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Ons tweede gesamentlike AJV’s van die drie streke in die Oos-Kaap het 
weereens almal se verwagtinge oortref.  In die neëntig woonwaens trek 
oor die langnaweek saam by Willows en almal is in die bui om fees te 
vier. 

Reeds vanaf Woensdag daag enkele van die Senior Burgers op en hulle 
hou saans die Boekevat.  Donderdag sluit daar nog lede aan en hulle 
kuier lekker saam.  Vrydag sien jy net woonwaens inskuif en gou-gou is 
al die gaatjies toegestop.  Gert Scheepers hou vir ons die Boekevat en 
almal betaal die nodige fondse in en toe word daar gekuier. 

Saterdagmôre vroeg word die saal gereed gemaak.  Die gesamentlike 
vergadering van Oos-Kaap, Strelitzia en Seemeeu vind plaas onder 
leiding van die gebiedsvoorsitter, Daan Schoeman.  Daarna vind die drie 
streke se AJV’s afsonderlik plaas.  Sommiges gaan tente toe en ander 
bly in die saal agter.  Die jaar se beplanning word gedoen en die kleiner 
toekennings word uitgedeel.  Dit verloop beslis in ‘n goeie gees. 

Daarna is dit so bietjie rus en regmaak vir die aand se funksie.  Die tafels 
word gedek met die heerlikste eetgoed en brode en die groter 
toekennings word uitgedeel.  Die nuwe bestuurslede word voorgestel en 
die wat nou uittree word bedank.  Die trofees word oorhandig en ons glo 
dat diegene wat dit gekry het, dit verdien.  Ons jeuglid is Ernest Beneke, 
‘n ware SAWA baba wat nou al ‘n seun geword het.  Ons treffertrofee is 
net vir Tania Deyzel bedoel, want die Wapad is beslis ‘n treffer en so ook 
die bydraes vir die web.  Die beste nuusberigte is deur Matilda ingestuur 
alias Luzie Scheepers en ons is jammer dat sy nou bietjie gaan rus.  
Elmar en Elsabé Steyn het al so baie vir ons jeug gedoen, dat ons beslis 
die gesinstrofee vir hulle moes gee.  En dan is daar Nelia Snyman.  Sy is 
nie net die vrou van die jaar nie, maar ook die vrou van die “berugte 
Tjaart”. Sy is een van die stille werksters, maar is bereid om altyd meer 
as haar deel te doen.  Die SAWA man se trofee het hierdie jaar aan 
Johan Barnardo gegaan.  Vir 14 jaar al piekel hy saam met Jakkie 



vergaderings toe.  Die geheime saamtrek word ‘n paar keer deur hom 
gery en verder maak hy gereeld ietsie vir die kampe.  Baie geluk aan 
almal wat ‘n toekenning ontvang het.  Daarna kuier ons lekker saam en 
die jonges van gees geniet die vrolike musiek. 

Sondagoggend besoek ds. Ben Fourie van die Bybelgenootskap ons en 
nadat hy vir ons ‘n treffende boodskap gelewer het, word die streke se 
kerkbydraes aan hom oorhandig.  Sommiges geniet ‘n koppie tee en 
koeksisters en die res gaan maak vuur. 

Boeta, toe begin die wind waai soos hy net in die Baai kan waai.  Die 
aand is almal sommer vroeg al in die woonwaens en word daar heerlik 
gerus.  Maandag is die weer nie veel beter nie en feitlik almal pak maar 
vroeg op.  Ja, so kom daar weereens ‘n saamtrek tot sy end. 

Hierdie jaar was ons bevoorreg om ook ‘n paar lede van Klein Karoo te 
ontvang.  Ons is dankbaar dat hulle so ver gery het om saam met ons te 
kom kamp. 

Baie dankie aan ieder en elk vir die wonderlike samewerking en harde 
werk.  Dit was ‘n treffer naweek.   Ons sien uit na die nuwe SAWA jaar 
saam met sulke pragtige lede en ‘n puik bestuur.   


