwe lewe, 'n bloeisel wat enige oomblik kan oopmaak in die
allermooiste, ongeskonde blom.
My wens vir SAWA Oos-Kaap is dat ons altyd sal besef dat die seisoene in ons
lewens nie permanent is nie en alhoewel Herfs en Winter nie die gewenste
lewens seisoene is nie, maak dit altyd weer plek vir Lente en Somer.
Liewe Sawanant, ongeag van watter seisoen jy van jou lewe is, maak elke
seisoen die pragtigste seisoen van jou lewe deur God in elke seisoen te ken en
afhanklikheid van Hom te belei en te besef. Wanneer jy terugkyk sal jy besef
hoe God jou gedra het deur al hierdie seisoene van jou lewe! Ja, Hy het en sal
jou nooit in die steek laat nie.

S.A.W.A. Groete!
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VOORSITTERS VERSLAG
Tjaart Snyman
Ek kan nie glo dat die jaar al so ver gevorder het nie. Vir baie het die jaar goed
begin, maar vir ander was daar ongelukkig so 'n bietjie suur by hulle soet.
Van ons lede was vir operasies en daar is ander wat nog onder die mes moet
deurloop. Ons wens elkeen spoedige en volkome herstel toe.
Sterkte aan die maatjies wat hierdie jaar met skool begin het. Ons weet dat julle
sommer baie van julle skool hou en hard sal leer.
Die wat Hoërskool aanpak moet onthou dat hulle nou aan die begin staan van nog
harder werk om jou so voor te berei vir Universtiteit. Voor jy jou oë uitvee is dit die
grootmens wêreld wat op julle wag. Aan ons Matrikulante wil ek sê, doen alle tye net
jou bes. Hierdie jaar gaan so vinnig verby en moenie dat spyt dan te laat kom nie.
Ons bid dat elke student en skolier die moed en verstand sal hê om hulle uiterste beste te lewer. Ons
vergeet glad nie van die onderwysers wat die leerlinge die regte leiding moet gee nie. Julle is die
belangrikste skakel in die ketting. Dankie vir die groot werk wat julle vir ons kinders doen. Ons waardeer
elke leerkrag.
Dankie weereens vir die bestuur se harde werk. Ek waardeer alles wat julle doen en dit is lekker om te
weet dinge word gedoen sonder om te kla.
Kom ons as lede wees lief vir mekaar en verdra mekaar. Dit is tog wat die Here van ons vra. Ons is nie
almal eenders nie en as ons was, dink net hoe saai die lewe sou wees.
Ek glo dat ons hierdie jaar elke kamp net soveel sal geniet soos in die verlede. Doen moeite om mekaar te
leer ken, ons is tog immers 'n SAWA familie of hoe?

S.A.W.A. Groete!
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Lief, Leed & Siek
Ons Lede presteer gereeld in verskeie velde, terwyl ander deur
moeilike tye gaan. Vind hier uit wie lief, leed of siekte het.

LIEF

2018 Skooljaar begin
Cynthia Didloff het haar
88ste verjaarsdag gevier
in Januarie.

Stefanie Lambrechts het
aan 'n redenaars
kompetisie deelgeneem
en is deur na die ATKV
rondte.

Baie geluk aan al die 2017
Matrieks wat so mooi presteer
het.
Baie geluk en sterkte aan al
ons kinders wat vir eerste keer
Kleuterskool, Graad RR,
Hoërskool of Universiteit toe is.
Skye Noack is verkies tot
onderhoofseun.

SIEK
Alna Steenkamp het vir 'n
hand operasie gegaan.
Hannes de Beer was in die hopitaal en
sterk tuis aan.
Johan Barnardo het vir 'n knie operasie
gegaan.
Dit gaan goed met Tersia le Roux na
haar rug operasie.

LEED
Johan Fourie het vir opvolg toetse
gegaan.
Nelia Snyman se toetse is negatief en
ons is al almal saam dankbaar daarvoor.
Stienie Grobler gaan 5 Maart vir 'n knie
operasie.
Willem Nel, die Gebiedsvoorsitter, het
vir 'n angeogram gegaan.

LEEF EENVOUDIG. DROOM GROOT. WEES DANKBAAR.
BLADSY 5
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12 - 14 Januarie 2018

SUMMERWOOD

Ons het behoorlik in die nuwe jaar ingewaai!
Die
Kudus

Dit was dan ook die geval by Summerwood, maar
kamp sal ons kamp. Sommer vroeg in die week
al. Deur die loop van die week het nog lede
aangesluit en Vrydag, 12 Januarie, het die laaste
kampeerders by ons aangesluit. Ek het
Vrydagaand boekevat behartig. Inbetaling is
afgehandel, asook die inskrywings vir Saterdag
se potjiekos kompetisie. Daar was heerlik gebraai
en gekuier rondom die vure die aand.

Boertjie
se pot

Saterdag was 'n lekker warm dag. Almal het maar
hul eie ding gedoen. Om elf uur het die bestuur
hul bestuursvergadering gehad. Die potjiekos
kompetisie het daarop gevolg teen twee uur die
middag. Deelnemers is tyd toegestaan tot vyf uur
om hul potjies en tafels in orde te kry vir die
beoordelaars, Tjaart Snyman en Jakkie
Barnardo.

Die
Klipdrifters

Die deelnemers het almal ontsettend baie moeite
gedoen en daar was 'n minimale punte verskil
tussen die wenners en die res van die spanne.

Gas Monkeys

BLADSY 6

Ek het die boekevat behartig, waarna die
potjiekos kompetisie wenners aangekondig en
pryse uitgedeel is. In die eerste plek was dit die
Kudus (Paul Stander en Mario Steenkamp) met
hul biltongpot.
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12 - 14 Januarie 2018

SUMMERWOOD

Andre & Sam Ankiewicz
25 Algemene Kampe

De Wet en Yolande Fourie
25 Algemene Kampe

Kallie & Denise Kaltenbrunn
30 Streek Kampe

Boertjie se pot (Johan en Sandra Fourie) het die tweede
plek gevat met hul hoenderroompot. Die Klipdrifters
(Reghard en Tarryn Momberg) het derde gekom met hul
Butter Chicken pot en die Gas Monkeys (Steve
Lambrechts en De Wet Fourie) het vierde gekom met hul
warm kerriepot. Karla Ferreira het ook met 'n prys
weggestap aangesien sy die enigste kind was wat
deelgeneem het en haar pa baie ywerig gehelp het.
Die potte is aan die Klub geskenk om te verkoop om
sodoende fondse in te samel. Baie dankie aan almal wat
deelgeneem het en wat pryse geskenk het. Die fondse sal
aangewend word vir die 100+ kamp wat 2 - 4 Maart 2018
by Gamtoos plaasvind. Dit is 'n oop kamp, so enige lid
mag die kamp bywoon, maar slegs die lede wat 100+
kampe het mag Saterdagaand die funksie bywoon.
Sondag het een van ons gaste, Ashley Bradley, vir ons
gepreek. Baie dankie aan hom vir die inspirerende
boodskap wat hy vir ons gebring het.

Johan & Jakkie Barnardo
300 Streek/400 Algemene Kampe

Na kerk het ons begin om op te pak, terwyl ander lede
eers 'n ietsie gaan eet het. Baie dankie aan almal vir 'n
heerlike kamp. Sterkte vir die kwartaal, semester
ensovoorts vat voorlê. Mag 2018 net voorspoed en geluk
vir almal bring.
Veilig sleep. Tot volgende keer.
- Ischke Lambrechts

Spikkels & Charmaine Barnard
125 Algemene Kampe
BLADSY 7
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KERSHOUTLAAGTE (BOSKAMP)
16 - 18 Februarie 2018

Ons vertrek Vrydag oggend vir die boskamp wat gehou is by
Kershoutlaagte in die beeldskone Oesterbaai omgewing.
Willie en Jackie Conradie arriveer die middag nadat hulle so bietjie
verdwaal het. Willie was nie seker of hy my aanwysings, die GPS
toestel, Jackie of sy eie kop moes volg nie.
Die res van die boskampeerders volg Johan Rautenbach, wat ook ‘n
verkeerde afrit neem en arriveer darem vroeg die aand by
Kershoutlaagte, in een stuk.
Vrydagaand val daar ‘n ligte reënbuitjie. Saterdag oggend hop die
vissermanne en al hul toeskouers agter op die bakkie om ‘n lekker
visvangplekkie te gaan soek. Ek dink nie daar was al enige
visserman wat so ‘n groot aantal toeskouers gehad het nie!
Saterdag middag besluit ons om bietjie te gaan kyk hoe dit lyk by
Huisklip (blykbaar 'n visserman paradys) en weer word daar op die
bakkie gespring. Die passasiers agterop die bakkie moet net koes vir
al die bosse en takke. Daar word bo-op die berg stilgehou. Om die
pragtige Huisklip te waardeer moet ons ‘n baie styl duin aanpak. Die
terugloop is nogal erg. Maar wat ‘n mooi strand. Dit was beslis die
moeite werd om die bult aan te durf.
Kershoutlaagte is so, so mooi. Die natuurskoon, die rotse, die see,
die bos. Alles bymekaar, wat ‘n belewenis was dit nie.
Baie dankie aan al die boskampeerders wat saam met ons gekamp
het. Die boskampe is beslis in wenner, met 'n lekker intieme
atmosfeer as gevolg van die kleiner groepe wat die kampe bywoon.
- Sandra Fourie

BLADSY 8
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WILLOWS

16 - 18 Februarie 2018

Dit was 'n Senior Burger saamtrek en die gelukkiges
het al Donderdag die son en see gaan opsoek.
Vrydag het die ander lede vinnig hulle staanplekke
vir die naweek gekry en reggemaak om heerlik te
ontspan.
Louis Botha het Vrydag aand die boekevat behartig
en Liana Labuschagne die inbetaling.
Saterdagoggend was daar vlugbal gespeel onder die
wakende oog van Gato Ferreira, een van Baden se
kampioen spelers. Verder is daar heerlik
rondgekuier en nuus uitgeruil. Onthou a maand is
lank sonder jou kampmaatjie en dan is daar baie
nuus.
Die middag het almal heerlik waatlemoen geëet
onder die groot tent en dit was voorwaar 'n fees.
Saterdag aand het Denise Kaltenbrunn die boekevat
behartig. Daarna het die vure begin brand en almal
het lekker gekuier.

Spikkels & Charmaine
110 Streek Kampe

Pieter & Bettie Venter
180 Streek Kampe

Johan & Kobie Rossouw Johan & Wanda Van Vuuren
25 Algemene Kampe
100 Algemene Kampe

Mario & Vicki Weitz
Buitengewone Diens
Toekenning

Sondag oggend het Ds. Rudi Van Tonder die erediens
waargeneem en soos altyd was daar baie stof tot
nadenke.
Sommiges het gou opgepak, maar daar was ander
wat eers vir oulaas langs die see wou braai.
Dit was 'n lekker naweek met pragtige weer.
Dankie aan elkeen wat sy deel gedoen het om van
hierdie naweek iets spesiaal te maak.
- Nelia Snyman

BLADSY 9

Alria Stanford
100 Streek Kampe

Die Jonker Gesin word voor voorgestel
as nuwe Lede
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Kalahari Aartappel
en Botterskorsie
gereg in Swartpot

BESTANDELE

6 - 9 Aartappels (geskil en in
blokkies gesny)
3 Botterskorsies (geskil en in
blokkies gesny)
Knippie sout
1 Koppie gerasperde kaas

SOUS

1 Lt Melk
1 Pakkie wit uieroomsop
1 Pakkie "Potato Bake" (enige
geur)

METODE

1. Gooi die aartappel en
botterskorsie blokkies in 'n
swartpot en kook tot gaar in
water met 'n knippie sout.
2. Terwyl die aartappel en
botterskorsie blokkies kook
berei die sous voor deur die
melk, pakkie wit uieroomsop
en pakkie "potato bake" te
meng.

BLADSY 10

3. Gooi die blokkies se
oorblywende water af and voeg
die sous by.
4. Strooi gerasperde kaas oor.
5. Laat prut die pot oor lae hitte
vir ongeveer 20 minute.
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AANKONDIGINGS

2018

Kalender

Die elektroniese weergawe is beskikbaar op
die Oos-Kaap SAWA Facebook blad sowel as
op www.sawa.org.za. Kontak Liana
Labuschagne per whatsapp 072 873 3900 vir
'n harde kopie van die kalender.

BLADSY 11
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Wintertoer 30 Junie to 07 Julie 2018
Hier is so bietjie inligting omtrent die toer na êrens:

Afstand:
Ons gaan + 900 km aflê.
Die eerste dag ry ons + 300 km.
Dag 4 ry ons weer + 300 km.
Terug huis toe is + 280 km.

Voorlopige pryse vir staanplekke:
2 Volwassenes per woonwa

R2060.00 vir 7 nagte.

2 Volwassenes en 2 kinders per woonwa

R2370.00 vir 7 nagte.

Hierdie pryse is slegs 'n riglyn en mag nog verander. Sodra ons die getalle het van wie saamgaan sal die
finale koste bepaal kan word. Sodra ons die deposito bedrag het sal ons julle in kennis stel.
(Indien jy 'n "Wild Card" het kan dit saamgeneem word.)

RSVP: Lede wat nog nie hulle name gegee het nie kan Tjaart Snyman kontak by 084 580 5818. Die
afsnydatum vir die toer is 17 Maart 2018. Ongelukkig sal niemand na hierdie datum gehelp kan word nie.

ADVERTENSIES
Adverteer jou
Kamptoerusting

Daar is baie van ons lede wat met ekstra kamp toerusting opgeskeep sit of dalk iets soos
'n "add-a-room"nodig het.
Kontak asb. vir Clarise Steenkamp per epos clarise.kruger@ms-it.co.za of per whatsapp
083 5000 903 om jul advertensies in die Wapad en op Facebook te plaas.

MARIO WEITZ
HET 'N GRONDSEIL TE KOOP
VAN ONGEVEER 2.5M X 5.5M

BLADSY 12
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K is vir Kamp

Iets vir
die Tieners

Iets vir die
Kleuters

JEUG BLAD

BLADSY 13

Maart

April

03 Beneta Weitz
24 Christiaan van Tonder
27 Corné Crous

19 Chené Engelbrecht
22 Adrian Jonker
27 Stefani Lambrechts
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SENIOR BURGER BLAD

Willows

15 - 18 Februarie 2018
Ons eerste senior burger kamp vir 2018 het plaasgevind by Willows.
Van die senior burgers het die Woensdag begin arriveer, as ook n paar
ander Sawanante. Ons was altesaam vyf woonwaens, waarvan twee senior
burgers is.
Ons het Donderdag middag lekker opgevang en saam gekuier met tee
en eetgoed.
Donderdag aand se boekevat was behartig deur Patrys en Jacques Anker.
Daarna is die vure aangesteek en almal het lekker saam om die
braaivleisvure gekuier. Nog tien woonwaens arriveer die Donderdag
aand.
Ons, as seniors, waardeer opreg ons mede sawanante se
teenwoordigheid.
- Liana Labuschagne

BLADSY 14
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BLOKKIESRAAISEL

Dwars
1 Tjops en Biefstuk, bv. (9)
6 Weggooisakdoek (11)
12 Skollie (13)
13 Vaderlander (7)
14 Kreukel (6)
15 Ondersteuning vir 'n beseerde (4)
16 Grasie (9)
18 Kerkinstument (5)
21 Moslemgeestelike (4)
23 Iemand heuning om die mond te smeer (4)
26 Neerslag (4)
28 Suid Afrika (AFK.) (2)
29 In die nag (5)
30 Fitzgerald Grant se woonplek in "the fixer"(7)
32 "The fixer" se naam in Amerika (en 'n S.A.
sepie)(7)
34 In the lug hang (5)
35 Die spreker (2)
36 'n Ou tjor (4)
38 Kerry Washington se karakter in "the fixer"
(6,4)
42 Hulle sing mama mia (4)
44 Versus (4)
45 Leerkrag (Informeel) (5)
48 Paniekerig (9)
50 Resiteer (4)
52 Eien (6)
54 Flenters (7)
55 Volgens gebruik (13)
56 Opleier (11)
57 Pigment (9)

Af
1 Wateropgaarplek (9)
2 Vrywillig afstaan (7)
3.Onenig (8)
4 Herken (4)
5 Flink en kragtig (5)
6 Pratend (8)
7 Egalig (8)
8 7de Laan of Binnelanders (5)
9 Twee Katryne van 'n sonnet (6)
10 Klein stukkie (7)
11 Geesdriftige mens (9)
17 Grootmens (10)

BLADSY 15

19 'n Enkele (3)
20 Japannese dansdrama (2)
22 Keelknop (10)
25 Lugwegsiekte (4)
27 Stuk van die pad (3)
31 Koei se melkorgaan (4)
33 Droog (3)
34 Pastasoort (9)
36 Barbie se maat (3)
37 'n Verlangste familielid (9)
38 Baie Ontsteld (8)
39 Insamel (8)

40 Romeinse vier (2)
41 Poets (8)
43 Klein vruggies (7)
46 Stout kind (7)
47 Bediener in 'n restaurant (6)
49 Gogga (5)
51 Langer maak (5)
53 Arms en bene (4)
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Verjaarsdae

April

Maart

MAART & APRIL

BLADSY 16

02 Yolandi Fourie
04 Gerhard Moggee
09 Philna Jerling
13 Rozelle v Mölendorff
16 De Wet Fourie
17 Gerrie Roesstorff
20 Andries Hanekom

01 Leon Reynierse
09 Mario Steenkamp
11 Sandra Wait
13 André Muller
14 Elsabé Pattinson
17 Elsabé le Roux
21 Karen Jonker
24 Jackie Conradie
26 Judie Botha
27 Estelle Ferreira
30 Elsabé Steyn

21 Johan Rautenbach
22 Adele Engelbrecht
26 Sammy Ankiewicz
29 Hannes de Beer
29 Jacques Strydom
29 Anton v Mölendorff
31 Lynette Potgieter
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LEDE INDELING
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