
PRESIDENTE 2015 

Aan  die einde van so ’n  Presidente naweek is dit altyd lekker om terug te kyk na alles wat gedurende 

die naweek gebeur het. As jy gedink het ons gaan normale eredienste hê, "toe nie". Ds. Otto Clasen het 

met sy besonderse manier ons aangeraak en  ons opnuut weer laat besef wat die kruisiging en 

opstanding vir ons beteken.  

Ons was hierdie jaar bevoorreg om lede te hê vanuit elke gebied in die land. Ons was 261 lede en 277 

woonwaens in totaal teenwoordig by Klipdraai. Weereens ’n nuwe Klipdraai rekord. Daar was 31 streke 

teenwoordig. Streke Goudrif en Schoonspruit het die beste persentasie bywoning gehad en hulle deel 

dus die trofee hierdie jaar. Gebied Oosrandia was die gebied met die hoogste persentasie met Goue 

Weste kort op hulle hakke. Twee streke nl. Elandsrand en Vaalrivier het meer as 20 lede gehad. 

Die kermis Saterdag was weereens ’n reuse sukses en ’n groot fees. Die gees binne die tent met al die 

stalletjies wat so hard werk is werklik besonders.  Sommige lede het van vroegdag af hard gewerk en 

heeldag gewerk. Tesame met die boeresport, helikopter en  Musiekpret die aand was Saterdag 

voorwaar ’n dag om te onthou. 

Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir elke lid wat daar teenwoordig was baie dankie sê vir 

die ondersteuning en die harde werk. Hoewel die fondse wat ons in oor die naweek vir ons belangrik is, 

is die geesdrif en entoesiasme waarmee die verskillende take aangepak word vir my die ware gees van 

SAWA. Ek wil dus elke stalletjie, elke streek donasie, elke persoonlike donasie en selfs die streek wat 

onder mekaar ’n kollekte opgeneem het sê;  DANKIE  

Graag wil ek weereens ons borge van die naweek bedank. Ondersteun asseblief die borge. Hulle is; 

 GC Caravans - pryse 

 Sunseeker Alberton - pryse 

 Pretoria Woonwaens - pryse 

 Kempton Caravans - pryse 

 Wimpie  Oos vaal - borg van Hamburgers 

 Bybel huis 

 Action components - borg van bier 

 Claasen Auret - borg van Musiekpret 

 Jurgens Ci - borg van tent 

 Brian en Liana van Niekerk - borg van vervoer van stoele en tafels 

 Alta Botha en Thys de Beer - Artikels wat opgeveil is 

 Henley air - Helikopter 

Julle maak dit vir ons moontlik om ’n aangename naweek aan te bied. 

Ek wil ook graag vir Frik, Mundus en al die personeel van Klipdraai bedank  dat hulle ons jaarliks 

akkommodeer en soveel moeite doen om ons verblyf so aangenaam as moontlik te maak. Ons sien elke 

jaar die verbeteringe wat plaasvind en ons weet SAWA beproef die geriewe maar die oord bly by. 



Die mense wat seker die meeste op hul senuwees was, was seker die Kampkommandante.  Julle kan 

egter trots wees daarop dat julle julself uitstekend van jul taak gekwyt het. Van die voorbereiding, die 

aankoms, die blomme en die hele naweek se gereed staan en alles wat daarmee saamgaan, welgedaan. 

Indien ek enige persoon of instansie dalk nie genoem het nie vra ek nederig verskoning maar wees 

verseker dit word opreg waardeer. 

Sawa is ’n unieke organisasie en wat ’n voorreg is dit nie om deel te wees daarvan nie. 
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