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Dis darem maar ongelooflik hoe vinnig tyd verby gaan.  Ek kan dit omtrent nie glo dat ons al 

weer aan die einde van die eerste kwartaal van 2010 is nie.  Die groot sokkerjaar!!  

Miskien moet ons 'n paar sokkerwedstryde reël tydens ons kampe dan kan ons later 'n span 

saamsteI dan daag ons ander streke uit!  lets vir die kampkommandante om aan te dink.  

Ek wil ook graag langs hierdie weg my dank en waardering uitspreek teenoor ons Hemelse 

Vader dat Hy al ons Sawanante gedurende die vakansietyd bewaar het dat ons ook die 

Nuwe Jaar kon begin sonder ongevalle.  Aan elkeen wat egter in die tyd een of ander 

onaangename of hartseer ervaring gehad het wil ons krag en sterkte toebid.  Ons wil ook in 

opgewondenheid deel in elkeen wat 'n vreugdevolle ervaring beleef het.  

Dit was ook weereens lekker om alreeds 'n paar kampe agter die blad te hê teen die tyd wat 

hierdie Sonneblom u bereik.  En elke kamp was 'n unieke en aangename ervaring.  Dit 

was ook my en Lilla se voorreg om as genooide gaste die 100+ by Kroonpark by te woon 

gedurende die naweek van 5 tot 7 Maart 2010.  Dit was weereens 'n ervaring om te sien 

hoe die 'elite' groep Sawalede wat al meer as 100 kampe gedoen het saam kuier en hoe 

hulle 'n nuwe 100-plusser inlyf - kompleet met doek en 'dummy' en al.  

Ons wil ook vir Bernie en Hanna Koen en hulle 2 kinders welkom heet by Streek Oranje.  

Bernie is verbonde aan Absa as 'n streekbestuurder en was voorheen 'n kollega van Nico 

Spaumer, wat tans ons President is.  Baie welkom julle en mag die tyd wat julle saam met 

ons gaan kuier en kamp ook vir julle onvergeetlike tye wees.  

Ons vertrou dat ons in die tyd wat voorlê weer 'n wonderlike jaar sal beleef waartydens ons 

as vriende mekaar kan geniet, ondersteun en help om mekaar se laste te dra.  Dit is na 

alles waarom ons saam kuier omdat ons so baie in gemeen het.  En dit is nou maar 

eenmaal so dat ons as mense mekaar nodig het in ons lewe!  Geen mens kan 

voortbestaan as hy nooit kontak met ander mense het nie.  Kom ons waardeer mekaar en 

as ons verskil kom ons verskil in LIEFDE, WANT LIEFDE OORWIN DIE KWAAD!  

Met ons finansies in die Streek gaan dit goed en daar word gereeld tydens saamtrekke 

fondse ingesamel op verskeie maniere.  Dit beteken ook dat elkeen van ons lede die reg 

het om te weet hoeveel ingesamel is en wat die Bestuur met die fondse doen.  So as u 

enigsins 'n behoefte het om te weet wat in die kas aangaan is u welkom om die Bestuur te 

nader en u sal ingelig word.   

Vrede en seën word elkeen toegebid.  
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