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UIT DIE WOORD 

 
“My lewe is ‘n melodie van God...  Op my eie kan ek 
slegs klank voorbring, maar as my lewe ten volle aan 
Hom oorgegee is, sing Hy ‘n lied deur my – ‘n 
perfekte melodie...”  ~ Anoniem 
  
Markus 14:36 
  
“Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil...” 
  
Efesiërs 5:17 
  
“Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar porbeer 
te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen...” 
  
“Om jou lewe aan Christus oor te gee beteken om na 
Hom toe te gaan en te sê: Ek is U kind.  Gebruik my net 
soos U wil...  As jy dit gedoen het, kan jy God se wil vir 
jou lewe begin soek...”  ~ Max Lucado 
  
“God kies nie altyd besonderse mense om sy wil te 
volbring nie; Hy kies iemand wat ten volle aan Hom 
oorgegee is...”  ~ Henrietta C Mears 
  
Het jou lewe al tot sy volle reg gekom, of is jy nog nie 
lekker seker waar jy inpas of waar jy van invloed kan 
wees nie?  Ek dink ons sal ‘n leeftyd kan gaan, sonder 
om te weet wat God se wil vir ons lewens is, as ons nie 
voortdurend bid daarvoor nie. God kies gewone mense – 
soos ek en jy om Sy wil te laat geskied. Toe Jesus 
gebore is, is Hy gebore in ‘n GEWONE gesin. Sy pa, 
Josef, was ‘n vakman, ‘n doodgewone mens, met ‘n 
doodgewone werk, wat gebruik is om ‘n ONGEWONE, 
ONGELOOFLIK SPESIALE BABA, se pa te wees. 
  
Dis dieselfde met ons, God het ons lief, NES ons is. 
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Hy het ELKEEN van ons gemaak, sodat Hy vir ons kan 
lief wees, en sodat ons ‘n doel in Sy koninkryk kan hê. 
Sommige van ons sal die doel al vroeg in ons lewens 
raaksien en besef, terwyl dit vir ander mense dalk ‘n 
bietjie langer kan neem.  Die belangrikste om te onthou, 
is dat daar vir elkeen ‘n plekkie in die Koninkryk is. Jy 
hoef nie ‘n buitengewone wese te wees, om ‘n plekkie in 
God se plan te hê nie.Jy moet net bereid wees om te 
kom, nes jy is, en om jou oop te stel vir God se wil in jou 
lewe. 
  
Baie van ons is met sulke sterk wille gebore, dat ons 
partykeer vergeet om te bid vir God se wil in ons lewens. 
Ons het ‘n idee in ons kop, en ons wil hê, dat dinge moet 
gebeur soos daardie idee is wat ons het. Wanneer dit nie 
gebeur soos ons wil nie, raak ons kwaad, seergemaak 
en moeg vir die lewe. As ons met elke besluit wat ons 
neem, onthou dat God daar is, en dat Hy ons wil lei op 
die pad om uiteindelik Sy wil en Sy doel vir ons te 
vervolmaak, kan ons nie kwaad of seergemaak, of moeg 
vir die lewe word nie. God sal dan sorg dat Sy wil 
geskied, en ek belowe jou, die Seën wat jy daaruit 
ontvang, sal so groot wees, dat jy nie eens sal kan dink 
aan die teleurstellings van jou eie drome wat nie 
realiseer nie, want God se drome vir jou lewe, is groter 
as wat jy OOIT vir jouself sal kan droom. Bly op jou knieë 
en bid vir God se wil in jou lewe. 
 

 
Tania 

U HARDLOOP MOS SAAM MET MY ~ 
 
Dit is oggend, Here Jesus, en my eerste gedagte 
wanneer ek wakker word, Is nie noodwendig dat ek 
vir U wil dankie sê vir 'n rustige, veilige nag nie. Om 
eerlik te wees - al waaraan ek dink, is: ek móét 
opstaan, badkamer toe gaan, 'n happie eet, oefen, 
en dan gaan werk.   Maar ek wil liewer terugklim in 
die bed, 'n kussing op my kop sit, en verder slaap, 



 
5 

want dit gaan nie net oor die vroegoggend-oefening 
nie, Here.  U weet dat die hele res van my dag  ook 
net 'n gehardloop, 'n gejaag, 'n altyd-vinniger-en-
beter-geskarrel is.  Ek is so moeg, Here. Ek wil tot 
rus kom. Waarheen hardloop ek? En waarom? Ag, 
Here, natuurlik is daar nie 'n maklike antwoord nie 
en natuurlik kan ek nie sommer stop en die baan 
verlaat nie.  Vandag lyk die wêreld mos maar oral 
só. Ek kan dit nie sommer eiehandig verander nie: 
Ek moet tog werk.. En daar is vir ons wat wel werk 
het, te min hande vir te veel take.  Daarby moet ek 
tog ook oefen om fiks te bly om my beste te kan 
gee.  
 
Nou ja, daar is dus nie die opsie van sommer weer 
in die bed klim nie.  Maar dankie dat ek met U kon 
praat oor so 'n doodgewone ding.  Dankie vir die 
perspektief wat U my altyd gee  wanneer ek dinge 
voor U uitpraat en dankie dat U my weer 'n sprankie 
sin gee in dié dolle gejaag.  
 
Hier gaan ek dan nou maar weer, Here.  Hou my 
bewus van U, wat deur die dag se gehardloop by 
my bly, want Here, U hardloop mos saam met my !!! 
 

 
Amen 

 
Estelle Ferreira 
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Die Voorsitter sê 

Sedert ons vorige gesels het daar heelwat dinge gebeur 
en dit was vir ons ‘n voorreg om deel daarvan te kon 
wees.  Daarom wil ek graag vandag dankie sê aan die 
groep gewillige, maar hulpvaardige Sawanante.  Dis 
lekker om saam met julle te werk.  Daar is soveel 
wonderlike oomblikke wat mens net kan koester.  Dankie 
daarvoor. 
 
En nou praat ek ook van die 100+.  Dit was ‘n wonderlike 
naweek en ek was baie trots op elkeen wat daar 
was.  Dankie vir die samewerking en plesier.  Dankie vir 
die “onder 100+ crew” wat dit vir ons so aangenaam 
gemaak het.  Dankie vir die werk wat julle uit ons hande 
gevat het en vir die aanbieding van alles.  Julle was ‘n 
span duisend.  Dankie aan Tjaart en Nelia vir die spit wat 
julle so hard voorberei het en daarmee saam aan al die 
stokers.  Ek  is seker dit is ‘n naweek wat almal lank sal 
onthou veral as ons die geskenke gebruik wat Jackie en 
Johanna vir ons gemaak het.  Dankie julle twee.   
 
Dan was daar ook ons naweek by  Jeffreysbaai.  Wat ‘n 
heerlike langnaweek was dit nie.  Ons kan maar net 
Soveirn Foods en in die besonder vir Ettienne du Preez 
baie dankie sê.  Die spit van die hoenders was ‘n lang 
werk, maar die span het heerlik gekekkel en gekraai en 
teen die einde het almal darem aan “Kentucky” 
gesmul.  Dankie aan almal wat poeding gemaak het, vir 
al die wit olifante en vir die bak van die “chips”.   Ons het 
‘n goeie wins gemaak wat tog maar weer aan ons lede 
teruggeploeg gaan word tydens die AJV en die 
verjaarsdagviering in November. 
 
Ons Paasnaweek was net so ‘n belewenis.  “Die Kaia” by 
Somerset-Oos het nog nooit so baie woonwaens gehad 
nie.  Die natuur is pragtig en al die nodige geriewe was 
daar.  Dankie aan die 15 woonwaens wat die naweek so 
aangenaam gemaak het.  
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Die ander lede kan gerus die oase besoek by 
geleentheid.  Mens kan nie glo dat alles so mooi aan die 
eindpunt lyk nie. 
 
Binnekort sal elke lid ook die nominasielyste 
ontvang.  Dit is baie belangrik dat elke lid sal nomineer - 
al is dit net een lid.   Dit is maklik om die bestuur te 
kritiseer as daar iets verkeerd gaan, maar dit is moeilik 
om 10 gewillige hande bymekaar te kry. Ons doen dus 
op elke lid ‘n vriendelike beroep om iemand te nomineer. 
Nou pak ons die gebiedsaamtrek aan en daarna is dit 
ons visvangkompetisie by Gamtoos Ferrie.  Kry dus 
maar solank alles in rat vir die naweke. 
Mag dit goed gaan met elke lid tot ons mekaar weer 
sien. 

 
Jakkie 

Uit die Redakteur se oogpunt
 

 …….. 

Die jaar stap nou te vinnig aan, die koue is alreeds in die 
lug. 
 
Februarie se kamp by Willows was regtig iets besonders.  
Die kinders het die versiering van die klein koekies ("cup 
cakes") verskriklik geniet.  Die groot kinders die meeste!! 
  
Toe volg die 100+ by Gamtoosferrie.  Daar is geëet, 
geëet en nog geëet!!!  'n Heerlike lekker saamkuier 
naweek vir almal.  Jammer vir die 100 plussers wat nie 
daar was nie.  Julle het voorwaar 'n puik naweek gemis. 
 
Dan was daar die lekker langnaweek by Jeffreysbaai ook 
in Maart.  Die marktafel was 'n groot treffer!!  Daar is 
hoenders gespit en "tjips" gebak asof dit uit die mode 
uitgaan, poeding en ‘n regte egte negosietafel.  Dankie 
aan almal wat gehelp het, dit was regtig 'n uitstekende 
spanpoging. 
 
Die Kaia by Somerset-Oos is ‘n pragtige oord.  Ons het 
dit werklik baie geniet, so in die wonderlike natuur.  
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Dankie aan almal wat saamgekamp het en wat bygedra 
het tot ‘n heerlike paasnaweek.  Hou gerus die webwerf 
dop vir foto’s.  Die foto’s vir hierdie uitgawe van die 
Wapad was ongelukkig reeds afgestuur na die 
“drukpers”, daarom was dit nie vir my moontlik om dit in 
die Wapad te plaas nie.   
 
Nou lê die gebiedskamp by Keurbooms lagune voor.  'n 
Pragtige oord!!  Ek vertrou dat die Ooskaap lede in hulle 
hordes sal opdaag.   
 
Veilig sleep en lekker kamp tot volgende keer. 
 
Sawagroete  
 

 
Tania 

  
WILLOWS: 11 – 13 FEBRUARIE 2011 

Kamp van Liefde..... 
 
Februarie is mos nie verniet die maand van liefde 
nie.   55 Van ons SAWA gesinne met 2 besoekers het 
die Februarie kamp van liefde op Willows terdeë geniet. 
 
Vrydagaand het Liana boekevat gehou en Chantel, 
Ischke en Tania het die geld inbetaling 
hanteer.   Vrydagaand was so 'n bietjie koud, maar die 
res van die naweek het ons absolute wonderlikste weer 
gehad. 
 
Saterdagoggend het ons almal saam waartemoenfees 
gehou.   Heerlik saamgekuier. 
 
Saterdagmiddag het die kinders heerlik saam  hulle eie 
“cupcakes” versier.  Die mooiste en lekkerste “cupcakes” 
is opgetower.  Die groot kinders het natuurlik soos 
gewoonlik net so lekker gewerk en gesmul.  
Saterdagaand het ek die boekeding gedoen. 
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Sondagoggend het Tania en Arrie die diens 
waargeneem.  Arrie het kitaar gespeel en Tania het vir 
ons 'n boodskap bebring.  Sy het begin met 'n storie 
vir die kinders oor 'n rooi ballon.  Ballonne is uitgedeel 
aan die kinders om hulle te herinner aan die boodskap.   
Dankie Tania vir jou mannemoed om vir ons te los met 
pragtige boodskappe.  Iets vir elkeen van ons. 
 
Nog 'n kamp is verby.  Tot die volgende saamtrek. 
 
Best Regards 
Karen Rautenbach 
 

Seniorburgers. 
 

 
Senior Saamtrek 11-13 Februarie by Willows. 

Ons het weereens ’n heerlike samesyn gehad, net die 
wind wat Vrydag ’n hond uit ’n bos gewaai het – wat skrik 
’n  SAWA kamper af?  Daar was 6 (ses) woonwaens.  
Pieter & Bettie Venter was kampkommandante. 
 
Bettie Venter en Wouter Steenkamp het boekevat 
gehou. Saam ontbyt, koek en tee – dik stukke gesels – 
saam gebraai.  Jy kan maar net raai wat alles van die ou 
dae gesels is.  Wat ’n voorreg vir ons seniors om nog te 
kamp. 
 
Net genade & dankbaarheid aan ons Hemelse Vader. 
 
Vir Kennisname ons Senior Saamtrek van 30 Sept. / 2 
Oktober van Mangoldspool is verskuif na 16 – 20 
November wat saamval met die Kersnaweek, wat ook 
ons 35ste bestaansjaar van Oos-kaap sal wees. 
 
Dankie, vir al die lekker saam kamp. 
Groete,  
Gert en Luzie Scheepers. 
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Reeds lank voor die tyd is die beplanning gedoen en 
nuwe idees uitgeruil en gedink en gepraat.  En toe breek 
die naweek uiteindelik aan.  Twee woonwaens vanaf 
Klein Karoo kom reeds die Woensdag aan by Gamtoos 
Ferrie.  Donderdag kom daar nog ‘n woonwa by en toe 
stroom die res Vrydag in.   Sommer gou–gou het almal 
hulle staanplekkie en die naweek begin.  Ou vriende 
groet mekaar hartlik, nuwes ontmoet mekaar en gou-gou 
is almal in ‘n goeie gees.  Daar is altesaam 41 
woonwaens wat die besondere naweek saam gaan 
geniet. 

SAWA OOS-KAAP BIED DIE 100+ AAN : MAART 
2011 

Elkeen kry sy sak wat Jackie Conradie en Johanna 
Gilson gemaak het met hulle program, plaatjie en ander 
bederfies daarin.  Nou het almal ‘n lekker sak waarin al 
die klein kampgoedjies gegooi kan word. 

Die aand hou Gert Scheepers die Boekevat en daarna 
verwelkom Jakkie almal met ‘n glasie sjerrie in die 
hand.  Intussen het die “onder honderd plus crew” met 
hulle pragtige hemde aan, die vuur gemaak en die sous 
is gemaak en die broodjies is gesmeer.  Almal kuier 
lekker onder die tent en smul aan die worsbroodjies.   

Warm-warm gaan almal later bed toe!!!  Maartmaand is 
‘n warm maand vir die 100+, maar ons kamp!  Die hitte 
laat ons nie afskrik nie. 
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Saterdag gaan geniet feitlik almal die basaar by Loerie 
kerk en boeta toe sweet ons omtrent.  Daar word lekker 
gelag en gesmul aan die basaarkos.  Die middag is 
almal maar rustig behalwe die “onder 100plus 
crew.”   Tjaart  Snyman sweet by die spit en sy arbeiders 
kry net so warm, maar die vleis moet gaar kom.  Die 
flukse “crew” sny en meng en klits aan die slaai.  Die 
tafels moes vinnig geskuif word, want die storm dreig al 
hoe nader.    Gelukkig is ons mos ‘n mak spul en planne 
word vinnig gemaak. 

Die aand moet almal maar so inskuif onder die tent, want 
toe dreig ‘n bui reën, maar dit demp nie die gees 
nie.  Jakkie hou die Boekevat, en toe gaan almal aantrek 
vir die koerantparade.  Daar was nou beslis ‘n 
verskeidenheid van alles.  Sommiges het dasse, anders 
het jasse, of rompe of onderbaadjies of spoggerige 
hoede en ander het nou ja…’n ”34 C cup”.  Die wenners 
was Kobus en Brenda Bouwer met hulle Afrika 
tema.  Voorwaar ‘n puik klomp Sawanante wat 
deelgeneem het.  Na al die gelag en die wenners 
aangewys is, spreek die gebiedsvoorsitter so ‘n paar 
woorde.  Dan kom die aftelling.  ‘n Hele paar pryse word 
uitgedeel onder andere langste lid, meeste plaatjies, 
oudste lid, oudste vrou wat alleen sleep en die jongste 
een teenwoordig.  Toe word daar aangesit by die 
feesmaal.  Die spit en slaai was beslis uit die “boonste 
gestoeltes”. Dit word aangevul deur die heerlikste 
broodjies en afgesluit met smullekker poeding.   Na die 
skielike paar druppels is dit heerlik buite en almal geniet 
die aandlug. 

Sondagmôre raak almal maar stadig wakker.  Johan 
Steynberg bring vir ons die boodskap en daarna bedank 
Gert Scheepers almal vir die heerlike naweek.   
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Die tafel word weereens gedek met die heerlikste 
eetgoed en almal geniet ‘n koppie tee en ietsie 
daarby.  Sommiges begin so stadigaan oppak en so teen 
half vier is die laaste waens daar weg.  Baie gelukkig en 
trots ry elke Oos-Kapenaar huis toe.  Die naweek was ‘n 
reuse sukses.  Baie dankie aan almal wat daarby 
betrokke was.  Ons glo die ander Sawanante het dit net 
so baie geniet soos ons.  Sterkte aan streek Strelitzia 
wat nou weer moet begin beplan.  

Jakkie 

 
STREEK STRELITZIA WORD 10  

Dit was my en Johan se voorreg om die mylpaal in een 
van ons babastreke te gaan bywoon.  Vrydag, 11 Maart 
word ons hartlik welkom geheet en die aand hou Ben en 
Ann Barnard die Boekevat in die saal op Van 
Stadens.  Almal word hartlik welkom geheet en dit sluit in 
ons nasionale voorsitter, Jurie en Kitty Dreyer en André 
en Juliana Knoetze, hulle voog.  Die ander twee streke 
het ook hulle verteenwoordigers daar. 
 
Saterdag is dit maar mistig en almal geniet die 
dag.  Strelitzia se mense maak alles gereed en Tjaart sit 
die beesboud in die spit.  So rus en eet en gesels ons 
maar die dag deur. 
 
Die aand hou Kobus en Brenda Bouwer die 
Boekevat.  Daarna breek die feesgeleentheid 
aan.  Diegene wat ‘n spreekbeurt kry,  sê hulle woorde 
en almal is in ‘n partytjie stemming.  Die heerlike ete 
word voorgesit en dit word afgesluit met 
poeding.  Diegene wat nog kan beweeg draai op die 
dansvloer rond. 
 
Sondagmôre is dit regte Van Stadens weer.  Die dag is 
pragtig.  Ds. Kobus Kruger kom gee vir ons moed vir die 
toekoms.   
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Almal word bedank wat hard gewerk het en Jurie spreek 
sy woorde namens dagbestuur.  Toe word daar saam 
tee gedrink en natuurlik word daar ietsie in die bordjies 
geskep.  Die verjaarsdagkoek word gesny en almal 
verkeer “vreetsaam”. 
 
So is die naweek ook gou verby en almal kan terugkyk 
op nog ‘n stel foto’s van ‘n wonderlike naweek.  Baie 
dankie aan almal by Streek Strelitzia wat die naweek vir 
ons so aangenaam gemaak het. 

JAKKIE 
 

 
PAASNAWEEK : DIE KAIA 

Om elke keer iets nuuts vir Paasnaweek te ontdek, bly 
wonderlik en die plek by Somerset-Oos was voorwaar ‘n 
aangename verrassing.  Tjaart was bang hy kry nie plek 
nie en ry toe al Donderdag.  Die res van die woonwaens 
vertrek Vrydagoggend en spoedig is daar 15 gesinne op 
hulle plekkie.  Een gesin gaan tuis in die tenthuisie 
oorkant die rotse.  Die gras is pragtig groen en daar is 
net genoeg van alles wat mens nodig het. 
 
Almal geniet die stilte en die jonges vang, of probeer 
visvang tussen die alge op die rivier.  Daar kom darem 
so enkeles uit.  Almal geniet net die natuurskoon en die 
plaasgeluide.  Die aand hou die uwe die Boekevat en 
spoedig kuier almal om die vure.  Die eerste druppel van 
die koue word gevoel en dankbaar word daar later 
tussen die warm komberse ingekruip. 
 
Saterdagmôre fluit die voëls ons wakker en ‘n pragtige 
dag word aangekondig.  Die dorp en sy 
besienswaardighede word besoek en daar word later 
onder die lapa gekuier vir die rugby.  Sandra hou die 
aand vir ons die Boekevat en almal keer maar weer vure 
toe.  ‘n Klompie van ons hou fondue, want ons het baie 
verjaarsdae om te vier. 
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Sondagmôre word weereens pragtig aan ons 
gebied.  Jackie, Yvonne en Brandon verjaar en daar 
word natuurlik gesing.  Almal begin gereed maak vir die 
diens in die dorp se kerk.  Dit was nou so ‘n gemaklike, 
maar kragvolle diens.  Later brand die vure weer hoog 
en almal geniet die kosmaak op die vuur.  Die aand hou 
ek weer die Boekevat en kondig ook die wenners aan: 
Barend Swanepoel kan ‘n naweek by “Die Kaia” gaan 
kuier.  Gelukkig kan ons weer later tussen die warm 
komberse inklim. 
 
Maandagoggend is weereens ‘n pragtige 
dag.  Stadigaan begin almal hulle goed bymekaar kry en 
die pad huis toe word aangedurf.  Drie gesinne toer 
bietjie verder, maar die ander moet maar huiswaarts 
keer. 
 
Baie dankie aan almal vir die wonderlike gees wat daar 
geheers het en vir die samewerking en liefde teenoor 
almal. 
 
Dankie in die besonder vir die donkiestokers wat gesorg 
het dat ons altyd warm water het.  Dit was baie gerieflik. 
 

JAKKIE 
 
 

 
LIEF EN LEED 

 
LIEF 

Johan en Sandra Fourie het alweer ‘n splinternuwe 
woonwa.  Ons hoop regtig dat hierdie een vir julle net 
plesier sal bring na al die leed van die vorige een. 
 
 
 
 
 
 



 
15 

 
LEED 

Liana Labuschagne was in die hospitaal.  Ons hoop sy 
herstel hou. 
 
Lienke-Mari Strydom was   ook in die 
hospitaal.  Ons wens vir          Jacques en Zeldri sterkte 
toe, want arme kleinding het         maar kort-kort ietsie 
wat verkeerd is. 
 
Denise Hugo was ook siek      en in die hospitaal.  Ons 
glo dat dit nou beter gaan.  Sterkte daar. 
 
Elsabé Pattinson het ook aan haar arm laat sny.  Ons 
vertrou dat dit spoedig beter sal gaan. 
 

 
KINDERS SE GEDRAG 

By Jeffreysbaai het daar so ‘n paar kinders kattekwaad 
aangerig. Die oord was vol mense en of daar 
Sawanantjies by betrokke was, sal ek nou nie weet nie. 
Hulle het die wag met eiers gegooi en kragdrade 
uitgetrek.  Gelukkig het die bestuurder hulle gesien en 
ook daarna met ons daaroor kom praat.  Ek is baie 
ernstig:  Sulke gedrag van Sawa kinders is 
onaanvaarbaar.  Dit mag nooit gebeur dat daar ‘n vinger 
na Sawa se kinders gewys word nie.  Ek vra dus vir elke 
ouer om weer ‘n slag die Sawa reëls aan die kinders te 
verduidelik sodat ons nooit so iets sal hoor 
nie.  Asseblief ouers,  ek vra julle baie mooi.   
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. 
Net om dankie te sê 

Die Voorsitter, Bestuur en  
lede van SAWA Oos-Kaap 
  
Vergun my asseblief `n paar 
 woorde om julle hartlik te  
bedank vir die puik en  
goed georganiseerde 100+ byeenkoms wat ons by die 
Ferry kon geniet. 
  
Soos altyd was julle organisasie puik en het alles 
seeplglad verloop. 
  
Ek dink die idee van die "Crew" was baie oorspronklik en 
het die weg aangewys van hoe sekere saamtrekke in die 
toekoms gereël kan word. 
  
Julle is ware staatmakers. 
  
Daan en Cecile 
Gebiedsvoorsitterspaar 
 

 
KARAVAAN GESOEK 

Ons is op soek na ‘n 2de handse Jurgens ( 1998-2003). 
Goed opgepas en wat onder dak is. 
Kontakpersoon:  Rene van Wyk 
Werk tel no:  041 504 3556 
Epos:  Rene.VanWyk@nmmu.ac.za 
 

 
KARAVAAN TE KOOP 

1985-model Gypsey woonwa vir R20 000,00 
Kontakbesonderhede is Desma en Ettienne du Plessis, 
Swartlaan 21, Uitenhage - Tel nr 041 9662574  
 

mailto:Rene.VanWyk@nmmu.ac.za�
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VOORRAAD 

Die volgende voorraad is beskikbaar en/of kan bestel 
word by Richard Heyman:- 
 
Slaprand hoede 
Reenbaadjies 
Sangbundels (A5) 
Sangbundels (A4) 
SAWA Dasse 
Windjakkers 
 

 
TUSSEN HAKIES 
 

DIE LEDE Sê….. 
 

’n Man van Centurion het vandeesweek hulpeloos 
toegekyk hoe ’n olifantbul sy tande onder ’n motor met ’n 
bejaarde paartjie in die Pilanesberg-natuurreservaat 
indruk en dit omgooi. 

An illiterate father with his educated son went on a 
camping trip. They setup their tent and fell asleep.  
  
Some hours later father wakes his son and asks 'Look 
up to the sky and tell me what u see?' Son: I can see 
millions of stars. 
  
Father: and what does that tell u? Son: Astronomically, 
it tells that there are millions of galaxies and planets.   
   
Father slaps him and says: Idiot, someone has stolen 
our tent!   
  
MORAL: Education ruins your common sense..!  

 
Estelle Ferreira 
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Die vrou is glo lig beseer en sy én die man was albei erg 
geskok. 
 
Mnr. Riaan van Wyk, ’n IT-spesialis, het eergister ’n 
rustige dag in die natuur beplan, maar dit het gou in ’n 
avontuur van ’n ander aard verander. 

“Ek het ’n week verlof geneem en besluit om ’n dag in 
die natuurreservaat deur te bring. Ek het in die 
omgewing grootgeword en geniet dit om na die wild te 
kyk.” 
 
Van Wyk het vroegdag met sy bakkie na die reservaat in 
Noordwes vertrek. 

“Dit was ’n heerlike dag en ek het ’n roete van die 
onderste dam na die boonste dam uitgewerk. So halfpad 
tussen die twee het ek ’n olifantbul in die pad gesien. Hy 
het so half langs die pad geloop en vier motors het hom 
gevolg,” het Van Wyk gesê. 

Die bul het eers doodluiters langs die pad afgestap en 
Van Wyk het begin foto’s neem. Toe die olifant egter 
reguit na sy bakkie loop en sy ore begin flap, het hy 
besluit om pad te gee. 

“Ek het stadig agteruit begin ry, toe kom ’n ander motor 
by my verby. 

“Daar was ’n ouerige man en vrou in die motor en ek het 
probeer beduie daar is ’n olifant voor in die pad,” het Van 
Wyk gesê. 

Die paartjie het hom egter verbygesteek en langs die 
pad stilgehou. “Ek vermoed hulle het uit die olifant se 
pad probeer kom.” Oomblikke later het die olifant teen 
die motor begin skuur en toe sy tande onder die voertuig 
ingedruk en dit omgestoot. 
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“Dit het alles so vinnig gebeur. Ek het effens vorentoe 
gery en ’n geraas gemaak om die olifant te probeer 
wegjaag, maar hy het my toe in sy visier gekry en ek het 
haastig ’n U-draai gemaak en padgegee.” 

Van Wyk het gesê hoewel hy bewerig en geskok was, 
het hy steeds foto’s geneem totdat die olifant 
belangstelling in hom verloor het. 

“Ek het teruggedraai om vas te stel of die mense 
seergekry het, maar van die ander besoekers het hulle 
reeds weggeneem. Die vrou het blykbaar ’n sny- of 
skraapwond opgedoen en albei was erg geskok. 

“Dit was ’n skrikwekkende ervaring, maar ek sal definitief 
weer daarheen gaan,” het Van Wyk gesê. 

Volgens mense wat dikwels in dié natuurreservaat kom, 
is daar ’n alleenloper-olifant wat mense gereeld die skrik 
op die lyf jaag.            Steven Meyer 
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Ek hoor vanoggend hierdie oulike verhaaltjie van twee 
houtkappers.  Een was 'n bejaarde en die ander een nog 
'n jong knaap.  Op 'n dag het hulle besluit om 'n 
kompetisie te hou en te kyk wie kan die meeste bome op 
een dag afkap. 
 
Die jong man was sterk en fiks en het glad nie gerus 
nie.  Hy het gekap dat die byle huil!  Maar die bejaarde 
het so elke uur vir 15 minute gerus. 
  
Aan die einde van die dag toe die bome getel word het 
die bejaarde man gewen Met baie meer bome as die 
jong man wat dit glad nie kon verstaan nie. 
  
Toe hulle vir die bejaarde vra hoe dit moontlik is - want 
hy het elke uur vir 15 minute gerus - het hy hulle 
geantwoord: "Elke keer wat ek gerus het, het ek my byl 
skerp gemaak." 
  
So werk ons lewe ook…  Raak jy ook nog stil en 
spandeer tyd by God om jou weer "skerp" te maak vir 
elke dag se dagtake?  Of hardloop jy net heeltyd aaneen 
en dink jy, jy is aan die wenkant? 
 
Ons het nodig om meer tyd saam met God te spandeer! 
 
Duisende paddatjies klim 'n baie hoë toring.  
Toeskouers skree:"Julle sal dit nooit maak nie,dis  
te hoog....julle is te klein......draai terug!"  
 
Een na die ander gee die paddatjies op, net een klim tot 
bo.  Almal wil weet hoe hy dit gedoen het, maar kom 
agter hy is doof!  
 
Moral of the story: Hou jou doof vir die perke wat 
negatiewe  mense op jou lewe stel, jy is tot ALLES in 
staat, deur CHRISTUS wat jou krag gee!!!! 
 

Anton Willemse 
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Ons kinders is eintlik maar net klein "spaarvarkies". Dit 
hang van ons af hoe "vol" of hoe "leeg" hy of sy is.  
  
Wat jy in jou varkie gooi, is wat jy gaan uitkry. Nie 'n sent 
meer of minder nie. 
 
Onthou, al die liefde en aandag wat ons nou in ons 
varkie belê, gaan eendag weer terug kom na ons toe. 
Vandag is jy 'n volwassene en jou kind dalk op doeke en 
sonder tande. Môre is jou kind 'n volwassene, en jy op 
doeke en sonder tande!!!  
 
Hoe jou kind jou dàn gaan behandel, hang alles af van 
hoe jy hom nou behandel. 'n Geskenkie, sakgeld of 'n 
lekkertjie bring blydskap vir 'n halfuur, dan is dit verby. 
Dit sal nooit die plek kan vervang van 'n geselsie op 
Pappa se skoot nie. 'n Drukkie van Mamma as jy 
hom/haar wakker maak in die oggend en sê, "word nou 
wakker my liefling kind, ek verlang na jou".  
  
Daar word gesê dat seer mense maak seer. Meer as 
85% van emosionele uitgeputte gevalle is omdat die 
persoon seergekry het in sy kinder jare. Daardie seer 
kan net gesond word as dit behandel word met die 
onvoorwaardelike liefde wat Jesus vir ons het. Gee baie 
liefde, wees vriendelik, wees hulpvaardig, benader 'n 
probleem met rustigheid en vrede, maak seker jy wys 
selfbeheersing en geduld wanneer dit kom by jou kinders 
wat droogmaak. Dis hoe hul leer om die uitdagings in hul 
lewe te hanteer,.... deur jou voorbeeld van hoe jy dit 
hanteer.  
  
Gooi die regte geldjies in jou kindjie of groot volwasse 
kinders se spaarvarkie.  Tye verander, mense verander, 
maar jy sal altyd die ouer bly.   Weet ook net verseker 
dat God noooooooit verander nie.  God is liefde en Hy 
bly liefde..... vir altyd. 

Estelle Ferreira 
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RESEPTE 
 

Heuningglansham 
 
135ml helder heuning 
10ml kaneel 
1 x 900g blik ham 
 
Meng die heuning en kaneel.  Maak di eblik oop en krap 
al die aspiekjellie af.  Braai die ham sowat 45 minute, of 
totdat dit goed warm is, oor matige koe.  Keer dikwels 
om en bedruip gereeld met die heuningglasuur. 
 
HAMBURGERS MET SOJASOUSMARINADE 
 
BESTANDDELE 
 
150ml sojasous 
90ml water 
90ml bruin suiker 
30ml worcestershiresous 
10ml vars gemaalde gemmerwortel of 5ml fyn gemmer 
1,5kg gemaalde beesveis 
8 lang broodrolle 
4 dun skywe tamatie 
1 dun skyf groen soetrissie 
 
METODE 
 
Meng die sojasous, water, bruin suiker, 
worcestershiresous en gemmer.  Verdeel die vleis in agt 
langwerpige koekies om in broodrolle te pas.  Giet 
marinade oor vleiskoekies, bedek en laat staan 1 – 2 
uur.  Braai 6 – 8 minute oor warm kole, bedruip en keer 
net een keer om.  Sny broodrolle deur en rooster. Vul 
elkeen met vleis en garner met tamatie- en 
soetrissieskywe. 
 
Wenk: Die vleis kan vooraf berei en in ‘n verseelde bak 
vervoer word na jou volgende SAWA kamp. 
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BILTONGPOT 
 
BESTANDDELE 
 
500 g skulpie- of skroefpasta 
200 g gekerfde biltong 
100 ml suurroom 
2 groot uie 
½ groen-, rooi- en geel rissies 
Klein blikkie tamatiepasta 
1 blokkie hoenderaftreksel 
100 g gerasperde cheddarkaas 
1 pak sampioene 
Sout en swartpeper 
Groen kruie na smaak 
1 liter kookwater 
 
METODE 
 
Meng hoenderblokkie met groenkruie en kookwater. 
Gooi tamatiepasta by en meng. 
Laat staan. 
Kerf uie en rissies en braai tot deurskynend. 
Gooi die pasta bo-op die gebraaide uie en rissie. Moenie 
uitskep nie. 
Gooi die sous oor en gooi nog water by indien nodig. 
Prut totdat die pasta al-dente is. (Sag maar nog ferm) 
Gooi die suurroom en die sampioene in en roer deur. 
Prut vir so 5 tot 10 minute, maar moenie te veel roer dat 
die pasta pap word nie. 
Gooi die biltong en kaas by. 
Roer deur. 
Prut vir 10 minute op lae hitte. 
Drink intussen nog ‘n laaste glasie wyn en bedien dan 
met groenslaai en ‘n tuisgebakte broodjie. 
 

Tania
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VOORLOPIGE JAARPROGRAM : 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAAND DATUM OORD 

JANUARIE 12 - 16 WESTVIEW 

FEBRUARIE 11 - 13 WILLOWS 

MAART 04 - 06 100+ :                           
GAMTOOS FERRY 

MAART # 18 - 21 JEFFREYSBAAI 

APRIL # 22 - 27  PAASNAWEEK / PRESIDENTE 

APRIL  # 29/4 - 2/5 GEBIEDSAAMTREK 

MEI 20 - 22 GAMTOOS FERRY 

JUNIE  # 16 - 19 VAN STADENS 

JULIE 02 - 10  WINTERTOER 

JULIE 08 - 10 ADDO 

AUGUSTUS  # 05 - 09 VAN STADENS  : AJV 

SEPTEMBER 02 - 04 GEHEIM 

SEPTEMBER 09 - 11 NAS.BLOEMFONTEIN 

SEPTEMBER 30/9 - 2/10 MANGOLDSPOOL 

OKTOBER 07 - 09 KONGRES 

OKTOBER 21 - 23 MINI GEBIED / JEFFREYSBAAI 

NOVEMBER 18 - 20 VAN STADENS 

DESEMBER 02 - 04 MANGOLDSPOOL 

 
#  LANGNAWEEK 
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