
SAWA Panorama Adres 
Posbus 3907 

Nelspruit 
1200 

SAWA Panorama kontaknommers 
Pieter Burger - Voorsitter 

082 557 7563 
Tina Steyn  -  Sekretaresse 

082 389 6132 

SAWA EREKODE 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, asook die Riglyne en Gedragskode van 
die Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie. 

Verder verbind ek myself tot die volgende: 

1. Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te bewaar en uit te lewe, 

2. Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my vermoë doen om ons assosiasie uit te brei, 

3. Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora beskerm en bewaar, 

4. Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskikking, so te benut dat ander 
gaste dit sonder ongerief kan gebruik, 

5. Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees, beleefd op te tree en bedagsaam te handel 
teenoor alle padgebruikers, 

6. Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA te skend nie, maar sal poog om 
die agting van almal met wie ons in aanraking kom, af te dwing 

Uit  die  woor d 

we of red nie, of dat hulle 
berou kan betoon en belyde-
nis doen net wanneer dit 
hulle pas. Die wedergebore 
mens kan niks uit sy eie wil 
doen om sy verlossing te 

Hy bring die verlossing en 
niemand anders nie. Daar 
is geen ander naam op die 
aarde aan die mens gegee 
waardeur God wil dat ons 
verlos moet word nie.  - 
Handelinge 4:12 

Daar is geen ander, meer 
sielsvernietigende idee as dat 
sondaars hulleself kan verge-

bewerkstellig nie. 

Dit is noodsaaklik dat hy 
tot die praktiese oortui-
ging van daardie waar-
heid gelei sal word. Eers 
wanneer hy hiervan 
oortuig word, soek hy 
hulp by die enigste Bron 
waar hy dit kan vind: 
Jesus van Betlehem!! 
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Redakteur:  Japie Lewis 

E-mail:  japie.lewis@sappi.com van die nuusbriewe 
volgende jaar. Ons 
kan net uitsien na ’n 
kwaliteitproduk en 
dat ons deel van die 
SAWA-webblad beter 
gaan lyk in die toe-
koms. 

Ek wil ook hiermee ’n 
uitnodiging rig aan 
almal om ook ’n by-
drae te lewer tot die 
nuusbrief. Dit is in 
elk geval vir die lede 
deur die lede. 

Dit kan net help en 
bydra om Panorama -
streek se beeld uit te 
dra. 

Ons sien uit na die 
eerste uitgawe. 

Groete, 

Pieter (Voorsitter) 

SAWA Panorama word 
volgende jaar 21 jaar 
oud. So in ons 21ste jaar 
wil ons die mense ook 
bekend stel aan ons 
nuusbrief, die 
“Panoramanant”. 
Hierdie nuusbrief is vir 
die lede deur die lede.  

Met opgewondenheid 
het die bestuur Japie se 
konsep van die  nuwe 
nuusbrief bekyk, en 
Japie kon self nie sy 
opgewondenheid be-
dwing nie. Dit is die 
begin van ’n  nuwe era 
vir Panorama. 

Ons het nou ’n redak-
teur wat ’n nuusbrief 
behartig en ook die 
webtuiste by SAWA 
beter sal laat lyk. Vol-
gens Pieter weet hy nie 
of daar voorheen ’n 

nuusbrief was nie en 
het self nooit voor-
heen ’n Panorama- 
nuusbrief gesien nie. 
Die konsep beloof om 
’n baie interessante 
nuusbrief op te lewer. 

Die nuusbrief kan ook 
meehelp om so bietjie 
ledewerwing te be-
vorder. Die manne 
wat so bietjie sukkel 
om die wa te pak en 
saam te kamp kan 
dalk so bietjie aange-
spoor word as die 
nuusbrief op een of 
ander manier by hulle 
uitkom. 

Japie, die voorskou 
wat ek van die nuus-
brief gesien het, lyk 
skitterend en ek glo 
dat dit goed sal lyk 
met die beoordeling 

Ons eers te  nuus brie f  

SAWA Panora ma w ord 21  jaar  oud 

Volgende jaar word 
SAWA Panorama 21 
jaar oud… 

Wat ‘n vooruitsig, hou 
hierdie spasie dop vir 
verdere inligting . 

‘n Klein voorskou… 22 
tot 24 Februarie 2008 -
21ste jaarviering. Merk 
julle kalenders vroegtydig 
vir hierdie wonderlike 
gebeurtenis. Almal 
welkom!!! 

 

Panoramanant 

In hierdie 
uitgawe 

Eerste Nuusbrief 

Panorama 21 Jaar 

Panorama bestuur 

Jaarprogram 

Vorige Kamp 

Oom Jakkals 

SAWA Erekode 

Uit die Woord 
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Die volgende lede is verkies tot die 
bestuur van SAWA Panorama vir die 
2007/8 jaar 

Pieter Burger  -  Voorsitter 

Andre van Wyk  -  Ondervoorsitter 

Tina Steyn  -  Sekretaresse 

Tienie Steyn  -  Skakelbeampte 

Elizabeth Burger  -  Penningmeester 

Mariaan Viljoen  - Jeugverteenwoordiger 

Japie Lewis  -  Redakteur/Batehouer 

Ons beste wense vergesel al hierdie lede met hul 
aanstelling as lid van die SAWA Panorama be-
stuurspan.  

Volgens Pieter (Voorsitter) is die fokus hierdie 
jaar op die behoud van ons huidige getroue lede 
en die werwing van nuwe lede vir die SAWA 
Panorama-streek. Ons het die afgelope jaar ’n 
groei getoon met baie positiewe nuwe lede en sal 
graag wil voortbou op hierdie tendens. 

SA WA P ano ram a Be s tuu r 2007/8  

Jaarprogram 2007/8 

DATUM 

Geen 

18 tot 20 Jan  - Gewone kamp 

22 tot 24 Feb  - 21ste viering 

21 tot 24 Mrt  -  Presidente * 

25 tot 27 Apr  -Gewone kamp 

23 tot 25 Mei  - Gewone kamp 

20 tot 22 Jun  - Gewone kamp 

18 tot 20 Jul  -  Gewone kamp 

22 tot 24 Aug  - AJV 

19 tot 21 Sept  - Gebiedskamp 

17 tot 19 Okt  - Gewone kamp * 

21 tot 23 Nov  - Kerskamp 

Tuisblyerkamp * 

STAANPLEK 

Geen 

Safubi 

Elangeni * 

Eiland * 

Castle Rock 

Pretoriuskop 

Pelwana 

Malelane (Wildtuin) 

Elangeni 

Badplaas (Panorama) 

Berg en Dal 

Elangeni 

Onbekend 

* = Onbevestig 

 

MAAND 

Desember 2007 

Januarie 2008 

Februarie 2008 

Maart 2008 

April 2008 

Mei 2008 

Junie 2008 

Julie 2008 

Augustus 2008 

September 2008 

Oktober 2008 

November 2008 

Desember 2008 
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� Volwaardige kamp … 3 
waens het die kamp byge-
woon, Pieter, Barnie en Phil-
lip en gesinne. Ons sal nou 
nie rêrig weet of dit die Rug-
by Wêreldbeker se skuld was 
dat die bywoning bietjie te 
kort geskiet het nie, en of dit 
nou omstandighede van die 
lede was wat dit veroorsaak 
het nie. Phillip het toe sy 
been gebreek met ’n frats- 
ongeluk en moes inderhaas na 
die naaste hospitaal geneem 

word, waarvandaan hy na 
Pretoria geneem is vir 
verdere behandeling. Dit 
het dus toe net Pieter en 
Barnie gelos wat die kamp 
enduit gesien het. 

Soos dit reeds bekend is 
met die Graskop Panorama 
kamp was dit weereens ’n 
nat naweek gewees. Son-
dagoggend het die sonne-
tjie darem geskyn en kon 
die manne en maninne 
droog die waens pak vir 

die tog huis toe. 

Dankie kêrels dat julle vir 
Phillip so goed onder-
steun het gedurende sy 
ongeluk, en ook dat julle 
’n volle twee man sterk 
Panorama se naam hoog 
gehou het met hierdie 
kamp. Ons is trots op 
julle. 

 

V ori ge  kamp —P ano ram a G rasko p (2 0  to t  22  Ok tob er 20 07)  

Huldebly k aan Jan J  Bezuidenhout  

eerste keer met oom Jak-
kals, Marie asook Lady, sy 
hond, kennis gemaak op 
Pelgrimsrus, en sedertdien 
het ons hom leer ken as ’n 
man van inbors, altyd ge-
trou, altyd paraat en altyd 
daar om te dien. Hy was 
altyd vol grappe en het ons 
saans om die kampvuur 
vergas met sy stories uit die 
ou dae. Hy het ook gereeld 
een of ander “gadget” ge-
maak en aan ons kom uitloot 
en sodoende het hy ook 
gehelp om die geldkas aan te 
vul. 

Oom Jakkals was ’n vriend, 
pa en oupa vir almal in Pa-
norama. ’n Persoon na wie 
ons almal altyd sal opkyk. 
Ons het afskeid geneem op 
17 Junie 2007 toe hy finaal 
te ruste gelê het. Oom Jak-

kals, ons mis jou. Sterkte aan 
Marie wat nou alleen agterbly, 
asook aan al sy kinders. 

SAWA Bestuur. 

 

 

Oom Jakkals  -  soos ons 
almal hom geken het, is op 8 
Februarie 1930 gebore in 
die Vrystaat en het ’n vol en 
geseënde lewe belewe. Sy 
loopbaan het hy in die poli-
siemag begin en ook afge-
sluit. Na sy aftrede het hy na 
Hazyview verhuis en daar 
het hy ook in die politiek 
betrokke geraak en is hy ook 
tot burgemeester verkies. 
Hy was ’n man van vele 
talente en kon ook vyf swart 
tale vlot praat. 

Oom Jakkals het in Januarie 
1981 by Sawa aangesluit en 
in 1988 hom tuis gemaak by 
die Panorama-streek. Hy 
het getrou die kampe byge-
woon en sy woonwa was 
altyd eerste staan gemaak op 
die kampterreine. Op 27 
Augustus 1999 het ons die 
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