
DIE SENIOR BURGER SAAMTREK EN DIE PRESIDENTE 2010  

Dinsdag, die 30ste Maart 2010, arriveer Coen en ek by die Senior Burger Saamtrek te 
Potchdam.  Daar is reeds 'n hele klompie van ons Gryse Wyses en is die wedersiens 
heerlik en word met opregte Sawa liefde drukkies gegroet.  Die kampterrein is papnat 
maar dit maak geen verskil aan 'n regte Sawanant nie en gou-gou is die Van der 
Merwes se woonplek vir die langnaweek opgeslaan en agtermekaar.  

Woensdag gaan ons klomp op toer na die erfenis-koepel en kon ons ongelowig - tog 
baie wys - die terugtog aanvaar woonwapark toe.  Bertha Jordaan en ekself gaan doen 
eers 'n bietjie "shopping" in Parys terwyl ons manne maar ewe geduldig .. ??? in die 
bakkie wag.  

Dit bly nat en onplesierig maar ons kuier oor en weer, hou saans boekevat en die kwink- 
slae bly nie agterwee nie.  Stadig maar seker begin die ander woonwaens nou aankom 
en by die hek is die pragtigste, vriendelikste en komieste Sawanante wat almal welkom 
heet met 'n pragtige emmertjie (wat ek gedink het lekkers in is) maar is toe gevul met die 
allernodigste rol witpapier- iets wat elkeen nodig het en toe met trots na die klein 
geboutjie kon dra.  Daar is toe al bewys dat die meeste Sawanante verskuilde "talente" 
het.  

Vrydagmiddag stroom die meeste woonwaens toe die kampterrein binne - sommige 
gly-gly tot by hul staanplekke - ander word gestoot en getrek tot daar - niemand mor en 
kla nie - die gees is vrolik en opgewek.  

Vrydagaand Iyk dit weer soos die Israeliete wat optrek na die Rooi See, toe almal 
aanstap na die Groottent vir boekevat en verwelkoming en nog steeds drukkies en 
soentjies wat uitgedeel word.  Elke boekevat en ook die twee eredienste, van Vrydag 
en Sondag, word deur plaaslike predikante van die Nederduits Hervormde Kerk 
waargeneem - en die diepste boodskappe word aan ons oorgedra en die sang is 
natuurlik, soos gewoonlik, weer uit die boonste rakke.  Geen afgerigte koor kan sing 
soos 'n klomp Sawanante bymekaar nie. Halleluja!!!  

Vrydagoggend stap 'n ieder en elk, gestewel en gespoor, tent toe vir die Paasvrydag 
boodskap.  Ons word weer diep geraak met die pragtige rangsskikking van Elma 
Bronkhorst en buig ons hoofde in diepe erkentlikheid en dankbaarheid vir die Meester 
wat Homself laat gesel en hang het vir jou en my sondes.  Ons weet almal dat dit 
gebeur het maar op so 'n geleentheid, met al ons vriende om ons en sommer in 'n tent 
dan slaan die waarheid en egtheid van hierdie gebeurtenis jou weer vierkant tussen die 
oë, en kan ons net sê : DANKIE VADER VIR U GROOT GENADE EN ONBESRYFLIKE 
LIEFDE.  

'n Bietjie later arriveer ons kinders, kleinkinders en twee maatjies om die naweek saam 
met ons deur te bring.  Heerlik, heerlik.!!!  Gou-gou wys Minethe vir ons die hempies 
wat sy gemaak het vir die kaskar optrede.  Coen, ekself, Brian, Minethe, Michaela, 
Shane, Ansie, Bertha en Lance Batts kon toe die hemde met trots vertoon terwyl ons - 
met Jurie se toestemming - die eerste rondte hardloop ter nagedagtenis aan oorlede 
oom Frans Bezuidenhout wat dit verlede jaar saam met ons gedoen het. 



Kaskar-pret is die wonderlikste pret waaraan almal (in die regte ouderdom verband) 
kan deelneem.  Spontaan neem almal- vet, maer, oud, jonk, lelik, mooi, ryk, arm - ja 
almal daaraan mee.  Wen is nie vir almal 'n prioriteit nie - maar die deelname en die 
volhou tot die einde dit is wat pret is.  Dankie aan ons Dagbestuur wat hierdie 
wonderlike dinge vir ons moontlik maak by 'n Presidente.  

Van vroegoggend af was daar natuurlik ook die basaar (vlooimark) in die tent.  Daar 
was iets van alles - van 'n spyker tot 'n 'niekerbôl'.  Van skyfskiet tot 'n pannekoek en 
ook 'n SAWA HET TALENT KOMPETISIE - en talent was te kus en keur.  

Ons kampbure was twee jong gesinne - manne, vrouens en kinders wat skitter soos 
diamante - stout, soos jy stout kan kry - maar gesonde pret en sout van die aarde. 
Dankie Diana vir jou, en jou bure saam met jou - onthou volgende jaar DV staan ons 
weer bymekaar!  

Maandagoggend was dit groet tyd - ou vriendskappe is verstewig en nuwe 
vriendskappe gesluit.  Daar is egter in die lewe mos altyd 'n tyd om te kom en 'n tyd om 
te gaan.  

Ons het dit baie geniet, en diegene wat nog nooit 'n Presidente bygewoon het nie - 
moet geld begin spaar vir 2011 s'n - want dit is en bly 'n belewenis wat elke Sawanant 
ten minste een keer moet bywoon.  

Ons dank aan ons Hemelse Vader wat dit vir ons en ons geliefdes moontlik gemaak het 
om veilig daarheen te kon gaan en ook weer almal veilig by ons huise te kon arriveer.  

Emmalean  

 


