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Winter is hier!!  En teen die tempo wat ek hierdie verslag skryf voel dit eerder of dit 'n 

maandverslag in plaas van 'n kwartaalverslag is so vinnig gaan die tyd verby.  

En dan natuurlik is die euforie van die sokker wêreldbeker besig om 'n hoogtepunt te bereik 

regoor die land.  Hoe dit my en jou gaan raak hang sekerlik af wie van ons sokker 

aanhangers is.  Ongelukkig het die sokker veroorsaak dat ons inderhaas die bespreekte 

kamp van 25/26 Junie by River of Joy moes skuif aangesien hulle ons R250 per woonwa per 

nag vra omdat daar 'n sokker wedstryd in Bloemfontein gespeel word daardie naweek.  

Met die kampe van Ladybrand en Gariepdam agter die rug kyk ons met dankbaarheid terug 

vir die voorreg wat ons gehad het om by albei die geleenthede nuwe lede amptelik te 

verwelkom binne die Sawa familiekring.  Bemie en Henna Koen het op Ladybrand hulle 

'snor' ontvang en Jaco en Esther van der Merwe, met hulle kinders, kon op Gariep amptelik 

ingehuldig word.  Baie welkom weereens aan albei hierdie gesinne en ons vertrou werklik 

dat die Sawa-ervaring vir julle baie aangename herinneringe sal inhou!  

Nes ons dink dat ons darem weer 'n paar kampplekke het om van te kies verloor ons weer 

een.  Dit was nie aangename nuus toe ons gehoor het dat ReinHeim weer 'gesluit' het nie. 

Skynbaar het die eienaar van ReinHeim die huurkontrak met die huurders opgeskort en is 

die eiendom nie verder beskikbaar vir gebruik as kampterrein nie.  

Gert en Ina Coetzee was ook genoodsaak om intussen te verhuis na Brandfort.  Gelukkig 

gaan hulle ons nie as lede verlaat nie en voorsien hulIe dat hulle op gereelde basis nog 

saam met ons sal kom kamp.  Soos Gert sê dat die kampe by Glen eintlik nader aan hulle 

gaan wees as wat dit was toe hulle in Bloemfontein gebly het.  Maar ons wil vir hulle sterkte 

toewens in hulle nuwe omgewing en wil hulle verseker dat ans hulle steeds in ons gebede 

sal dra.  

 

Vrede en seën vir elkeen.  

 

Johan Sander  

Voorsitter  

 


