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UIT DIE WOORD 

 
 
“Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” 

 Luk. 2:11  * 
 
Vir almal wat moeg en oorlaai is; almal wat wanhopig en hartseer is en in die skaduwees van 
droefheid en pyn verkeer; almal wat vasgevang is in sonde en ongeregtigheid; almal wat geen 
vreugde of gelof kan vind in die lewe nie ..... 
 
Vir almal wat slagoffers is van ongeregtigheid en verdrukking; almal wat seergemaak is en hulle 
wil wreek; almal wat die dood vrees en die lewe haat; almal wie se kinders hulle verlaat het en 
wat deur die nag rou en tog geen vrede kan vind nie ..... 
 
Vir almal wat tevergeefs bou en nutteloos arbei en geen bevrediging, geen sin meer daarin vind 
nie; almal wat more of oormore sal sterf en tevergeefs roep en‟n antwoord by mense soek .... 
 
Vir almal wat sonder vriende is, sonder tuiste; almal wat in hulle sware beproewing haat en dié 
wat haat, jaloesie en blinde woede ervaar; vir almal wat sonder liefde is omdat hulle nooit ware 
liefde geken het nie .... 
 
Vir julle is daar „n Verlosser gebore!  Hy sal in liefde en genade julle wonde genees; Hy sal julle 
blinde oë met teerheid aanraak sodat julle kan sien; Hy sal julle haat en pyn en droefheid 
wegneem en julle sagkens vertroos.  Hy kom na jou toe:  vleesgewrde Woord.  Hy kom na jou 
toe in liefde en genade onbegryplik groot.  Al  wat Hy van jou vra, is om Hom aan te neem, lief 
te hê en getrou te volg.  Dit is Christusfees! 

“Die Stem agter jou” – Solly Ozrovech 
 
 

 
 

 

 

 

My eie waterbak het al male sonder tal stukkend geval, Here…  

Dan het ek dit sélf probeer regmaak.  Ek het die stukke probeer optel en dit probeer lym 

en las. Maar so „n kruik lek, Here.  My lymwerk is swak, en my laswerk skeef.   Die water 

loop vinnig weg en dié wat daaruit moet drink, bly dors.  Daarom wil ek vandag kom vra dat 

Ú my sal heelmaak, Here.  Ek weet dat ek altyd broos sal bly, en dit is ook reg so.  Maak my 

egter só heel dat ek vir „n dors wêreld die lewende water kan aanbied.  Maak my heel én vol. 

Maak my vriendelik en geduldig, eerlik en regverdig, liefdevol en sensitief.  

 

O, Bron van lewende water, vul my met Uself… Gee my moed en deursettingsvermoë. Gee my 

geloof en hoop. Maak my hardwerkend en help my om my plig goed te doen. Maak my werklik 

U beelddraer, „n héél mens wat ander sal inspireer, nié met my woorde nie, maar met wie ek 

is in Jesus Christus.  

 

Amen 

 

 
 
 

Heilige God, ons loof en dank U vir U besoek deur Jesus Christus aan ons; U kinders. Gee 
dat dit ‘n geseënde besoek sal wees. 

Amen 
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Die Voorsitter sê… 

Die jaar 2011 het omtrent verby gevlieg en ons maak gereed vir die Kersfeesvieringe.  Dit laat 
mens nogal terug dink aan verlede jaar se kersfees.  Toe het ons vir mekaar geskenke gegee 
en mooi wense toegebid.  Noudat die jaar alweer op sy rug lê, wonder „n mens net hoeveel van 
die wense waar geword het.  Hoeveel van die geskenke is nog heel en was dit darem bruikbaar 
gedurende die jaar?   

Vir sommiges het die jaar sy trane gebring en vir vele ander weer sy vreugde.  So kersfees en 
die aandraai na die nuwe jaar is die tyd om bietjie voorraad op te neem.  Het ek hierdie jaar my 
kersboodskap uitgeleef?  Het ek my liefdesgeskenke aan my medemens die hele jaar gegee of 
het ek net na verlede kersfees skoon vergeet wat ek vir wie gegee het?   

By SAWA werk dit gelukkig anders.  Ons het ons deel gedoen deur gereeld te kamp en ons 
vriende gelukkig gehou met ons teenwoordigheid.  Verder het ons baie vreugdes saam 
beleef.  Daar was so enkele huwelike en geboortes van kleinkinders.  Ons het soms trane 
gestort toe geliefdes aan die dood afgegee is. Dit is die kersfeesboodskap:  Ons is daar vir 
mekaar.  Ons dra mekaar se lief en leed.  Dankie aan elkeen wat dus sy of haar kersfees van 
liefde die hele jaar uitgedeel het. 

Baie dankie aan ons bestuurslede vir die harde werk die afgelope paar saamtrekke vanaf die 
AJV.  Daar is sommer baie aktiwiteite aangebied om vir die lede dit aangenaam te maak.  Ons 
is dankbaar vir diegene wat leiding neem met al die lekker dinge gedurende die naweek. 

Dankie aan elke lid wat sy of haar deel gedoen het asook al ons kinders.  SAWA is tog maar vir 
ons kinders en ons seniors.  Die ander wat tussen in val, is die ruggraat van ons streek.  Dankie 
aan elkeen wat deelgeneem het aan alles wat aangebied is en dankie dat ons die oorde in 
sulke netjiese toestande agter gelaat het.  Dankie aan elke lid vir al die liefde teenoor mekaar 
en teenoor ons. 

Ons dra ons goeie kerswense oor aan ons streke in die gebied tesame met die 
gebiedsvoorsitter.  Mag dit vir elkeen „n besonderse tydperk wees.  Gesëende Kersfees aan 
Dagbestuur en almal wat deel uitmaak van die groter organisasie.  Mag elkeen veilig reis en 
genoeg krag bymekaar maak vir die jaar  2012. 

Ons vertrou dat ons matrieks goed gaan slaag en dat elke kind goed sal doen in die 
eksamens.  Aan u as lid en as gesin: Gesëende Kersfees en mag die jaar 2012 vir u elkeen 
nuwe vrede en krag bring. 

Dankie vir u liefde teenoor ons Barnardo‟s  

JOHAN EN JAKKIE 
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Uit die pen van die Redaktrise 
 
Die dae en maande het vinnig gekom en gegaan.  Vele genotvolle saamtrekke saam met 
vriende en familie is ook nou deel van mooi herinneringe.  Daar was baie trane en hartseer, 
maar gelukkig ook baie vreugde. 
 
Sterkte aan ons kinders en matrieks met die eksamens.  Hoe moed, voor julle julle oë uitvee, is 
dit verby.  Voorspoed aan die matrieks vir die nuwe fase wat vir hulle voorlê. 
 
Aan ieder en elk word ‟n pragtige kersgety toegewens.  Dankie dat julle elke saamtrek so 
spesiaal maak.  Dankie vir julle bereidwilligheid, ruim harte, bydraes en borgskappe.  Wanneer 
daar „n projek aangepak is, was daar nooit „n tekort aan gewillige hande nie.  Dankie aan almal 
wat so getrou die Wapad ondersteun met foto‟s en berigte.  Julle is ware staatmakers. 
 
Wapad wil vir die bestuur bedank vir hulle harde werk en ook vir die mooi gesindheid waarin 
hulle hulle pligte uitgevoer het. Voorwaar „n wenspan!! Nou kan julle „n bietjie ontspan.  Geniet 
die vakansie saam met julle gesin. 
 
Aan die ander Streke, hul bestuur, Nasionale Bestuur en ons Gebiedsvoorsitter word „n 
geseënde kersgety toegewens.  Geniet die welverdiende blaaskans.  Alles van die beste vir 
2012.  Mag u elkeen die grootste geskenk ontvang, naamlik die ervaring van die geboorte van 
ons eie Verlosser. 
 
Aan ieder en elk wat op reis gaan, mag julle veilig reis en dit baie geniet.  Bring asseblief foto‟s 
vir die webwerf sodat ons kan sien wat julle aangevang het. 
 
Ek glo dat ons Hemelse Vader self die Kersgety saam met ons sal geniet, want dit is immers Sy 
feestyd.  Mag elkeen die ware rede vir die feesgety onthou. 
 
Mooi bly tot 2012 toe. 
 
 

 

Soms waai ons by mekaar verby sonder om te stop en te vra hoekom die ander so 

verkreukeld lyk. 

Die lewe se wind dra ons weg met 'n oppervlakkige “Goed dankie” en “Sien jou later”. 

Soms sien ons eers baie later die rypskade aan die ander se brose binneste en wonder ons 

hoekom het ons nie lankal gevra nie. 

Soms sien ons net die lentekleur raak op „n gesig en is ons nie eers bewus van die wurm wat 

aan sy/haar binneste vreet nie. 

Soms wonder ons of dit net die wind is wat hom/haar wegbuig van ons af en of dit dalk die 

stingeltjie self is wat sy stokstywe ruggie op jou draai. 

Pluk iemand ons vir „n ruiker uit God se tuin, wriemel ons weg van mekaar. 
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Roos se dorings steek te seer en papawer wil mos nie langs niemand wees nie! 

Koringblommetjie kruip weg van skaamte oor haar kartelhoede en Hibuskus wonder of almal 

weet van haar verlede. 

Intussen vergeet ons dat die Here afkyk op Sy tuin en net pragtige blomme sien. Almal is 

ewe mooi, ewe kosbaar, ewe goed in Sy oë.  

Vergewe my daarom as ek by jou verbygewaai het op „n herfsoggend en nie jou hand gevat 

het in die sonlig nie of vir jou „n trooskombersie van Woorde wou oorgooi teen die rypskade 

nie. 

Vergewe my as ek op „n warm somersdag nie vir jou „n tydjie gemaak het nie, omdat ek te 

besig was, selfs te veel gekla het, te haastig was om jou die koelte van my vriendskap te 

bied. 

Tania 

 

 

Vir die naweek van 30 September het die wind ”ghoeroe” vreeslike wind vir PE voorspel.  „n 
Ware Sawanant laat hom egter nie daardeur beïnvloed nie en 36 dapper Sawanante sleep hul 
woonwaens na Mangoldspool vir „n rustige naweek teen die see.   
 
Die oordbestuurder het aan ons die saaltjie beskikbaar gestel indien die weer die sou 
saamspeel nie.   



 
6 

Saterdag maak Tania en haar helpers Jaffles vir middag-ete om sodoende fondse in te samel 
ten einde die Kongresuitgawes te help dek.  Die verkoping was baie suksesvol en daar word „n 
mooi bedrag ingesamel. 
 

Daar word “cocktails” bedien by „n dame wat 
vanaf “Hawai” kom kuier het en daar word 
heerlik gekuier.  Die aand na Boekevat het “Bay 
FM” ook vinnig „n draai kom maak vir „n 
lewendige uitsending vanaf Mangoldspool. 
 
Sondag-oggend is die weer bietjie onguur en 
daar word Boekevat gehou word in die saal 

voordat daar opgepak word om weer die volgende “werkweek” 
aan te pak. 
 
Baie dankie aan almal vir hul hulp tydens die naweek, dit word 
opreg waardeer. 
Sandra Fourie 
 

 

 
Johan & Ettienne beproef die Weg se 
Kuierkos en dit was HEERLIK!!! 
 
 

 

 

KONGRES 2011 

Vrydagoggend baie vroeg vat die vliegtuig vir Jakkie en Tania veilig tot op O. Tambo 
lughawe.  Die magies word gevul en toe neem die skoolbussie ons veilig tot by 
Buffelspoort.  Natuurlik word ons hartlik ontvang en spoedig het ons ons rondawel.  Alles is 
binne reg en ons sal die naweek saam met Karla en haar suster kuier.   Ons rek so bietjie bene 
en besoek die pragtige oord.  Die aand word Boekevat gehou en daarna word die vleispakkies 
deur ons gawe bure gebraai.  Die pap en sous is natuurlik „n groot trekpleister gewees.  Daar 
word oor en weer gegroet en almal kuier lekker saam. 

Saterdagmôre word daar vroeg geroer, want almal moet stiptelik aguur al sit.  Die sake word die 
een na die ander afgehandel.  Die lyn word toe nie getrek nie en later word die vergadering 
afgesluit nadat die bestuur vir die volgende jaar aangewys is. 

Toe kan ons so bietjie ontspan.  Sommiges geniet die warm water en ander durf die koue water 
aan. 

Die aand word alles wat blink is, uitgehaal en spoedig word daar na die saal toe gestap.  Die 
gebruiklike sjerrie word bedien en later neem almal hulle plekke in.  Die toekennings word 
uitgedeel en groot was die verbasing toe Oos-Kaap die trofee vir die meeste lede gewerf en 
Sandra beloon word vir haar fotografie.  Van ons buurstreke doen net so goed.  Daar word 
heerlik gesmul aan die kos en later keer ons moeg terug rondawel toe. 
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Sondagmôre word die Erediens bygewoon en daarna eet ons saam ontbyt in die 
restaurant.  Sjoe, dit was nie net pap en koffie nie!!!  So bietjie later kom kry die skoolbussie ons 
weer en toe vertrek ons lughawe toe.  Ons wag so bietjie en toe neem ons vliegtuig ons weer 
veilig terug huis toe. 

JAKKIE 

MINI-GEBIED : VAN STADENS 

Oktober is nie net die mooiste maand nie, dit is ook die geleentheid van die drie plaaslike streke 
om so bietjie saam te kuier onder leiding van ons gebiedsvoorsitter, Daan Schoeman.  Die 
reëlings is voor die tyd getref en almal is in kennis gestel van al die gebeure van die naweek. 

Sommiges gaan al Donderdag om seker te maak hulle kry plek.  Ander daag so deur die loop 
van Vrydag op.  Die laaste twee gesinne daag Saterdag op en maak Oos-Kaap se getal 
woonwaens op tot 58.  Wonderlik.  Vrydagaand word die inbetaling afgehandel en Danie 
Coetsee van Streek Seemeeu hou die Boekevat.  Die vure brand hoog en almal kuier lekker. 

Saterdag môre roer die ander twee streke vroeg, want Oos-Kaap staan gereed om te 
koop.  Heerlike eetgoed word te koop aangebied in die saal.  Die middag is dit die kinders se 
beurt.  Nou begin die seerower aksie in volle swang.  Hulle doen verskeie aktiwiteite in die saal 
en die kinders geniet dit baie, want hulle het swaarde en kopdoeke en ander hulpmiddels.  Later 
word daar ander aktiwiteite by „n paar woonwaens ook nog gedoen.  Klein en groot gly later te 
heerlik op die waterwurm tot die water toegedraai word.  Sopnat! 

Intussen is die saal pragtig opgemaak en almal is opgewonde oor die groot aand.  Daan 
Schoeman hou die Boekevat en daarna word die kongres wenners voorgestel en hulle 
toekennings word weer oorhandig.  En toe breek die groot geleentheid aan.  Almal wat wou, is 
geklee in seerowersklere en die gees is baie goed.  Pryse word oorhandig aan „n groot klomp 
lede en daarna dans almal lekker saam.  Met seer voete word daar later opgepak. 

 

Sondag hou Jakkie en Johan van Vuuren die Erediens en sluit die naweek af.  Wat „n 
wonderlike naweek was dit nie.  Die weer was fantasties, die gees uitstekend, die samewerking 
wonderlik en die naweek is te vinnig verby.  „n Groot en opregte dank aan ieder en elk wat „n 
aandeel gehad het aan die naweek. 

JAKKIE 

Die Mini Gebied was so 'n sukses              

dat ek van hierdie dagkampers  

navraag gekry het om aan te sluit by 

SAWA OOS KAAP en hulle wil ook  

op die blomme toer gaan. Kan jy  

asseblief vir Sandra Fourie vir die  

nodige vorms vra. 

 Groetnis 

Oom Wouter 
 

 



SAKE BY DIE KONGRES 

Die ledegeld word verhoog met R30 per gesin vanaf 1 Desember 2011.  Dit word nou baie, 
maar ons kamp nog net so lekker. 

Die lyn is toe nie getrek nie.  Ons bly dus in ons gebied met Daan Schoeman as 
gebiedsvoorsitter. 

Uittreksel uit die Skakelbeampte se Jaarsverslag aan die Kongres dateer 15 Oktober 2011  
 
 Banddruk en bandkwaliteit is prioriteit no 1.  Al lyk 'n band nog goed is die bandleeftyd 5 

jaar.  Vervang eerder voor daar groot skade en trane is.  'n Goeie bakkie band word 
aanbeveel. 

 Onthou dat 'n woonwa wyer loop as die sleepvoertuig.  Pasop vir kantbreking en 
slaggate. 'n Klomp van ons Sawanante moes reeds asse laat vervang weens ons swak 
paaie. 

 Oorlaai van 'n woonwa kan ook katastrofiese gevolge inhou indien 'n slaggat of 'n 
verkeersbeampte jou betrap.  Daar is al gevalle waar woonwaens gestop en geweeg 
word. 

 Kantspieëls is ook 'n belangrike moet.  Die padwet vereis dat verby die woonwa gesien 
moet word. 

 Gaan gereeld die woonwa na en toets die remme.  Sleep eerder stadiger om betyds te 
kan stop of uit te swaai vir die onverwagte.  Fanie Marx (ons eie Fanie) het 'n artikel vir 
die Wegsleep gedoen hoe remafstande beïnvloed word deur gewig en spoed. 

André Knoetze 

SAKE UIT DIE BESTUURSVERGADERING 

MANGOLDSPOOL  2011 

Ons kamp die naweek van 3 – 5 Desember 2011 by Mangoldspool.  Dit is ‘n lekker rustige 
saamtrek, maar almal is welkom. 

SUMMERWOOD 2012 

Ons kamp vanaf 6 – 8 Januarie 2012 by Summerwood.  Indien iemand vroeër wil gaan, kontak 
asseblief vir Karen of Jakkie.  Hulle kan ons al van die 4de ontvang as ons wil.  Daar gaan ons 
weer ‘n maskerfees hou.  Tel dus die vakansie al die rommel op en tower ‘n masker op!! 

PAASNAWEEK 2012 

Ons gaan Paasnaweek Boknes toe en staan by die voortrekkerterrein.  Kontak Johan van 
Vuuren indien u wil saam gaan.  Merk die datum 6 – 9 April 2012 

GEBIEDSKAMP 

Dit vind plaas 27 April – 1 Mei 2012.  Besonderhede sal later bekend gemaak word 

WINTERTOER 

Indien daar iemand is wat gedurende die wintervakansie weer die sneeu by Hogsback wil gaan 
soek, kontak vir Jakkie asseblief. 

BLOMMETOER 

Septembermaand gaan ons vinnig blomme kyk.  Kontak Tania Deyzel indien u belangstel. 

BESTUUR 
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LIEF EN LEED 
 
Ons gebede gaan vir Gert en Alida.  Ons weet julle is in goeie hande en dat Hy weet hoeveel 
krag julle nodig het.  Sterkte aan julle gades en kinders wat alles saam met julle moet 
deurmaak. 

Alna Steenkamp en haar kleindogter, Chené Engelbrecht, het albei ‘n operasie 
ondergaan.  Ons is dankbaar dat alles goed afgeloop het en dat julle weer flink kan kamp. 

Baie dankie SAWA Oos Kaap vir die pragtige pennestel wat ek ontvang het. 
Sover gaan dit nog goed in die eksamen. 

 
Groete 

Francois (Jakkals) Beneke 

 

TUSSEN HAKIES 

 

Piet haat sy vrou se kat en besluit op 'n dag om ontslae te raak van die kat.  Hy vat die kat 

en ry so 2km ver en smyt hom uit die kar uit.  Toe hy by die huis kom wag die kat vir hom. 

 

Weer laai hy die kat en ry so 5km weg en smyt hom uit.  Kom by die huis en hier wag die kat 

vir hom.  Hy laai weer die kat en ry n lang ent. Dan links, dan regs, dan 'n ent terug, dan 

weer links en regs vir kilometers en gooi uiteindelik die kat weer uit.  Na ‘n ruk bel hy sy 

vrou en vra of die kat by die huis is. 

 

"Ja", sê sy, "hoekom?"  Hy antwoord: "Gee die foon vir die flippen kat. Ek het verdwaal!!" 

 
Anton Willemse 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

DEAF WIFE? 
 
A man feared his wife wasn't hearing as well as she used to and he thought she might 
need a hearing aid.  Not quite sure how to approach her, he called the family doctor to 
discuss the problem.  The Doctor told him there is a simple informal test the husband 
could  perform to give the  doctor a better idea about her hearing loss. 
 
Here's what you do," said the Doctor, "stand about 40 feet away from her, and in a 
normal conversational speaking tone see if she hears you.  If not, go to 30 feet, then 
20 feet, and so on until   you get a response." 
 
That evening, the wife is in the kitchen cooking dinner, and he was in the  den. He 
says to himself, "I'm about 40 feet away, let's see what happens."  Then in a normal 
tone he asks, 'Honey, what's for dinner?"  No response.. 
 
So the husband moves closer to the kitchen, about 30 feet from his wife  and repeats, 
"Honey,   what's for dinner?"  Still no response. 
 
Next he moves into the dining room where he is about 20 feet from his wife and asks, 
"Honey,   what's for dinner?"Again no response. 
 
So, he walks up to the kitchen door, about 10 feet away.. "Honey, 
what's  for   dinner?" Again there is no response.  
 
So he walks right up behind her... "Honey, what's for dinner?" 
 
"Ralph,   for THE FIFTH time,  CHICKEN!" 
     

Johan Van Vuuren 
 
Haai aanvalle  
 
Om te voorkom dat 'n haai u byt, doen die volgende: 
  
Wenk nommer 1 :  
 
Moenie in die see swem nie. Ongeveer 100% van alle haai aanvalle gebeur in groot 
watermassas, beter bekend as DIE SEE. Proe aan die water. As dit soos sout smaak en as dit 
branders het, is jy in die see. Draai om en gaan lê onder jou sambreel met 'n drankie. 
 
Wenk nommer 2 : 
 
Swem saam met vet mense. Sorg dat daar ALTYD groot, vet mense saam met jou in die water 
is. Die kanse dat jy vinniger as hulle kan swem en wegkom, is baie goed. 
 
Wenk nommer 3 : 
 
Moenie in die water gaan sonder 'n mes nie. Die mes word gebruik om die swemmer naaste 
aan jou te steek, indien jy 'n haai gewaar. Sodra hy/sy bloei, swem so vinnig as wat jy kan weg. 
  
Wenk nommer 4 : 
 
Luister noukeurig! Elke haai het 'n temalied - As jy die volgende hoor, swem vir jou lewe : '' Da- 
dam ... Da- dam ... Da- dam ... '' As dit so klink : '' DADAM- DADAM- DADAM '' - Is dit klaar te 
laat. 
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Wenk nommer 5 : 
 
Moenie paniekerig raak nie. Wees kalm en bly stil as 'n haai jou byt. Dit is al klaar neusie verby 
en dit gaan jou niks help as jy huil en skree soos 'n maer vark nie. Die ander mense op die 
strand probeer ontspan en sal dit waardeer as jy kan stil bly. Om iemand soos 'n mal ding te 
hoor skree en huil terwyl jy probeer ontspan, is vreeslik onaangenaam. Dink aan die kinders en 
bejaardes en hou op aansit asseblief. JA, Dit is vreeslik erg, maar dis baie traumaties vir die 
ander mense om dit te sien en al daai geluide te hoor, so bly net stil asseblief. - Daar is nou niks 
wat jy kan doen nie. 
 
Hoop die 5 wenke kon van hulp wees vir as so iets wel in die toekoms met u sou gebeur. 
 

Zeldri Strydom 

Die lede sê…….. 

 
Die skepping is darem             wonderlik.  Die 
Here het elkeen van               ons uniek ge-
skape. Elkeen het sy                eie gesig en 
elkeen het sy eie lyf al                het party van 
ons so 'n effense stryk-                ystertjie nodig. 

 
Oom Wouter 

 
 
 
 
 

Vitamine vir die Siel 

Ons almal het vitamiene nodig in ons liggaam, al is party belangriker as 

ander. 

Vitamine A; 
vir Aanmoediging en Inspirasie vir elke dag. 

Vitamine B; 
vir Blydskap, smile so nou en dan vir iemand! Jy maak dalk net iemand se 

daggie. 

Vitamine D; 
vir Dankbaarheid. Wees dankbaar vir alles wat jy het waarmee God jou 

geseen het. 

Vitamine E; 
wees Eg en Eerlik met jouself en almal om jou.. Eerlikheid is die pad na 

enige iemand se Respek. 

Maar:  Vitamine C; is die belangrikste: 

Vitamine C; 
Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. 

Estelle Ferreira 
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HEELMAAK-MAMMA   
 
'n Mamma se hart word baie kere gebreek. Stukkend van bekommernis, pyn, 
skuldgevoelens, verwyt en moegheid. Maar 'n mamma is 'n wonderwese. Sy lag tussen 
haar eie seer deur. Lank nadat almal gaan slaap het,  ruim sy nog op en bid vir elkeen 
voordat sy insluimer. 'n Ma maak altyd reg wat stukkend is, selfs 'n gebreekte hart. Sy 
hou die gesin bymekaar met liefde en vergifnis. 
 
Ja, jare nadat haar kinders uit die huis is, "refrain" haar "lessies" steeds.  
Vader gee asseblief elke MAMMA 'n spesiale drukkie.  

Liezel Labuschagne 

So skryf 'n jong meisie van Bloemfontein 
   

Ek wil graag vir ons bekende eerwaarde Desmond Tutu sê,  wat voorstel dat ons blankes 
(wittes) welvaartsbelasting moet betaal,   en ook wil ek vir jeug leier Julius Malema sê, wat 
beweer dat daar „n blanke (wit) besigheidsmonopolie in onse land is, dat hulle dit heeltemal 
agterstevoor en onderstebo het, want : Ons GEE , ons sorg,  ons voorsien, ons deel uit,  ons 
kook sop,  ons bak brood, ons maak ons klerekaste leeg, ons “tip” vir die stoot van „n trollie by 
die winkel met twee items in, ons tip vir ons kar se oppas, ons tip vir ons kar se was. Ons 
betaal vir uitgebreide familielede se begrafnisse tot in die derde geslag, ons betaal skoolgeld en 
boekegeld vir kinders, neefs, niggies.  
 
Ons laat ons huishoudsters leer, ons brei truie, musse, handskoene, ons koop komberse, ons 
gee klasse in papiere optel, kook, brei, hekel, kleremaak, spit, boer, plant,  koeie melk. Ons 
GEE. Ons koop oorpakke, koop verjaarsdag koeke, koop pille, betaal die taxi,  gee ons kosbare 
padkos langs die pad weg, en sweeties deur kar en treinvensters. Ons GEE.   Ons skep werk, 
ons kry jammer, ons bid, ons tel babas in asblikke op en maak hulle groot, ons gee 
kerspartytjies in kleuterskole in plakkerskampe, ons laat opereer, ons gee ons harte, lewers, 
niere, longe, poepol en tonge.  Ons GEE.   Ons is nie rassisties nie, ons is nie wraakgierig nie, 
ons bly steeds hier in ons land, ons maak skoon, ry aan, laai af, tel op. Ons troos, verduidelik, 
ons bly kalm, staan in lang rye en glimlag, en laat die een met die krukke eerste gaan. Ons 
GEE…….. Het ek al gesê - ons GEE.    So, ek dink,  iewers tussen erens en nerens het julle die 
kat aan die stert beet, en het julle alles agterstevoor en onderstebo. 
ENIELEDAM NAMUH    (Agterstevoor vir Madeleine Human) 

Anton Willemse 

Glass of Milk  
  
One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, 
found he had only one thin dime left, and he was hungry.  He decided he would ask for a meal 
at the next house. However, he lost his nerves when a lovely young woman opened the door.  
 
Instead of a meal he asked for a drink of water! . She thought he looked hungry so brought him 
a large glass of milk. He drank it so slowly, and then asked, How much do I owe you?"  
 
You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for a 
kindness."  He said ... "Then I thank you from my heart."  
 
As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and 
man was strong also. He had been ready to give up and quit.  
 
Many years later that same young woman became critically ill. The local doctors were baffled. 
They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease.    
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Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she 
came from, a strange light filled his eyes.  
 
Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room.   Dressed in his 
doctor's gown he went in to see her. He recognized her at once.  
 
He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day 
he gave special attention to her case.  After a long struggle, the battle was won.  Dr. Kelly 
requested the business office to pass the final bill to him for approval. He looked at it, then 
wrote something on the edge, and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she 
was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something 
caught her attention on the side of the bill. She read these words ...  
 
"Paid in full with one glass of milk"  
(Signed) Dr. Howard Kelly.  
 
Tears of joy flooded her eyes as her happy heart prayed: "Thank You, God, that Your love has 
spread broad through human hearts and hands."  
 
There's a saying which goes something like this:  
 
Bread cast on the water comes back to you. The good deed you do today may benefit you or 
someone you love at the least expected time.  If you never see the deed again at least you will 
have made the world a better place - And, after all, isn't that what life is all about?  

Estelle Ferreira 
 

 

A boat docked in a tiny Mexican fishing village.  A tourist complimented the local 
fishermen on the quality of their fish and asked how long it took him to catch them.  

"Not very long." they answered in unison.  
 

"Why didn't you stay out longer and catch more?" The fishermen explained that their 
small catches were sufficient to meet their needs and those of their families.  
 

"But what do you do with the rest of your time?"  "We sleep late, fish a little, play with 
our children, and take siestas with our wives.  In the evenings, we go into the village to 

see our friends, have a few drinks, play the guitar, and sing a few songs.  We have a 
full life."  
 

The tourist interrupted, "I have an MBA from Harvard and I can help you!  
You should start by fishing longer every day. You can then sell the extra fish you 
catch. With the extra revenue, you can buy a bigger boat."  

 
"And after that?"  

 
"With the extra money the larger boat will bring, you can buy a second one and a third 
one and so on until you have an entire fleet of trawlers. Instead of selling your fish to a 

middle man, you can then negotiate directly with the processing plants and maybe 
even open your own plant. You can then leave this little village and move to   Mexico 
City, Los Angeles, or even New York City!   From there you can direct your huge new 

enterprise." 
 

"How long would that take?" 
 
"Twenty, perhaps twenty-five years." replied the tourist.    "And after that?"   
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Afterwards?” “Well my friend, that's when it gets really interesting," answered the 

tourist, laughing. "When your business gets really big, you can start buying and 
selling stocks and make millions!"   

 
"Millions? Really? And after that?" asked the fishermen.  
 

"After that you'll be able to retire, live in a tiny village near the coast, sleep late, play 
with your children, catch a few fish, take a siesta with your wife and spend your 

evenings drinking and enjoying your friends." 
 
"With all due respect sir, but that's exactly what we are doing now. So what's the point 

wasting twenty-five years?" asked the Mexicans. 
 
And the moral of this story is:  

 
Know where you're going in life....     

Yvette Erasmus 

 

Daar was lank gelede 'n boer wat wen mielies gekweek het. Elke jaar het hy sy mielies 

ingeskryf by die landbouskou en soos klokslag wen hy die blou roset vir die beste mielies in 

die distrik. 

 

Een jaar het die joernalis van die plaaslike dagblad 'n onderhoud met hom gevoer en iets 

baie interessants geleer rondom die boer se manier van mielie verbouing. Die verslaggewer 

het te wete gekom dat die boer sy aanplantingsaad deel met sy bure. 

 

"Hoe kan jy dit bekostig om jou mieliesaad te deel met jou bure terwyl hulle ook elke jaar 

inskryf vir die beste mielie kompetisie?" vra die verslaggewer aan die boer.  "Maar 

meneer," sê die boer "het jy nie geweet?” Die wind tel stuifmeel op van die ryp wordende 

mieliekoppe en waai dit van saailand na saailand. Indien my bure minderwaardige gehalte 

mielies verbou sal kruisbestuiwing stadig maar seker die kwaliteit van my mielies nadelig 

beïnvloed. Indien ek goeie mielies wil hê moet ek my bure help sodat hulle ook goeie mielies 

verbou." 

 

Die boer was terdeë bewus van die mens se interafhanklikheid van mekaar. Sy mielies kan 

nie verbeter tensy sy bure se mielies nie ook verbeter nie.  

 

So is dit ook gesteld met ons lewens. Dié wat in vrede wil lewe moet ook hul bure help om in 

vrede te lewe. Dié wat gelukkig wil wees moet ook ander om hulle help om geluk te vind, 

aangesien die welstand van elke een verbind is aan die welstand van almal. 

 

Dit is moontlik om weg te gee en steeds ryker te word! Dit is ook moontlik om te styf vas 

te hou en alles te verloor. Ja, die vrygewige man sal ryk wees! Deurdat hy aan ander water 

gee, les hy ook sy eie dors. 

 
Zelda Swanepoel 

 
 



Liewerste Kamperjollers.        November, 2011  
 
Noudat die eksamens so te sê verby is of dalk is julle gelukkig en hulle is al klaar oor, kan ons 
seker almal rustiger lewe. Ek weet nie julle nie, maar ek dink ons almal hoop om darem ‟n 
onverwagte A of twee te kry. Ek het dalk nie hard genoeg, wat is genoeg, geleer nie, of die 
onderwyser vra die verkeerde of die onbelangrikste goed? 
 
Al moet ek sê, ek het darem nou die Sondag moed geskep toe Ds. Deon gepreek het oor dat 
God my ‟n A-simbool gee, want Hy maak net A produkte, al het Ds. al weer te lank gepreek. Ek 
sal hom dit darem vergewe, want hy het my skietgoed gegee as my ma kla dat ek nie genoeg 
leer nie. 
 
Partykeer, terwyl Ds. preek, het ek gesien Oupa raak ook weg, dit is.slaap, saam met heelwat 
ander mense. Die preek was seker vir hulle ook te lank. Maar Ouma sê sy sal my knyp as ek 
wegraak. Ek wil toe weet wat sal gebeur as ek in die kerk gil? Julle wil nie hoor wat maak Oupa 
toe nie, hy gee toe net een snork en dit in die kerk. Ek dink Ds. het gedink hy slaap alweer. Ek 
sien toe Ds. kyk na ons, maar ek maak toe asof ek niks gehoor het nie, wat 'n skande!!   
Later sê Oupa toe, “hy het nie geslaap nie, maar ek moet vir Ouma vra wat het gebeur toe sy 
eenkeer in „n hotel gegil het”. 
 
Maar dink julle sy wou my vertel, dit lyk soos een groot geheim. 
 
Ek moet sê, ek het ook so 'n paar geheime, ek is seker julle ook, geheime wat ons veral nie vir 
ons ouers sal of wil vertel nie.  Maar dink ons nie ook dat ons die geheime van die Here God 
kan wegsteek nie?   
 
Wel tot volgende jaar, lekker PARTY hou. Goeie eksamen uitslae en 'n heerlike Kersfees met 
net die beste geskenke en sterkte vir volgende jaar.. 
 
God loves you, be blessed. Groete en lovies. Matilda. 
 

KERSGROETE 

 
Kom ons gaan die Kerstyd 

in met 
 

 Jesus 
  
Ons Verlosser; 
Ons Saligmaker; 
Ons Leidsman; 
Ons Vredevors; 
Ons Here; 
Ons Môrester; 
Ons Heiland; 
Hy het op die kruis vir ons sondes gesterf . 
en gee ons hoop, liefde en blydskap. 
  

Ook in die Nuwe Jaar met hierdie Here. 
2012 

  
Seënbede, Gert & Luzie 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



Lede van Oos-Kaap 
 

Langs hierdie weg wil ons julle almal `n geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar 
toewens.  Dit is ons wens dat almal wat siek is/was, volkome sal herstel en dat `n ieder en `n elk 
die feesgety saam met hulle geliefdes sal geniet.  Mag die Groot Gewer van alles elkeen ryklik 
in die volgende jaar seën. 

Baie geluk met julle 35ste verjaardag.  Dit was sommer nou die dag toe ons die 30ste een 
gevier het.  Julle het egter die afgelope vyf jaar van krag tot krag gegaan.  Baie geluk met julle 
voortdurende toevoeging van nuwe lede.   

Ons weet dat die jare wat kom, ook voorspoedig sal wees met so `n bestuurspan. 

Baie dankie dat julle uitvoering gee aan die voorstel om die gesin meer by die aktiwiteite te 
betrek. 

Baie dankie vir julle ondersteuning, lojaliteit en vriendelikheid wat ons by julle ervaar.   

Groete 

Daan en Cecile 

GEBIEDSVOORSITTER 

 

 



 

 
 
 
 
 

‘n ONTSPANNE gemoed, 
‘n RUSTIGE siel, 

‘n VROLIKE gees, 
‘n GESONDE liggaam & ‘n hart gevul met LIEFDE 

....Dit is ons wens vir julle die feestyd! 
 

Geseënde Kersfees 
en baie dankie vir jul ondersteuning en liefde in 2011. 

 

Johan, Alida, Reinhardt & De Wet 

 

 
 

 



Gou'Ek en my man was al vyf jaar gelukkig (wel, meeste van die tyd!) getroud, toe was daar 
nog geen teken van die geluid van  kindervoetjies  in die huis nie. Ek besluit toe om ernstig oor 
die saak te bid, en ek belowe die Here, dat as Hy vir ons 'n ou kindjie gee, dan sal ek 
die perfekte ma wees - die ou bondeltjie met my hele hart liefhê en grootmaak met die  Woord 
as my gids.  
                                                                        
My gebed is beantwoord en ons word geseën met 'n pragtige seuntjie. 'n Jaar later word ons 
geseën met nog 'n seuntjie. Die Here se seën het nie opgehou  nie, en 'n jaar later is daar 'n 
derde seuntjie en die jaar daarna seen Hy ons met 'n 
dogtertjie.                                                      
                                                                             
My man was van mening dat ons skoon bankrot geseën is. Vier kinders! En die oudste was 
skaars vier jaar oud! Ek het 'n duur les geleer: ek het geleer  dat 'n mens nie vir God iets vra as 
jy dit nie met jou hele hart bedoel  nie. 'n Dominee het dit eendag so raak gestel: 'As jy wil staan 
en bid vir reên, dan moet jy voorbereid wees en jou sambreel saambring! 
 
Ek het my belofte aan die Here probeer nakom en elke dag vir hulle 'n paar versies uit die Bybel 
gelees terwyl hulle nog maar in hulle wiegies gelê het. Dit was 'n goeie begin! Die Here het my 
toevertrou met vier kinders,  en ek wou Hom baie beslis nie teleurstel nie!                               
  
 Maar ek moes op die harde manier leer dat kinders grootmaak nie vir sissies is nie - dit vra van 
jou mandjiesvol geduld, soos die slag toe ek  in die kombuis kom en twee dosyn eiers stukkend 
op die kombuisvloer aantref. Al  wat hulle wou doen, was om vir die baba-kuikentjies te soek 
wat binne in die eiers sou wegkruip! Ek het my bes probeer om hulle punt in te sien toe 
 
 hulle 'n tehuis vir hawelose paddas in die spaarkamer geopen het. Dit het my’ n volle twee 
grillerige ure gekos om die drie-en-twintig slymerige paddas te vang! En toe was daar die dag 
toe my dogter 'n bottel tamatiesous oor haarself uitgegooi het, en in 'n kombers toegerol het - 
net om te voel hoedat dit moet wees om 'n warmbrak te wees. Ek het baie hard probeer om die 
humor in hierdie petalje raak te sien, maar keer op keer doem die groot rooi gemors voor my oê 
op.           
 
Ten spyte van die vyf-en-twintig-duisend doeke wat ek moes omruil; die vyf jaar wat 
verbygegaan het soms sonder 'n warm maaltyd; die feit dat ek nooit vir langer as 'n uur of twee 
op 'n slag kon slaap nie - sê ek steeds  elke dag vir die Here dankie vir my kinders. Ek kon dalk 
nie my belofte om  die perfekte ma vir hulle te wees behoorlik nakom nie - aag, ek kon dit nie 
eers naastenby doen nie! - maar ek het my belofte gehou, en hulle volgens  God se Woord 
grootgemaak. 
 
 Soms het ek die teiken so 'n bietjie gemis, soos die dag toe sy haar partytjierok kerk toe wou 
aantrek - ek het verduidelik dat ons kerk toe gaan om Jesus te loof, maar sy het onthou van die 
partytjie toe Oom Wynand verloof geraak het - en as Jesus nou verloof raak - dan moet daar 
mos ook  'n  partytjie wees! Iets het op 'n slag in die betekenis van woorde skeefgeloop, toe ons 
oudste vreesbevange geprotesteer het dat hy nie gif wil hê nie - dit was nadat daar die aand 
gelees is dat God ons vergewe as ons sondig.  
 
Toe breek die trotse dag aan: ons kroos sou deelneem aan 'n Kersuitvoering. My vyfjarige 
skaapwagter het sy enkele sinnetjie geoefen,  en in sy gedagtes vir hom 'n prentjie gemaak van 
wat daar gebeur het.  'Hulle het die Kindjie gevind, toegedraai in doeke.', het die groot aand van 
die opvoering  geword:    
                            
'Hulle het die Kindjie onder 'n hoop vuil babadoeke gesoek.' 'Ag siesa!', was Maria se 
kommentaar, terwyl sy haar neus vies toegedruk het. Toe breek daar 'n stoeigeveg uit tussen 
Maria en die skaapwagter, en die engeltjie wat tussenbeide kom buig haar kransie en verloor 
haar een vlerk.        



 

 
 Ek sak al laer in my sitplek in, maar nog is dat het einde niet: Maria laat die pop (wat Jesus 
voorstel) val, sodat die pop die verhoogtrappies afrol tot heel onder terwyl dit 'Mamma! Mamma' 
kerm. Maria trippel die trappies af en gryp die pop. Onder luide gelag uit die gehoor, draai sy die 
pop oorhaastig weer in sy kombersie toe, net betyds vir die aankoms van die wyse manne. En 
toe kom my seun se groot oomblik: 'Ons is die drie wyse manne', kondig hy plegtig aan, 'en ons 
bring goud......' daar volg 'n stilte, en ek hou my asem op. 'Wie rook in die middel?' vra hy kwaai, 
terwyl hy vinger wys na die  skaapwagters. Ek wil wegsak in die aarde in, maar die gemeente 
gee hulle 'n staande applous terwyl hulle kraai van die lag.                
 
'Ek het in my lewe nog nooit so 'n Kersuitvoering gesien nie', sê die dominee agterna, terwyl hy 
die trane uit sy oê vee, 'Wie rook in die  middel?   
                            
- ek sal dit nooit vergeet nie!', kreun hy terwyl 'n volgende lagbui hom dubbel laat vou.  “My 
kinders is die trots en vreugde van my lewe', antwoord ek hom, terwyl ek soek in my handsak 
vir 'n hoofpynpil.'  
                               
Jesus het gesê dat Sy dissipels die kindertjies na Hom toe moet bring, en  toe vertel Hy vir die 
dissipels dat hulle eers soos kindertjies moet word voordat hulle die koninkryk van God sal kan 
ervaar. 'n Kind beleef geloof  baie meer intens as grootmense, en al verstaan hulle party goed 
glad nie, aanvaar hulle dit nogtans onvoorwaardelik. Die dag as ons God se, dikwels  totaal-
onverstaanbare beloftes eers onvoorwaardelik aanvaar soos 'n klein kindjie, dan is ons op die 
regte pad. 
                                       
Gebed:                                                                      
Here, dankie vir kindertjies in ons lewe. Maak my asseblief vandag soos 'n kindjie in die 
geloof.                                              
 
“Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal:goud, wierook en 
mirre.” (Mat 2:11)                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estelle Ferreira 



 

 

Jaarprogam : 2011 & 2012 
   

Maand Datum  Kampterrein 

September 30/9 - 2/10 Mangoldspool 

Oktober 14 - 16 Kongres 

Oktober 21 - 23 Mini-gebied: Van Stadens 

November 16 - 20 Kerskamp : Van Stadens : Senior Burger 

Desember  02 - 04 Mangoldspool 

Januarie  04 - 08 Summerwood 

Februarie 17 -19 Willows 

Maart  02 - 04 100+ : Van Stadens 

Maart  16 - 18 Kabeljous 

April 06 - 09 Paasnaweek 

April 27/4 - 01/05 Gebiedsaamtrek 

Mei 18 - 20 Gamtoosferrie : Senior Burger 

Junie 15 - 17 Mangoldspool 

Julie 30/06 - 08/07 Wintertoer 

Julie 06 - 08 Addo & Sitrusoewer 

Augustus 09 - 12 AJV : Van Stadens 

September 31/08 - 02/09 Geheim 

September 21 - 24 Kongres 

September 28 - 30 Kabeljous 

Oktober 19 - 21 Mini-gebied: Van Stadens 

November 16 - 18 Kerskamp : Van Stadens 

Desember  30/11 - 02/12 Mangoldspool 

   

   

Vakansiedae 2012 Skoolvakansie - 2012 

Nuwejaar 1 Januarie Natal/Noordkaap/Ooskaap/Weskaap 

Openbare 
vakansiedag 2 Januarie Open:   11 Januarie 

Menseregtedag 21 Maart Sluit:    23 Maart 

Goeie Vrydag 6 April Open:   10 April 

Gesinsdag 9 April Sluit:    22 Junie 

Vryheidsdag 27 April Open:   16 Julie 

Skoolvakansiedag 30 April Sluit:    28 September 

Werkersdag 1 Mei Open:   8 Oktober 

Jeugdag 16 Junie Sluit:    7 Desember 

Nasionale Vrouedag 9 Augustus   

Skoolvakansiedag 10 Augustus   

Erfenisdag 24 September   

Versoeningsdag 16 Desember   

Publiede vakansiedag 17 Desember   

Kersdag 25 Desember   

Welwillendheidsdag 26 Desember   

 



 

 
RESEPTE 

 
BAK NOU VIR DIE DESEMBER KOEKBLIK!! 

 
Hierdie werk ook baie goed met pepermentsjokolade. 
 
BESTANDDELE 
 
210g botter 
50 ml strooisuiker 
15 ml water 
500 ml koekmeelblom 
200g heelneutsjokolade (2 plakke) 
versiersuiker 
 
METODE 
 
Room botter en suiker. 
Voeg water en meel by en meng deeglik. 
Sny sjokolade in blokkies en vou elke blokkie toe in sowat 5 mm dikte deeg. 
Bak in 'n voorafverhitte oond teen 180 grade Celsius vir sowat 20 minute. 
Strooi versiersuiker oor terwyl dit nog warm is. 
 
 
 
 
 

 
SOMERGENOT 

 

2L vanielje roomys 
1 blik karamelkondensmelk 
½ koppie soutgrondbone, fyngemaak 
1 pakkie gemmerkoekies, fyngemaak 
1 broodpan 
Kleefplastiek 
 
METODE 
 
Voer die broodpan uit met kleefplastiek. Haal roomys 20 minute voor die tyd uit die yskas. 
Pak die broodpan in die volgende lae: 
 
Strooi die helfte van die gemmerkoekies, dan die helfte van die grondbone, skep die 
kondensmelk in 'n versiersuikerbuis, en spuit dit liggies oor die grondbone, sny die roomys in 
2cm skywe, en skep bo-op, herhaal die lae. Strooi bruinsuiker heel bo-op. 
Plaas terug in vrieskas vir minstens 'n uur en 'n half  voor jy dit gebruik. Dis 'n nagereg wat 
vooraf gemaak en gevries kan word. 

 

SAWA Oos-Kaap kan besigtig word by 
www.sawa.org.za  & 
www.facebook.com/groups/sawa,oos-
kaap 



MANGOLDS POOL : 30 SEPTEMBER 2011 TOT 2 OKTOBER 2011 
 
Die oord het behoorlik uit sy   … en toe word die Benji & Yvette Erasmus se 
nate gebars           nuwe karavaan net daar en dan "verkoop"!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saterdag word daar jaffles gebak en ……    aan gesmul!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almal het die "cocktail afternoon" terdeë geniet,  
waar Annemarie Momberg as "gasvrou" opgetree het 
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MINI-GEBIED : VAN STADENS : 21 – 23 OKTOBER 2011 
 
Die Seerower tema was absoluut 'n treffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die kinders het werklik geblom!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ouer seerowers het egter nie 
op hulle laat wag nie!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die "slipe 'n slide" 
 het ook gesorg  
vir vele prêt!! 
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VOORSPOEDIGE 2012 

TOE 




