
 

 

Dagsê Vriende, 

En waar ons weer aan die einde van nog n jaar staan met al die lief en leed wat ons 
ondervind het, wil ek almal bedank vir julle getroue bywoning en ondersteuningdie afgelope 
jaar. Met die gemiddelde bywoning van kampe kan ek sien dat dieresessie nog lank nie 
verby is nie, maar dit sal beter gaan vorentoe.  

Die afgelope jaar het ook sy leed mee gebring. Met die afsterwe van Elna Vest Nelly 
Blaeser, is daar ŉ groot leemte in die Streek gelaat. Dink net aan al die ondervinding, 
vriendelikheid en geselsies wat weg is. Leo, Alex en julle families, namens SAWA Pretoria 
rou ons saam met julle en vertrou dat onse Hemelse Vader julle styf vashou en ook die 
verlange sal verlig. 

Die ledegeld word met ingang van 1 Desember 2010 met R25/jaar verhoog. Die ledegeld 
sal dus soos volg daarna uitsien: 

Gewone lede - R230 per jaar 

Lede wat per debietorder betaal: R220 per jaar 

Seniorburgers - R220 per jaar 

Seniorburgers wat per debietorder betaal - R210 per jaar 

Met die wil ek dan afsluit en elke lid ŉ voorspoedige en Geseënde feestyd toewens. Aan die 
wat vêr gaan ry, ry veilig en geniet die rus tyd en mag ons volgende jaar nog baie lekker 
saam kamp en kuier. 

SAWA Groete 

André Engelbrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Afrika  China 

 
China Mexico 

 
Smit en Marié Die Trio 

 
Dries en Marlene 

 

Kampkommadante vir die naweek. 
Hennie en Susan 
Jannie en Ethel 

 

 

Vrede op aarde 

"Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n 
welbehae het."   (Luk 2:14) 

Die wonderwerk van die geboorte van Jesus Christus laat alles wat in jou 
lewe of in die wêreld rondom jou plaasvind, vervaag tot nietigheid.  Baie 
mense het die maagdelike geboorte van die Christuskind bevraagteken. 
Hulle het eindeloos geredeneer oor die presiese datum van sy geboorte. En 
vandag nog is daar mense wat luidkeels verklaar dat Jesus Christus nie 
die Seun van God is nie. 

Ten spyte van al die argumente en teorieë van studente en navorsers, bly 
die feit onwrikbaar staan dat Kersfees 'n gewaarwording van liefde en 
vrede voortbring wat op geen ander manier verklaar kan word as dat dit 
van God self afkomstig is nie. Uit sy groot liefde vir die wêreld het Hy sy 
enigste Seun gegee, die Prins van Vrede! 

Terwyl jy die Christusfees vier, dank en prys God daarvoor en geniet die 
vrede en liefde wat in hierdie tyd heers. Dit is die vrede van God wat alle 
verstand te bowe gaan en wat ook vir jou persoonlik bedoel is. Loof die 
Here, want Hy is goed! Aan Sy Liefde is geen einde nie! 

 

Hoor die blye tyding weer met Kersgety: 
Jesus is gebore. Hy kom maak ons vry. 

Met die blye herders kan ons ook vertel: 

U is die Verlosser, die Immanuel. 

Lof aan God is een van die hoogste en  
suiwerste dade van ons godsdiens. 
In gebed tree ons op soos ; 
in lofprysing tree ons op soos engele. 

 



 

ŉ Kleinseun in Graad 2 se beskrywing. 

o Oupas is mans-oumas. 

o ŉ Oupa is iemand nes ek, net biekie slimmer, want hy kan my  

help met somme wat Pappa nie kan doen nie. 

o Oupa gaan stap graag met sienkies en gesels net oor visvang  en trekkers. 

o ŉ Oupa kan vreeslik lieg oor hoe simpel die lewe was toe hy  

klein was. Hy sê hulle het glad nie eens kompjuters gehad nie. 

o ŉ Oupa werk nie; hy het tuit vir jou, behalwe as hy slaap.  

Oupas's slaap graag. 

o ŉ Oupa kan nie meer mooi sien nie, want hy wil altyt weet  

wat jy doen. Maar dis lekker om vir hom te sê, omlat hy regtig wil weet. 

o Oupas het baaie geld, want hulle koop elke dag die koerant 

en gooi tien rant in  in die kerk. 

o ŉ Oupa is iemand wat altyt bly is om jou te sien, daarom hou 

hy altyt lekkers in sy sak. 

o Oupas vertel een storie tien maal. Elke keer anders. Dis so  

goed soos tien stories. 

o Almal moet probeer om 'n oupa te kry, want hulle is lekkerder 

as telewiesie. 

 

 

Een van die dorp se openbare telefone was reg by die ingang van die 
apteek, en die apteker kon nie help om soms mense se gesprekke te hoor 
nie. 
Op 'n dag het 'n jong seun kom bel: "Hallo Meneer. Ek bel net om te hoor 
of u iemand vir die tuin nodig het.  O, u het al iemand?  En is u tevrede 
met hom?  Dankie, Meneer, ek wou net hoor." 
Die apteker sê toe simpatiek: ' Ek is jammer dat jy nie die werkie gekry 
het nie, man." 
Waarop die seun antwoord: "O, nee, ek het klaar die werk.  Ek het net 
gebel om te hoor hoe ek vaar." 

 

 

 

 

 
Die marie koekies die heuning en die sweeties in die meel, groot pret 

 
Dit is nou die mans se beurt, die voorsitter se tong hang uit soos hy sukkel  
André Modder is nou baie dors na die gespook met koekies en meel. 

 
Nou word daar tou getrek vir 'n vale. Kyk hoe vêr gooi hulle die bottel. 

 
Hennie het erg deurgeloop, daarna was daar 
afgespoel in die swembad. 

 
Die toer begin in Indië, daarna is ons Hawai toe. Tog te lekker. 



 

                            
Jurie en Sandra 25 Jr Lid 

 

Jan en Riana 
 

 

Kampkommadante vir die Naweek 
 

 

 
Daar was baie lekker potjie en potbrode 

 
Tafels versier volgens temas. 

 
Na die beoordeelaars klaar beoordeel het het almal baie lekker geëet en gekuier 

 
 

 

 

 

                                                                           

 

 
Ontbyt tafel Voorbereiding van die blomme 

                                      
Die sjerrie windpomp, dankie Smit en André   40 Jr  fakkel, dankie Hennie 

Frank die seremonie meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons mooi gedekte tafels, dankie 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

                                            

 

 

 
 

 

 

 

                     

 
 

     
Die Vrydagaand word daar sommer lekker gekuier. En ons het sommer 
ook 'n bietjie wild gaan kyk. 

 

Vir sekere mense was dit 
sommer 'n baie lang dag. 

 

 

 

 

     
Al hierdie geregte was uit die boonste rakke, ons het saterdagaand sommer 
baie lekker geëet en gekuier. 

       

     Ons eie kelners het ons bedien. 

 

 

 

 

 

 

Jurie en Sandra het vir ons sondag ontbyt gemaak. 


