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REDAKTEURSBRIEF
Ek het onlangs `n artikel van Callie Opperman op Kruis.net gelees en self oor die
vingers getik voel. As mense, is ons so vinnig om ander te oordeel en te
beskinder sonder `n tweede gedagte, daarom deel ek graag haar stukkie met
julle, want ons is tog almal skuldig daaraan.
"Ons praat so maklik saam met die groep wanneer iemand ‘n verkeerde of
skandelike ding gedoen het. Maar ons praat nie net nie, ons veroordeel sommer
ook. Dikwels sommer aanklaer en regter!
Die media stel die voorbeeld en ons volg so maklik. Die gemiddelde persoon word vandag blootgestel
aan baie media: koerante, tydskrifte, TV, Internet, e-pos, selfoonboodskappe en allerlei sosiale
kommunikasie. Die vraag is: Word ons in ons beoordeling van ander mense se “sondes” deur die
Woord van God gelei, of word ons eerder deur die algemene media gelei? Mag ons dan glad nie
beoordeel nie?
Jesus het by geleentheid gesê: “Moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig.” (Johannes
7:24). Hoor ons wat ons Leermeester leer? Daar moet regverdigheid wees wanneer ons uitsprake gee
oor mense se optrede. Een van die basiese maniere om regverdig te wees, is om nie op die oog af te
oordeel nie. Of, soos dit ook gesê word: Moenie op hoorsê oordeel nie. Maak seker van jou feite.
Moenie eers bespiegel as jy nie genoeg inligting het nie. Moenie skinder nie. Moenie agteraf stories
versprei nie. Jou manier om oor iemand te praat wat verdink word van een of ander skandalige optrede
(let wel: nog nie deur ‘n hof skuldig bevind is nie), kan dit waardeur hy gaan vererger of verlig.
Die Here bedoel nie dat ons ‘n verkeerde optrede moet oorsien nie. Allermins! Maar wat Hy wel van sy
kinders verwag, is om soos Hy te wees – beoordeel regverdig. Moenie oor iemand se optrede ‘n
oordeel vel voordat jy al die feite gesien of gehoor het nie. Weerhou jou van veroordeling! Daar is maar
een wat werklik mag veroordeel, dit is die Regter God. Voor Hom kan niks weggesteek word nie. Hy
ken al die feite. Hy is die heilige en volmaakte, ook in sy oordele.
Die opdrag tot regverdigheid geld in jou beoordeling van die optrede van jou ouers, jou kinders, jou
vriende, jou gemeentelede, mense in die regering, sportsterre, ja almal oor wie jy ‘n mening moet of wil
gee. Leef die gesindheid van Christus uit.
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Hoe kan ons optree om die Here Jesus Christus se gesindheid te vertoon?
-Moenie reg in eie hande neem en regter “speel” nie. Jy kan onskuldige mense baie seer maak.
-Moenie aanlas by stories waarvan die bron onseker is en dit oorvertel nie.
-Bid eerder vir mense as om agteraf oor hulle te praat – al vermoed jy hulle is skuldig.
-Leef altyd liefde uit, soos die Here teenoor sondaars optree.
-Wees bereid om te vergewe wanneer iemand opregte berou het. So is God bereid om te vergewe.
-Wanneer jy die oortreder was, aanvaar God se vergifnis en ook dié van jou medemens."
Wapad Groete,
Elzaan
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VOORSITTER VERSLAG
Die winter is hier met sy heerlike dae, al is die oggende en aande koud. Wat is nou
lekkerder as 'n kamvuur en geselsskap met SAWA vriende tydens ons winter
saamtrekke. Daar is heelwat van ons lede wat minder kamp en ek glo daar is goeie
rede. Wil julle nie maar weer kom gesig wys nie? Pak julle woonwa, ons verlang na
julle. Tannie Bettie is 'n ware Sawanant wat haar nie deur 'n operasie laat stuit nie. Sy
het kort na haar operasie dit gewaag om by Gamtoos te gaan kamp. Ons is trots op
jou Tannie!
Die lede wat die 100+ naweek bygewoon het, kan nie uitgepraat raak oor die heerlike naweek wat Klein
Karoo gebied het nie. Baie dankie vir al julle reëlings en harde werk. Voorwaar 'n wenner naweek! Die
Gebiedssaamtrek te Keurbooms was 'n heerlike nweek. Daar is lekker saam met die ander streke
gekuier. Ons Nasionale voorsitterspaar, Jurie en Kitty Dreyer en Nasionale sekretaris André Swanepoel
en sy vrou Vinkie het ons daardie naweek kom besoek. Ek glo hulle het daardie heerlike weer vir ons
bestel, want vir beter kon ons nie vra nie. Dankie Willem vir al jou reëlings van die naweek, dit was klop
disselboom. Daar het ons weer gesien, alle oorde het reëls wat nagekom moet word en dit is nie SAWA
se reëls nie. Die verskillende streke het gesorg vir eetgoed verkope soos, pannekoek, jaffels en
poedings.
Die wintertoer is op hande en ek glo die lede wat dit gaan meemaak is reg vir die ding.
Dankie aan ons lede wat gereeld hulle bedryfsfonds en ledegeld betaal. Dit is goed om te sien ons
Sawanante is verantwoordelik wat dit betref.
Haak jou woonwa, die volgende saamtrek is om die draai. Veilig Sleep, ons sien jou daar!
Wapad groete
Tjaart
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Stuur enige stories en inligting
aan leroux.elzaan@gmail.com

www.facebook.com/groups/SAWAOK/

UIT DIE
WOORD
(www.heuning.co.za)
TENT VAN ONTMOETING
As mens deur die Bybel lees oor die “geskiedenis” van die kerk as die “huis van die Here”, dan begin
dit by die “tent van ontmoeting”. Moses het ‘n tent opgeslaan buite die kamp wat gedien het as
ontmoetingsplek met die Here. (Eks 33:7) Wanneer Moses na die tent toe gegaan het, het die hele
volk opgestaan en by die ingang van hulle tente gaan staan. Dan het die wolkkolom (die Here se
teenwoordigheid) afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan en dan het die
Here met Moses gepraat, direk soos ‘n man met sy vriend (Eks 33:11). Wanneer die volk die
wolkkolom gesien het, het hulle in aanbidding en eerbied gebuig. Dit was ‘n gewone tent, maar
omdat dit opgeslaan is as ontmoetingsplek, was dit ‘n heilige plek – waar God teenwoordig is / waar
hy “praat”, is dit heilig. Soos bv waar God met Moses gepraat het in die brandende doringbos, en vir
hom gesê het om sy skoene uit te trek, want die plek waar hy staan is gewyde grond (Eks 3:5)
VERBONDSARK & TABERNAKEL
Ons lees voorts in Eks 25 van die Verbondsark as “huis van die Here”. Die inisiatief en opdrag om die
ark te bou kom van God af. Hy gee presiese instruksies oor hoe die ark gemaak moet word (Eks 25:10
22); Sy doel daarmee is: “hulle moet vir My ‘n heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan woon” (Eks
25:8); “daar sal Ek jou ontmoet”, daarvandaan sal die Here praat en sy bevele vir die volk gee (Eks
25:22). Dit is dus bedoel as God se blyplek tussen die mense (sy huis), as die ontmoetingsplek met
Hom.

Die Verbondsark bly deurentyd die simbool van God se teenwoordigheid, en moet ook later nadat
Salomo die Tempel gebou het in die allerheiligste geplaas word (1 Kon 8:3-9)
Wanneer die Israeliete getrek het of na ‘n veldslag is, het die ark saamgegaan. Daar was streng
voorskrifte van hoe die ark vervoer en hanteer moes word, omdat dit heilig was; dit was heilig omdat
dit die simbool van God se teenwoordigheid was. In 2 Sam 6:1-8 lees mens bv dat Ussa dood is omdat
hy die ark wou keer toe dit wou val omdat die osse wat dit gedra het gestruikel het (2 Sam 6:1-8). Dit
wys vir my dat God se teenwoordigheid vra vir heiligheid en gehoorsaamheid.
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Verder gee die Here opdrag aan Moses om ‘n Tabernakel te maak (in Eks 26 ev is die instruksies vir
die maak, en in Eks 25-40 lees ons hoe die Tabernakel met al sy toebehore gemaak is deur die
vakmanne, nadat die hele volk offergawes gegee het van goud, silwer, brons ens (Eks 35:4-9) as
bydraes vir die oprig van die Tabernakel). Die Verbondsark moet binne in die Tabernakel se
allerheiligste gedeelte kom. Toe dit alles haarfyn volgens God se voorskrifte gebou is (Eks 35-39),
moes Moses salfolie vat en alles salf en as heilig aan die Here wy (Eks 40:9-11); daarna het die Here se
teenwoordigheid die tabernakel gevul, Hy het by Sy volk kom woon! Hy was “permanent” in die
tempel teenwoordig, en nie net per geleentheid soos by die tent van ontmoeting wanneer die
wolkkolom afgekom het nie. Eks 40:34: “’n Wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige
teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul”

TEMPEL
Die volgende “huis van die Here” waarvan ons lees is die tempel wat
Salomo gebou het. (Lees in 2 Kron 3-7 daarvan). Ons lees dat toe die
tempel klaar gebou is het Salomo gebid en die tempel aan die Here
gewy. Hy het die Here uitgenooi om dit sy woning te maak: “Kom dan
nou na u rusplek toe, Here God” (2 Kron 6:41). Daarna het die magtige
teenwoordigheid van die Here die tempel gevul; Hy het by sy mense
kom woon (2 Kron 7:1). Die Here sê in 2 Kron 7:12 dat Hy die tempel
gekies het as die plek waar daar vir Hom offers gebring kan word, Hy sê:
“Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke
gebed hiervandaan. En nou kies Ek en heilig Ek hierdie tempel sodat my
Naam altyd daar sal wees, en dit altyd my sorg en liefde sal geniet” (2
Kron 7:15-16)
Die tempel is later geplunder, verwoes en afgebreek, maar weer herstel
en weer aan die Here gewy. Die tempel het ‘n heilige plek gebly,
afgesonder vir ontmoeting met God, maar is dikwels ontheilig deur
verkeerde gebruike (bv 2 Kon 22:4-8), en is dan altyd weer gereinig en
aan die Here toegewy.
MY LIGGAAM
In die Nuwe Testament na die uitstorting van die Heilige Gees, word
ons, as kinders van God, se liggame Sy blyplek, Sy huis, die tempel:
1 Kor 3:16-17
Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die
tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.
1 Kor 6:19
Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat
in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie

JUNIE 2017 | UITGAWE 2

Ef 2:20-22
Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan
Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel
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vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
Nou is dit nie ‘n tempel of kerkgebou waarin Hy woon nie, nou is sy teenwoordigheid nie net meer ‘n
wolkkolom bo oor die kerk nie, nou woon Hy IN my. As sy tempel moet EK nou rein en heilig en skoon
wees, afgesonder vir Hom. Geestelik is ek nou die “huis van die Here”. Die reëls en voorskrifte vir die
heiligheid en gewydheid van die tempel en die verbondsark is nou nie meer van toepassing op die
kerkgebou nie, maar op my liggaam. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die gordyn in die tempel
wat die allerheiligste afgeskerm het (genoem die voorhangsel) van bo na onder geskeur (Matt 27:51),
wat beteken dat daar nou vir ons almal toegang is tot God, nie net vir die priester en Moses van ouds
nie.

(UIt die Woord, vervolg vanaf bladsy 6)
Ek was op ‘n stadium so hartseer om te sien dat die “heilige”
kerkgebou, waarin ek grootgeword het en 30 jaar gelede in
getroud is, verkoop is en nou ‘n koepel op het en ‘n moskee
geword het! Toe ons grootgeword het het ons nie eens hard
gepraat in die kerk nie want dit was ‘n heilige plek. Het God
nou minder heilig geword, of is sy eer aangetas omdat dié
spesiale gebou nou vir iets anders gebruik word? Nee,
definitief nie. Wat help dit ook as die kerkgebou heilig is,
maar ons wat daar ingaan bied nie ons lewens en liggame
aan God as ‘n heilige, afgesonderde woonplek nie? Na my
mening is laasgenoemde veel belangriker!
Op 21:22 sê baie mooi dat daar nie ‘n tempel in die nuwe
Jerusalem sal wees nie, want “sy tempel is die Here God, die
Almagtige, en die Lam”.
Na my mening is die kerk vandag net ‘n gebou van bakstene
en sement, dit is eers wanneer ons daar ingaan en God
aanbid dat dit ‘n heilige plek word. Waar Christene
bymekaar kom is die Here in hulle midde, en word dit ‘n
heilige plek, of dit in ‘n sitkamer, onder ‘n boom, in ‘n kamer
in die gevangenis, of in die mooiste, sierlikste kerkgebou is.
Wilna Botha
13 Junie 2012

(www.heuning.co.za)

“There is no medicine like hope, no incentive so great, and no tonic so powerful as expectation of
something better tomorrow.” Ek lees dié aanhaling nou die dag êrens en my hart beaam dit dadelik.
Om iets te hê om na uit te sien kikker mens mos vinnig op en sit sommer ’n huppel in jou stap. Om te
verwag dat dit môre of volgende week of volgende jaar beter sal gaan, help mens om vandag se las
te dra, gee jou moed om deur te druk. Miskien is jy siek en is jou hoop op daai volgende rondte
chemoterapie om beter te voel. Miskien het jou huwelik skipbreuk gely en is jou hoop op daai nuwe
vriendskap. Miskien het jy jou werk verloor en is jou hoop op daai onderhoud wat jy môre het.
Miskien is jou geld op en jou hoop is op daai volgende bestelling. Hoop op uitkoms. Hoop op
genesing. Hoop op iets beter. Hoop op God. Glo in God. Geloof bring hoop. Hou vas daaraan, kom
wat wil! “Ek bid dat God in wie julle al julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal vol maak
met blydskap en vreugde. Dan sal julle, deur die groot krag van die Heilige Gees in julle lewe, altyd
oorvloedige hoop hê. Dan sal julle onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil.”(Rom 15:13, Die
Boodskap) ~ Wilna Botha, 18/05/2017
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LIEF, LEED EN SIEK
Ons lede presteer gereeld in verskeie velde terwyl ander deur moelike tye gaan, vind hier uit wie lief,
leed of siekte het.

LIEF
Ishcke en Steve Lambrechts se dogter, Stefani (links) het deel
geneem aan Ironkids.
Deon en Tersia le Roux se dogters het
graad gekry. Elzaan (links) het haar BTech
in Public Relations (Cum Laude) ontvang
en Claudette (regs) het haar Masters in
Media Studies (Cum Laude) ontvang.
Theo en Mariana Pozyn se dogter, Carmen (links) het haar BCom Honours in
Business Management ontvang.
Paul en Juanita Van Aardt se dogter, Nadia (regs) het
haar graad in Industrial Engineering ontvang.
Ds Rudie, Peter van Rensburg en Ronnie Boshoff het
deelgeneem aan die Two Oceans.
Eric en Wilna Noack se seun, Storm is gekies vir OP o/19 Rugby.
Jacques en Wanda Visser se dogter, Shenê is gekies vir OP o/14 Netbal.
Kallie en Denise Kaltenbrunn se dogter, Bianca (links) is gekies om vir NMMU se
Madiba – Guheretts hokkie span te speel. Sy is in haar eerste wedstryd as speler van
die wedstryd gekies. Sy is nou eers in graad 11.

Tjaart en Nelia Snyman se dogter Anel Muller het die MD
toekenning by Volkswagen ontvang
Barend en Marius Swanepoel bestuur die “Villa Restaurant” wat onlangs op Despatch geopen
het. SAWA wens hulle alle sterkte en sukses toe met nuwe besigheid.
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Ishcke en Steve Lambrechts se dogter,
Stefani (regs) en De Wet en Yolandi Fourie se
seun, Tiaart het deel geneem aan hul eerste Taekwondo tornooi.

SIEK
Marcus Pottas het `n toonoperasie gehad.
Tannie Alna Steenkamp (links) het gegaan vir `n MRI.
André Venter (regs)was in die hospitaal opgeneem met pyne in sy
bors.
Bettie Venter (regs) het `n heup operasie ondergaan.
Marie Weitz (regs) het `n heupvervanging ondergaan en sterk goed
aan by die huis. Benna het weer die dokter besoek vir verdere
ondersoek van sy oë.
Stienie Grobler (regs) het`n blaasoperasie ondergaan.
Ria Kapp het `n oog operasie ondergaan.
Ronnie Boshoff se ma is opgeneem in Provinsiale Hospitaal nadat sy geval het en haar suster, Emmie,
het borskanker.
Spikkels gaan ‘n hartspesialis besoek want hy toon geen beterskap nie.
André Muller het die 12de Junie `n Kakebeen operasie (Kwaadaardig) ondergaan.
De Wet en Yolandi Fourie se seuntjie Christoff (regs) was in die hospitaal met ‘n
borskwaal.
Oom Danie Zeelie was ook in die Hospitaal. Hy kry Epilepsie aanvalle.
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Elmar Steyn het `n heupvervanging operasie ondergaan.

LEED
Daar is van ons lede wat onlangs geliefdes aan die dood afgestaan het, ons vra dat julle hierdie
lede in jul gebede hou.
Zeldrien Strydom se pa is oorlede.

Susan Smith se broer is oorlede.

Tannie Trish se suster is oorlede.

Corné Terblanche en Paul van Aardt se pa
is oorlede.

Jimmy Müller, oud Sawanant, is oorlede.

Daar is geen hartseer en leed so groot en seer dat
God dit nie beter kan maak nie. Hy ken die kamers
van jou hart waar jy die hartseer wegpak.
Hy weet van elke oomblik dat jy dit uithaal omdat jy
dink dit sal jou troos.
Nee...
laat jou hartseer daar, weggepak in die laai.
Vertrou op God om jou heel te maak.
Hy genees elke hartseer, vee elke traan af en gee
vrede, as jy dit vir Hom gee.
Sterkte as jy vandag hartseer iewers in `n laai het.
-Anne
JUNIE 2017 | UITGAWE 2
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100+ KLEIN-KAROO

Die Klein-Karoo 100+ het plaasgevind vanaf 17 to 21 Maart
2017 by Pine Creek in Die Grootbrakrivier.
Klein Karoo was bevoorregd om gasheer te wees vir die
100+ Saamtrek van Kaap Middellande.
Op Donderdagoggend 8uur van 17 Maart 2017 begin die
Sawanante aankom by Pine Creek in Grootbrakrivier.
Gelukkig was daar toe reeds ‘n ywerige Sawanant of twee
wie al van Woensdag af kamp en kon reggestaan met
vroegoggend koffie.
Die weer speel mooi saam en eie aan die Tuinroete het ons
ongelooflike heerlike kampweer. Nie te koud nie, nie te
warm nie, net reg!
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Vrydag kom die meeste Sawanante aan en die 100+ lede
word verwelkom met ‘n eetdingetjie en koffie al te mooi
verpak in swart, wit en pienk – die tema van die naweek is
dan Parys – maar nie die een in die Vrystaat nie!
Altesaam 23 woonwaens trek laer om die kampterrein met
braaiers en vuurmaakplek in die middel. Die streke word as
volg verteenwoordig:
Oos Kaap = 9 woonwaens
Strilitzia = 2 woonwaens
Klein Karoo = 12 woonwaens
Vrydagaand word heerlik saamgebraai en kuier almal tot
laat. Nuwe vriendskappe word gesmee en die wat mekaar
reeds ken word net hegter langs die braaivleisvure onder
die sterre.

Vroeg Saterdagoggend is ‘n geskarrel by die Voorsitter van Klein Karoo,
Gideon en Esmarié le Grange, se woonwa. Tafels word uitgdra en in swart
en pienk getooi, ‘n groot urn met kookwater word aangesit en die reuke
van ontbyt sweef deur die lug. Gideon moet nog eers radio toe gaan waar
hy by SFM ‘n omroeper is maar gelukkig lyk dit of alles glad verloop terwyl
hy agter die mikrofoon inskuif. Om 11 uur kom die 100+ lede bymekaar vir
‘n bederf ontbyt wat bestaan uit ‘n Oelala-laag ontbyt, vars broodrolletjies,
stomende koffie en heerlike samesyn. Die paar krummels wat oorbly is
stille getuies dat hier so pas gesellig gekuier en heerlik gesmul is.
Die aand se funksie word by Tafeltjie Dek in Grootbrakrivier gehou en met
die instap word die Sawanante begroet deur Ben en Sonja se voetjeuk
musiek. Dit voel kompleet of ons by ‘n straat restaurantjie in Parys is, met
die Eiffel toring ewe kordaat teen een muur afgeëts. Die Sawanante
oortref hulleself met hulle Franse uitrustings wat insluit kruisbande,
beréts, lang franse sigarette en nog vele meer. Gideon verwelkom almal in
egte Frans maar aangesien ons nie eintlik verstaan het wat hy sê nie moes
hy noodgedwonge oorslaan na Boere Afrikaans – en toe begin die pret.
Die kos is smaaklik en die musiek onverbeterlik en al was daar nie juis
dans plek nie, kon ons nie anders as om tog ‘n paar stofwolke uit die vloer
te dans nie.

Chris & Drienie van Zyl is ons babas met 103 kampe.
Sondag oggend het Ds van Eeden vir ons gepreek en daarna het elkeen
rustig verkeer totdat die kampers een vir een begin vertrek.
Klein Karoo Bestuur wil elkeen bedank wat deel was om hierdie naweek
so ‘n sukses te kon maak.
Groete
Gideon en Esmarié le Grange
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Na ete moes elk van die paartjies ‘n verteenwoordiger aanwys vir die
onbekende wat wag. Gideon begin deur te vertel van die Franse toeris
wat op soek is na die naaste restaurant wat paddaboudjies bedien en so
kry elke afgevaardigde die kans om in sy beste Frans aanwysings te gee.
Nodeloos om te sê dat die verduidelikings die arme toeris skoon
deurmekaar het want hy het gaan draai by die volstruisfabriek met die
groot hoenders en lang nekke, later by Knysna van ‘n boot afgeklim en
met ‘n draai op Oudtshoorn beland. Gelukkig kon die toeris ‘n geleentheid
kry saam met ‘n langhaar vent en einde ten laaste het hy aangekom by die
kampterrein waar ons Sawanante hom kon help met ‘n tjoppie op die kole.
Die wenner van die wissel trofeë is Kobus Bouwer wat met sy
paddaspronge die prys losgeslaan het. Karl-Heinz & Sonette Niemand was
die besgeklede paartjie.

RIVER REEDS

Die River Reeds kamp het plaasgevind vanaf 14 tot 17 April 2017.
Ons Paasnaweek kamp hierdie jaar was n splinternuwe ervaring. Dit was by
River Reeds en die eerste keer dat ñ SAWA kamp daar gehou is. Japie
Snyman, Frans Labuschagne, Richard Heyman en Tjaart Snyman was eerste
om te arriveer die Woensdagmiddag. Die ander lede het vanaf Donderdag
begin uitkom en selfs Vrydag het nog lede opgedaag.
Die eienaar was maar baie skepties oor die 19 karavane, want volgens hom
kan die plek net 14 karavanne neem en veral oor die kragpunte. Glo my ons
het almal ingepas en daar was nog plek vir drie karavanne. Krag miskien so
3x afgeskop, maar nie vir lank nie. Die Bothma’s het Sondag kom kamp en
oorgeslaap in hul tent.
Die weer was lekker, miskien so hier en daar `n druppel geval, behalwe vir
Vrydagnag se harde bui wat uitgesak het. Verder kan ons glad nie kla van
slegte weer nie.
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Daar is lekker saam gekuier om die vuur en onder die lapa. Oud en jonk het
speletjies onder die lapa gespeel terwyl van die manne probeer het om ñ
vissie te vang. Ek weet nou nie so mooi nie, dieselfde vissie is drie keer deur
verskillende mans gevang.

Donderdagaand is boekevat deur Poppie en Richard Heyman gehou.
Vrydag het elkeen sy eie ding gedoen en net lekker saam gekuier. Een
groep het lekker potjiekos gemaak en die kok was Sandra Fourie. Tannie
Susan Smith het vir ons boekevat gedoen en vertel waaroor paasfees gaan,
die kruisiging en opstanding van Jesus.

Saterdag was almal baie rustig en speletjies gespeel en die wat wou
dorp toe het dorp toe gegaan. Heerlike ontbyt is onder die lapa
gemaak, ñ eiertjie en bacon op sy regte tyd is darem lekkerrrrr! Judie
Botha se boekevat het aangesluit by Susan Smith sin oor die
opstanding van Jesus.
Jakkie het Sondagoggend vir ons n pragtige boodskap gebring wat
jou weer bietjie laat dink het en dit het ook gegaan oor die kruisiging
en opstanding van Jesus. Daarna het die paashaas gekom. Wat ñ
pragtige paashaas, vat jy aan haar stert dan hop, hop sy. Die kinders
het hulle emmertjies eers versier voor hulle die paaseiers gaan soek
het. Daar is vir almal van groot tot klein paaseiers uitgedeel.
Jacques en Zeldrien Strydom het vir elke karavaan ñ skinkbord
gemaak en met die skenkings van die paaseiers gevul. Wat ñ pragtige
idée en iets om te gebruik in jou karavaan. Baie dankie aan almal wat
bygedra het om die naweek so besonders te maak.
Maandagoggend moes ons weer soos gewoonlik oppak en huiswaarts
keer, want die skole begin Dinsdag weer. Sterkte aan almal vir die
nuwe kwartaal.
Dit was ñ heerlike naweek in die natuur en die van julle wat nog nie by
hierdie kampterrein was nie moet dit gerus probeer. Dankie aan ieder
en elk wat deel was van hierdie lieflike naweek.
Veilig sleep.
Richard & sy span

RIVER REEDS PLAATJIES
Frans & Liana Labuschagne 150 Algemeen
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KEURBOOMS

Die Gebiedsaamtrek het plaasgevind vanaf 27 April tot 1 Mei by Keurbooms Lagoon.
Die jaarlikse Gebiedsaamtrek van streke Klein Karoo (10 woonwaens + 6 gaste), Strelitzia ( 6
woonwaens) en Oos-Kaap (34 woonwaens + 6 gaste) het weereens aangebreek. Gelukkig was dit ‘n
ekstra lang naweek en dit is goed benut deur heelwat woonwaens en hulle base. Die heel “rykes” het
alreeds Woensdag tentpenne kom inslaan by Keurbooms Lagoon, ander het Donderdag die oord
ingery en die werkendes het Vrydag kom aansluit. Skielik was daar volop woorde tussen al die lede.
Donderdagaand het Willem, die gebiedsvoorsitter, ons almal hartlik welkom geheet en sommer die
Boekevat ook waargeneem. Daarna het die vure hoog gebrand en almal het heerlike daar rondom
gekuier. Skielik seën die Vader ons nog boonop met ‘n lekker buitjie reën ook. Toe weet ons dat ons
alles maar in Sy hande kan laat.
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Vrydag breek die dag sommer skoon en nuut aan en almal roer stadig. Die verskillende
besienswaardighede in die omgewing tot sover as George word besoek. Ons gesin het ‘n eg SuidAfrikaanse ondervinding gehad toe een van die ape by Monkeyland skielik ons kleinkind se tietiebottel
uit haar hand kom steel het! (is nie eers meer veilig by die diere nie.) Sommiges gaan vir inkopies en
ander vir proe en ander vir sommer net kyk.
Intussen begin die pannekoek bakkers en baksters hulle panne opwarm. Die gaste kom met die
boeing en hulle is spoedig tuis in hulle “deeltitels” vir die naweek. Ons Nasionale Voorsitter, Jurie en
Kitty asook Andre en Vinkie, die Nasionale Sekretaris, het al die pad van die noorde af gekom om by
ons te kom kuier. Oos-Kaap sorg die aand dat die gaste se magies gevul word met heerlike potjiekos
en potbrood en die soet word nie agter gelaat nie. Op die maat van die musikante word daar heerlik
gesmul tot die bedjies begin roep en almal luister na die see se simfonie in C-majeur.

Saterdag is weereens ‘n pragtige dag – hoe gelukkig kan
mens wees. Die musikante sorg dat die snare gespan is en
die panne van die boepens-broodjies en pannekoek begin
sweet op die warm stowe. (Gehoor ‘n jaffel is ‘n boepensbroodjie.) Daar word heerlik onder die bome gekuier en
geluister na die suiwer stemme van die sangers, nadat Jurie
vir ons die Boekevat waargeneem het. Die middag word daar
weer gekuier en gery en geëet. Ja, ‘n ware Sawanant weet
hoe om dit te doen. Die Gebiedsbestuur bespreek die sake
van belang terwyl die ander solank rus. Die aand sorg
Strelitzia vir ons gaste en met gevulde magies word daar later
kooi toe gekruip.
Kan nie glo nie, maar Sondag is net so ‘n perfekte dag. Ds.
Rudie wys ons weer op die liefde en gebed en daarna sê Jurie
sy sê, asook die onderskeie voorsitters en laaste die
gebiedsvoorsitter wat almal bedank. Gelukkig kan ons die
middagmaal afsluit met die poeding wat Strelitzia verkoop.
Ons gaste vertrek en van ons lede ook. Die ander kuier die
dag heerlik in die omgewing.
Maandag sluit Oos-Kaap die naweek af met Boekevat en daar
word stadig opgepak en terug gery na die onderskeie streke
toe. So kom ‘n heerlike naweek tot sy einde. Sommer net ‘n
opregte dank aan elke Sawanant vir die heerlike samesyn,
kuier en gesels en hulp met alles die naweek.
Die fondse wat die 3 streke ingesamel het tydens die naweek
se verkope was:
• Jaffels (Oos-Kaap):
R1000
• Poeding (Strelitzia):
R2000
• Pannekoeke (Klein-Karoo): R2164

Baie SAWA-groete aan elkeen van julle.
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Dus, ons het die mooi totaal van R5164 vir die
Presidentefonds ingesamel. Dit is R37 minder as verlede jaar
se R5201 maar steeds dubbeld ons oogmerk van R2500. Daar
was ‘n totaal van 62 woonwaens/waentjies/tente waarvan 12
gaste was.
Ek wil regtig vir een en elkeen van julle en die streke se lede
baie, baie dankie sê vir elkeen se bydrae. Dit maak my regtig
nederig voel om deel te wees van hierdie besonderse
entoesiastieste groep mense.

GAMTOOS

Die Gamtoos kamp het plaasgevind vanaf 19 tot 21 Mei 2017.
Weereens is daar heerlik gekamp by Gamtoos. Geen werklike wind om van
te praat nie, maar dit is defnitief besig om winter te word. Teen laatmiddae
het die weer verander en was die aande bietjie koeler. Dit was lekker
leppellê weer. Ischke het vir ons boekevat gehou, en die inbetalings is
daarna gedoen. Alaml het die geleentheid geneem om heerlik om die
braaivure te kuier.
Saterdagoggend het van die lede by “Spekboomlaagte” gaan ontbyt.
Regte somers weer. Saterdag om en by 12uur het ons heerlike “poedings“
verkoop om die Streekskas bietjie aan te vul, want volgende jaar hou OosKaap die 100+. Baie dankie aan elkeen se bydrae tot die verkope.
Saterdagaand het Leonora Moggee vir ons boekevat gehou. Daar was `n
krag onderbreking van 18:00 tot 20:00 dié aand. Party lede het vroeg gaan
inkruip, weet nou nie het ons dou of ñ fyn reëntjie gehad nie. Die ander
lede het heerlik gekuier om die vure.
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Sondagoggend het Emil Viljoen van Blouwaterbaai vir ons ñ pragtige
boodskap oor die natuur gebring. Almal het die heerlike weer na diens
nog geniet, gebraai en pot gemaak. Party lede het nog gou ñ draai gery na
Jeffreysbaai om te gaan vis eet. Baie traag het ons die middag begin
oppak om huiswaarts te keer.
Baie dankie aan almal wat gehelp het om dit ñ heerlike naweek te maak.
Groete
Liana en haar span

GAMTOOS PLAATJIES
Peter & Leonie van Renburg 30 Streek
Kallie & Denise Kalltenbrunn 25 Algemeen

DAGSÊ BUURMAN
Deur Schalk Jonker Vrydag, Mei 19, 2017 13:17 vir WegSleep

Wat maak ’n kamp so lekker? Heelwat meer as
net die koffie, pap en wors. Jy sien byvoorbeeld
gereeld ’n ander toneel deur jou venster, selfs al
trek jy elke keer dieselfde gordyne oop.
Hoewel ons gaan kamp om van die
werklikhede van ons alledaagse bestaan te
ontsnap, beteken dit geensins ons bevind ons
afgesonder en alleen nie. In die meeste gevalle
kamp ons saam met ander mense. Mense wat
ons nie ken nie. En dan bly ons nogal óp
mekaar, ons gebruik dieselfde storte, staan langs mekaar en tande borsel en swem in dieselfde
swembad.
Dit is juis oor dinge soos dié dat bedagsaamheid én verdraagsaamheid so belangrik is in die
kampterrein. Net so min soos jy jou buurman se televisie wil hoor, net so min wil hy hê jou braairook
moet by sy tent in trek.
En net so steurend soos sy kinders op skopfietse vir jou is, net soveel pla dit hom as jy vyfuur in die
oggend jou dieselbakkie eers vir drie minute laat luier voor jy vertrek om te gaan wild kyk.
Hoe lyk ’n modelbuurman dus? WegSleep-lesers het hulle stuiwer in die armbeurs gegooi.
Dagsê, welkom hier!
Dit klink dalk voor die hand liggend, maar die oorgrote meerderheid van ons lesers het laat weet hulle
waardeer dit erg as nuwe kampbure vriendelik groet.

Dieselfde geld as jy die een is wat reeds staan en ’n nuwe buurman verwelkom. Die onus rus nie
noodwendig by die aankommer om eerste te groet nie. Stap oor, vra of jy kan hand bysit en bied dalk
selfs koffie, tee of iets anders te drinke aan as jy so voel. Só kan jy sommer seker maak sy braaiplek is
op ’n plek waar die rook nie in jou tent gaan inwaai nie. Maar moenie opdringerig wees nie. As jy kan
sien jou nuwe buurman is iemand wat verkies om eers kamp op te slaan voor hy ontspan, los dit daar.
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Niks kan makliker wees nie. Vóór jy met die tentopslanery begin, stap oor na jou kampbuurman toe,
groet en stel jou en sommer jou gesinslede voor. Dit kan selfs vir jou voordele inhou. Jou buurman
staan al ’n rukkie en hy kan straks vir jou sê hoe die beste manier is om jou wa staan te maak om te
sorg dat jy die meeste koelte kry. Of hy kan jou waarsku oor die plek in die boom waar die boomgom
uitdrup.En met ’n vriendelike groet spring julle sommer op die regte voet weg.

Help ’n bietjie daar
As jy duidelik kan sien jou buurman sukkel en jy is ’n gesoute kampeerder wat al meer as een tent in jou
lewe opgeslaan het sonder om die instruksies te lees, gaan bied jou hulp aan.
Die sukkelaar sal sekerlik ’n keer of wat jou hulp vriendelik van
die hand wys, maar verduidelik vir hom dat hy – met jou hulp –
binne minute reeds die vuur aan die gang kan hê.
As die son al onder is en jou kampbure kom dán eers aan,
bied vir hulle van jou kole aan of vra of hulle gou by jou wil
braai – veral as hulle met kinders kamp. Hulle sal jou ewig
dankbaar wees.
Hou ook ’n ogie oor jou buurman se goed as jy nie daar is nie. As die wind opsteek, red sy goed. En as
die apies kom loer, verjaag hulle. En as hy terugkom, sê vir hom jy het vroeër gekeer dat sy tent
wegwaai en vertel hom hoe hy te werk moet gaan om stormbande en -penne in die hande te kry. Dit is
die soort raad wat hom altyd sal bybly.
Op ’n afstand
Te veel van ’n goeie ding is ook nie altyd goed nie. Respekteer jou medekampeerder se privaatheid en
weet wanneer om op te hou gesels, soos een leser sê. ’n Ander sê sommer prontuit iemand wat die
heeltyd loer wat jy doen, is nie goeie buurmanskap nie. Dis goed en wel om raad te gee en kamp- en
sleepidees uit te ruil, maar probeer om nie ’n oorlas van jou te maak nie.
Elke ou doen sy ding op sy eie manier en jou buurman wil nie noodwendig elke keer hoor hoe jy dit
eerder sou doen nie. Soos ’n ander leser sê: “Verstaan tog dat ons soms ’n bietjie alleen wil wees en nie
oor alles onder die son wil klets nie.”
Grensdraad
As jy by ’n woonwapark met onafgebakende staanplekke kamp, wees bedag op jou buurman se spasie.
Niemand verwag van jou om meters ver weg op te slaan nie en as jy ook ’n deel van daardie spesifieke
boom se koelte wil hê, kan jy jou staan daar kry.
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Maar sê bloot net waar jy jou tentpenne gaan inslaan, los ’n redelike spasies tussen julle en goeie
buurmanskap is so te sê verseker. As jou medekampeerder wil kla omdat jy nou juis híér wil kom
opslaan, gaan soek vir jou ’n ander staanplek. Die kanse is goed die ou suurknol gaan in elk geval net
jou boskuiertjie bederf.
Maar as jy en die buurman tot ’n vergelyk kom oor waar die grens tussen julle loop, moet jy dit
respekteer. Moenie kortpad oor sy staanplek kies ablusieblok toe nie en wys vir jou kinders waar hulle
kan speel en waar nie.

Soos Johannes Kerkorrel gesê het...
Sit dit af, sit dit af! Nie almal stel belang in watter vrou kykNET se boer uiteindelik gaan kies nie, en al is
Bobby van Jaarsveld se nuwe treffer jou gunstelingliedjie, hou die mense wat langs jou kamp dalk nie
van Afrikaanse poptreffers nie.
Dit is sekerlik die een ding waaroor almal saamstem. Niemand in die kampterrein wil jou of jou toestelle
hoor nie. Of dit nou jou televisie, radio of kinders is, neem die mense om jou in ag.
Dit geld nie net vir musiek nie. Pomp jou lugmatras vroeër in die aand op, want daardie elektriesie
pomp maak laatnag ’n vreeslike lawaai. En al hét jy en Swannie mekaar jare laas gesien, moet julle later
maar stiller raak daar om die vuur. As jou kleintjies al douvoordag uit die vere is, maak hulle bedag
daarop dat ander mense om julle nog slaap.
Die eenvoudigste oplossing is om bloot die kampreëls na te kom – só hou jy jou kant skoon.
Die klein dingetjies
Maak die geriewe skoon as jy dit klaar gebruik het. Was jou baardstoppels uit die wasbak en maak die
vloer droog as jy klaar gestort het. Los dit soos jy dit wil kry.
Vang jou gryswater op en keer sodoende dat dit in jou buurman se staanplek inloop, maak die
vullisdrom se deksel weer dig toe, parkeer jou kar op jóú staanplek en hou ’n wag voor jou mond... daar
kamp dalk kinders langs jou.
Ou klikbek!
Dit is onafwendbaar dat jy een of ander tyd langs iemand
gaan opeindig wat jou geduld en laaste greintjie
verdraagsaamheid tot die uiterste gaan beproef. Die beste
ding wat jy kan doen, is om met daardie persoon te gaan
gesels en vir hom te sê sy gryswater het jou staanplek in
’n moddermoeras omskep.

Stap oor, bring jou probleem onder jou buurman se aandag en heel waarskynlik gaan hy jou
aangenaam verras.
En as hy traak-my-nie-agtig is oor die storie, kan jy jou met alle mag – en ’n geruste hart – tot die
oordbestuur wend.
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Ja, daar is diegene wat nie minder kan omgee oor hulle medekampeerders nie, maar hulle is genadiglik
in die minderheid. Die kans is goed dat jou buurman nie eens weet hy is besig om jou so te ontstel nie.
As jy stilbly en hom net verwens, of solank die sterkbewoorde brief in jou kop formuleer wat jy vir die
oordbestuur gaan skryf, versuur jy net jou eie vakansie.

VADERSDAG BOODSKAP
ekkedink.wordpress.com

Vader na God se Hart
Wat verwag God van ons? Hoe lyk ‘n pa na God se hart? As ons antwoorde op hierdie vrae soek, kan ons
natuurlik nie anders as om die Bybel te vat en te bestudeer nie. Die wêreld gaan nie vir ons hierdie
antwoord gee nie. Ons kan ‘n studie maak oor pa’s in die Bybel, en dan na voorbeelde kyk soos Abraham,
Joshua, Dawid, Eli, Saul ens. Maar die suiwerste vorm, karakter van wie ‘n pa is, is om God se
karaktertrekke te bestudeer omdat God die Vader rol speel in die Drie-eenheid. Hoewel dit ‘n hoë norm is
om na te streef, is dit gelukkig nie onmoontlik nie. Die Bybel sê dan: “Wees julle dan volmaak soos julle
hemelse vader volmaak is” (Mat 5:48).
Josh McDowell skryf in ‘n boekie dat daar vir hom 10 eienskappe is, eienskappe wat van God afgelei is as
die perfekte Vader in die hemel, ons ware rolmodel vir vaderskap.
1. Onvoorwaardelike liefde en aanvaarding
Liefde en aanvaarding is enige kind se mees basiese behoefte, nie geld nie. 1 Joh 4:19; Rom 8:38-39, Joh
13:31-35: God het ons eerste liefgehad, nie nádat ons “liefdevol” geword het nie, maar toe ons nog God en
ons naaste, ons sondige natuur, gehaat het. As jy nie jou kind onvoorwaardelik liefhet en aanvaar nie, wie
sal? Wys jou liefde vir jou kind. Kinders spel liefde T-Y-D. Hoeveel tyd spandeer jou kinders voor die TV in
vergelyking met aandag/gesels van jou as pa? Wie het dan die grootste invloed op hulle lewe?
2. Reinheid
Navorsing toon dat kinders sonder pa’s meer geneig is tot promiskuiteit as diegene waar ‘n pa ‘n hoë
morele lewenstandaard modelleer. Pa moet daar wees, aandag gee en hegte verhouding kweek
Pa se teenwoordigheid kan teenvoeter vir groepsdruk wees Wat sien ons kinders oor morele waardes: As
dit nie van pa afkom nie, kom dit van Media en Groepsdruk. En wat leer die sepies en film oor reinheid?
1 Kor 6:18; 1 Kor 10:8; Eff 5:3; Gal 5:19; Kol 3:5; 1 Tess 4:3: God heg waarde aan reinheid. ‘n Vader na God
se hart kommunikeer dat reinheid goed is. Modelleer dit self. Kommunikeer dit. Leer hulle oor God se
standaard vir seksualiteit. Leer hulle die voordele daarvan: seksueel-oordraagbare siektes, gemoedsrus
teen onbeplande swangerskappe, ware intimiteit in die huwelik.
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3. Waarheid (Spr 12:22)
Eerlikheid en integriteit is ‘n skaars item vandag. Regering? Navorsing: 44% glo dat dit soms nodig is
om ‘n leuen te vertel. Ook onder Christelike jeug: 66% sê hulle het afgelope 3 maande gelieg.
Hoekom? Nie net omdat Bybel so sê nie. Omdat God ‘n Vader vir waarheid is. Hy ís waarheid. As Hy
nie sou wees nie, wat sou ons kon glo? Spr 12:22; Dan sal ons dit moet weerspieël in ons eie lewe. Dit
beteken ook dat ons soms self moet erken aan ons gesin as ons verkeerd gedoen het. Voordele: Rein
hart voor God, reputasie vir integriteit. Help in huwelik en ander verhoudings.
4. Betroubaar (2 Tim 2:13)
Doen wat jy beloof, kom beloftes/afsprake na. Man van sy woord. Dis vreeslik om as onbetroubaar
deur te gaan 2 Kor 1:19-20; 2 Tim 2:13; God is ons model. Hy is betroubaar. Ook om aanspreeklikheid
te aanvaar.

5. Troos & ondersteuning, ‘n toevlugsoord
Waar anders kan kinders troos en bemoediging
kry as by pa’s. Neg gevolge is mismoedigheid,
ongeborgenheid. Ps 34:18-19; 2 Kor 1:3-4;
Ps18:2-3; Ps 9:10: God is vir ons ‘n
toevlug. Ons moet as verteenwoordigers, as
pa’s God as Hemelse Vader se karakter
weerspieël.
6. Vader as vriend.
Jak 2:23: God is vir ons toeganklik. Hy wil vir
ons ‘n vriend wees.
7. Wat dissiplineer
Weereens: God as model. Spr 3:12, Deut 8:5; Spr 23:13; 29:17. 4 Style: Outokrasie (rebellie), Permissief
(navorsing… dwelmgebruik), Traak-my-nie-agtig; Verhouding! En as jy dit nié doen nie, volg jy Eli se pa
wat te esig was met die dinge van die kerk (1 Sam 2-4). Eli se diens aan die Here was nie goed genoeg
om sy seuns op die regte pad te hou nie. Hulle het ‘n pa nodig gehad.
8. Vergifnis
Vergewe. Onthou Kol 3… soos die Here ons vergewe het…; Eff 4:32.
9. Respek
Respekteer ander mense en hulle opinies.
Respekteer eie liggaam, gesag, wette ens
Respek vir jou vrou in die manier hoe jy haar hanteer.
Respek omdat hy/sy ‘n medelid is van die familie van God.
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U sien, Pa’s, om hierdie karakter eienskappe in ons kinders
te kweek en hulle so voor te berei om waarlik tot God se
eer en verheerliking te kan leef, vra eerstens dat ons self
dit doen. Ons moet dit modelleer teenoor ons kinders.
As ons dit nie doen nie, hoekom sal hulle. En dis waar my
bekommernis lê. Gaan dit op die oomblik in ons omgewing
so sleg met ons jeug omdat hulle sleg is, of leef hulle maar
net die voorbeeld wat ons self leef?

AANKONDIGINGS
Daar is steeds Kalenders beskikbaar teen
R30 elk. Kontak Elzaan le Roux per epos
leroux.elzaan@gmail.com of per
sms/whatsapp 071 873 0888 om jul
bestellings te plaas.

Daar is baie van ons lede wat met ekstra
kamp toerusting opgeskeep sit of dalk iets soos
`n "add-a-room" nodig het, daarom sal ons vanaf
die volgende uitgawe van die Wapad, `n
gedeelte beskikbaar maak waar ons lede hul
ekstra kamp toerusting kan adverteer.
Kontak asseblief vir Elzaan le Roux per epos
leroux.elzaan@gmail.com of per sms/whatsapp
071 873 0888 om jul advertensies in die
volgende Wapad te plaas.

VOORRAAD
Die volgende SAWA Oos-Kaap voorraad is
beskikbaar:
Sakwapens R25
SAWA Groot R30
Snor Oos-Kaap R30
Hoede R70
Pette R50
Peaks R50
Sangbundels R30
GR Sangbundels R60
Plastiek Oortreksel R5
Tafeldoek R130
Wiele R30
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Baie dankie aan
almal wat lappies
gebrei en geskenk het.
Dankie ook aan Ruth Basson (bo) wat al
die lappies aanmekaar gewerk het vir
ons.Daar is altesaam 13 kombersies wat
aan Volk in Nood in Despatch geskenk
gaan word.

Om in die Wapad jou besigheid te
adverteer, kontak asseblief vir Elzaan le
Roux per epos leroux.elzaan@gmail.com
of per sms/whatsapp 071 873 0888.

Kontak asseblief Richard Heyman vir navrae
of om bestellings te plaas:
Epos: richardheyman211@gmail.com of
Telefonies: 084 588 6278.

"SURF & TURF" RESEP
SPEK EN MOSSELS SOSATIES
’n Repie spek rondom ’n mossel sorg vir net daai ekstra bietjie sout, en dit maak van dié gereg ’n
wenner.
Bestandele: (vir 5 mense)
VIR DIE SOSATIES
- 30 vars swartmossels
- ’n halwe bottel witwyn
- 15 repies strepiespek
- 5 sprietuie (gebruik slegs die groen deel)
VIR DIE SOUS:
- 1 teelepel kookolie
- ’n hand vol grasuie, fyngekap
- 2 knoffelhuisies, fyngekap
- 125 g gesoute botter
- ’n halwe koppie room
- sout en peper
Metode:
Maak die sous: Verhit die olie in ’n pan en braai die helfte van die grasuie vir ’n paar sekondes saam
met die knoffel. Gooi die botter by en laat dit smelt. Haal die pot van die hitte af en gooi room en die res
van die grasuie by. Geur dit na smaak met sout en peper.
Maak die sosaties: Laat lê 5 sosatiestokkies vir minstens 10 minute in water sodat dit nie brand nie.
Stoom intussen die mossels oor matige kole in witwyn totdat elkeen oopmaak (gooi dié weg wat nie
oopmaak nie). Haal die mossels uit die dop en spoel hulle onder lopende water af.
Draai elke mossel met ’n repie spek toe en ryg dan 6 mossels op elke sosatiestokkie.
Sny die groen deel van ’n sprietui in stukkies van ongeveer 3 cm en sit ’n stukkie tussen elke mossel op
die stokkie. Braai die sosaties oor matige kole totdat die spek bros en bruin is – ongeveer 10 minute.
Bedruip die sosaties met die sous.
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Bron: Weg se Werf
Plasing: Henriette Wessels / WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK
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GRAPBLAD
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`N IETSIE VIR DIE JEUG

Die paahaas het kom kuier
gedurende die kamp by River
Reeds en het `n paar
speletjies vir die kinders
gehad.
Ons beplan`n kerspartytjie vir
die kinders aan die einde van
die jaar, maar hou asseblief `n
oogie op die kamp
kennisgewings om te sien wat
beplan word elke kamp vir die
jeug tot en met dan.

Junie
5 Quintin Visser
21 Mornante Basson

Julie
8 Nadia Ferreira
9 Lee-Ann Bothma
25 Cayla Claasen
25 Christo Claasen

Augustus
1 Karla Ferreira
27 JJ Swanepoel
28 Lienke-Mari Strydom
29 Bernis Basson
30 Juandré Hall
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.ni eijtnerp eid ruelK
:eiskurtsnI
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VADERSDAG AKTIWITEITE
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Pappa is al die goed en meer! Gelukkige Vadersdag!

Pa's hou baie van teevee kyk op Saterdag.
Pa's wil slaap op Sondae.
Pa's maak braaivlys vir kos en is sterk en sê hille is die baas.
Pa's het visstokke, grawe en baie anner goet in die graatsh en hille vee nie
uit en stof af nie.
Pa's lees as hille kamer verlaat.
Pa's hou van tannies wat nie gelt het vir kleere nie en wat net kostjums dra.
Pa's gee hart pak as ma so sê.
Pa's gaan op vikansie en vat ma's en kinners altyt saam.
Hille krap hille gesigte skoon want dit wort vol hare as hule slaap.
Pa's werk altyt as kinners iets wil doen, en het baie werk vir kinners.
Ma's het ook baie werk vir pa's.
Pa's is kwaai maar hille is bang vir ma's.

Wat is 'n Pa? (deur die oë van 'n kind)

.pleh et uoj mo ammam riv
arV .kaam et eijtraak gadsredaV n` mo ysdalb ewun n` po tnakreknil eid
naa sket eid tem maas nad moh kalP .tiu moh pink ne ni eijtnerp eid ruelK
:eiskurtsnI
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SENIOR BURGER BLAD
Daar word jaarliks drie Senior Burger
saamtrekke gereël vir die Senior Burgers van
SAWA Oos-Kaap. Hierdie Saamtrekke vind
gewoonlik plaas gedurende Augustus met
ons AJV, November met ons Kerskamp en dan
ook in Februarie. Die saamtrekke strek vanaf
‘n Woensdag tot Vrydag waar die ander lede
dan by ons aansluit vanaf die Vrydag tot
Sondag.
Die vereistes om te kwalifiseer vir ‘n Senior
Burger Saamtrek is dat die lid voor 12:00 op
die Donderdag reeds by die kampterrein sal
wees en dat die lid dan ook aan die aktiwiteite
wat gereël word sal deelneem.
Die aktiwiteite is gewoonlik ‘n middagtee om
15:00 op ‘n Donderdag en dan Boekevat om
17:00 met ‘n bring en braai net daarna.
Groete
Sandra

SUDOKU
Instruksies:
Om die blok te voltooi, vul in elke ry,
kolom en 3×3 rooster nommers 1-9 in,
maar let wel enige syfer mag slegs een
maal voorkom.
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Senior
Stories

Stuur asseblief enige stories in oor van
julle eerste kampe, kampe deur die jare
wat uitgestaan het of "op ons dag"
stories aan leroux.elzaan@gmail.com
sodat dit hier geplaas kan word.

BLOKKIESRAAISEL

Stuur asseblief enige voorstelle/vrae/raaisels vir die volgende
blokkieraaisel aan leroux.elzaan@gmail.com sodat dit in die
volgende Wapad geplaas kan word.
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LEDE INDELING
Tjaart Snyman
Sel: 084 580 5818
Epos: tjaarts@webmail.co.za
Lede:
André & Jennifer Barnard
Louis & Rene Botha
Kallie & Denise Kaltenbrunn
Johan & Kobie Rossouw
Grant & Sonette Willet

Bossie & Ronnie Boshoff
Tobie & Judie Botha
Gerrie & Vanessa Rens
Shaun & Madelyne Victor

Jakkie Barnardo
Sel: 083 417 3812
Epos: jakkiebarnardo@telkomsa.net
Lede:
Christo & Michele Blignaut
Barend & Lenie Swanepoel
André & Rika Muller
Mario & Clarise Steenkamp
Mario & Vicky Weitz

Ettienne & Marohessa Du Preez
Tommy & Rene Hall
Paul & Lindie Stander
Eben & Maryka Weitz
Ben & Marie Weitz

Liana Labuschagne
Sel: 072 873 3900
Epos: labuschagne46@telkomsa.net
Lede:
Jacques & Patrys Anker
Kenneth & Lizelle Bothma
Johan & Ronel Gouws
Peter & Leonie van Rensburg
Theo & Elize Engelbrecht
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Craig & Esmerelda Bradley
Gato & Estelle Ferreira
Naas & Corne Terblanche
Etienne & Michelle Smit
Ds Rudi & Natasja van Tonder

Sandra Fourie
Sel: 081 533 1883
Epos: sandrafourie@telkomsa.net
Lede:
Cecile Meyer
Wouter & Alna Steenkamp
Johan & Gesina Vermaak
André Venter
Willie & Jackie Conradie
Stienie Grobler

Elria Stanford
Pieter & Bettie Venter
Susan Smith
Andy Wait
Markus & Riana Pottas

LEDE INDELING
Ischké Lambrechts
Sel: 072 800 8723
Epos: ischke@yahoo.com
Lede:
Theo & Moniques Buchner
Louis & Annemarie Swanepoel
Sybrand & Anna Strydom
Johan & Wanda van Vuuren
Jacques & Wanda Visser

De Wet & Yolandi Fourie
Andries & Elaine Hanekom
Gerrie & Marinda Roesstorff
Ben & Marie Weitz
Jan & Tanyia Hugo

Richard Heyman
Sel: 084 588 6278
Epos: richardheyman211@gmail.com
Lede:
Andre & Samantha Ankiewicz
Paul & Juanita Van Aardt
Chris & Magda Coerze
Anton & Karin Knoetze
Elsabe Pattinson

Werner & Charmaine Barnard
Martin Botha
Casper & Philna Jerling
Charl & Lynette Potgieter
Mario & Michelle van der Westhuizen

Zeldri Strydom
Sel: 082 920 4090
Epos: zstrydom@justice.gov.za
Duppie & Esmé du Plessis
Werner & Chantel Koen
Steven & Sandra Meyer
Anton & Theresa Willemse

Tersia le Roux
Sel: 084 654 2010
Epos: leroux.tersia@gmail.com
Lede:
Johan & Alida Steynberg
Willie & Martie Gummow
Gerhard & Leonora Moggee
Elmar & Elsabe Steyn
Anton & Rozelle Von Mollendorff
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Anton & Dina Claasen
Eric & Wilna Noack
Theo & Mariana Pozyn
Stan & Marguerite Vermeulen
Japie & Corné Snyman
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Lede:
Pieter & Elize Du Preez
Adele Engelbrecht
Johan & Karen Rautenbach
Jacques & Zelda Swanepoel
Jaco & Elsabe le Roux

SAWA STREEF
DAARNA
Vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders die geleentheid te bied om binne ‘n Christelike
konteks, ‘n tuiste te bied waar hulle hul beginsels en kultuur kan uitleef.
Vir kampeerders die geleenthede te bied om saam met geesgenote so bekostigbaar as
mootlik te kampeer.
Die belange van SAWA-lede te bevorder deur onderhandeling en samewerking met ander
instansies.
Die balans tussen die belange van die mens en die natuur te handhaaf.
In alles die hand van die Skepper te sien en Hom daarvoor te huldig.
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SAWA onderskryf die volgende waardes:
Christenskap
Lojaliteit
Respek
Integriteit
Eerlikheid
Diensbaarheid
Verdraagsaamheid
Uit die SAWA Webblad

VERJAARSDAE

Alida Steynberg
Marinda Roesstroff
Werner Barnard
Elize Engelbrecht
Annemarie Swanepoel
Erika Heunis
Marietjie Venter
Markus Pottas
Shaun Victor
Eric Noack
Martin botha
Malcom Wait
Chris Blignaut
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eiluJ

5
6
7
10
10
11
11
19
21
23
25
27
29

1 Jakkie Barnardo
3 Bossie Boshoff
11 Stienie Grobler
16 Lenie Swanepoel
20 Dina Claasen
21 René Hall
23 Flip Vermeulen
23 Frans Labuschagne
24 Tobie Botha
27 Jacques Swanepoel
28 Luzie Scheepers
30 Jaco le Roux

sutsuguA

einuJ

3 Martie Gummow
4 Casper Jerling
6 Liana Labuschagne
9 Naas Terblanche
10 Vanessa Rens
14 Wilna Noack
15 Ruth Basson
19 Gert Scheepers
20 Nelia Snyman
21 Zeldri Strydom
23 Theo pozyn
24 Peter van Rensburg
26 Gerrie Rens
29 Pieter Venter
30 Deon le Roux

SAWA
JAARPROGRAM
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Veilig sleep tot volgende keer!

