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 Uit die pen                                                           

  van die Voorsitter                                                                                          
 
 
 
 
 

 

Rietfonteiners, 

 

Ons het 10 suksesvolle saamtrekke gehou in die AJV 2014/2015 jaar 

insluitend onder die Rietfontein vaandel. …… ons het die kragopwekker 

uitgeloot wat Nicki Ferreira by Bosveld Oase, ons monde het gebrand by die 

Stable Inn Kerskamp met die “Bunny Chows” van Mike & Mariza , in die begin 

van 2015 by Stable Inn lekker ge-eet met die kos wat Alfie * Nicola gemaak het, 

weer Oom Terry se verjaardag gevier by San Cha Len hierdie keer soner Shawn 

se “trimmings”, ‘n suksesvolle Presidente by Klipdraai gehou met die Slush 

Puppies en springmieleis, worsrolle van Fanie en Martie ge-eet by Kokoriba, in 

die tou gestaan vir “fish and chips” by Warmbad, wild gekyk by Dube en by 

Soetdoring gaan ons die derde AJV doen. 

 

Dankie aan elke Kampkommandant en elke lid wat saam gekamp het, dit 

was lekker. 

 

Rietfonteiners julle is ‘n “great” groepie spesiale mense !! 

 

Ons lede was oor die algemeen geseënd met gesondheid die afgelope jaar, 

maar Jannie Els, Alida Els en Johan Erwee het wel ‘n draai in die hospitaal 

gemaak. Fanie Wilken, Shaun McLean, Mercia McLean en Jan du Plessis het 

almal hulle 60ste verjaardag gevier hierdie jaar. Buskaartjies is nou 

goedkoper vir hulle ! 

 

Baie dankie aan Megan, Magda, Elize C, Elize W, Riaan en Tannie Nellie 

vir julle lekker samewerking deur die jaar, julle is voorwaar ‘n span om op te 

reken. 

 

Ek sluit af met Hábakuk 3 vers 19 – “ Die Here my God gee vir my krag. Hy 

maak my voete soos dié van 'n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. “ 

 

Stuur groete ! 

 

Hentie Wessels 

( Voorsitter : SAWA Rietfontein )  

 

 

 



Van 
die 

Redaksie 
 

 
Goeiedag  Rietfonteiners, 
 
Met n lang jaar wat amper verby is, is dit tyd om te beplan vir die 
Kerskamp wat voor le en ook die besprekings vir kampe in die 
nuwe jaar. Sover ons kon was die pryse wat beding was vir die 
kampe redelik bekostigbaar en nou is daar nuwe uitdagings vir 
volgende jaar. Wat is lekkerder as familie saam kamp en laatnag 
om die kampvuur sit en stories vertel en lekker kan lag. Dis hoe 
ons Rietfonteiners  kan kuier. Elkeen bring n ietsie om te eet en 
alles word saam voor gesit en daar word saam gebraai. 

 
Moet net nie vergeet van die Boete Bessie nie. Hoe later hoe 
kwater! Die Boete Bessie het sy hande vol om alles neer te skryf 
wat elke poetsbakker aanvang en wat vir wie gese word. Veral 
wanneer dit groot rugby tyd is en die wit doek gehang word om 
die rugby deur die projector te kyk. Ek sal maar nie uit praat oor 
daai een nie! 

 
Kamp is altyd lekker, en ek wil almal nooi om so veel moontlik te 
kamp as wat jy kan. As jy een kamp mis dan het jy baie gemis! 
Kyk gerus na die fotos agter in die boekie en kyk wat ons alles 
aanvang op die kampe.  

Sien julle volgende maand by San Cha Len! Bespreek jou plek nou 
en maak seker jy mis niks! 
 
Groete Magda  
(magda.devilliers@hotmail.com) 



Jaar program 2015 
  
 

   Datum:                            Oord:                          
     30 Jan – 1 Feb.                     Stable Inn                                  
 
     6 – 8 Feb.                              Koppisol                                 
 
     27 – 1 Mrt..                           San Cha Len                              
 

  3 – 6 Apr.                              Klipdraai  
     Presidente         
     15 – 17 Mei                          Kokoriba                                     
                                                                                                           
     12-16 Junie                          Warmbad  (gebied)          
 
     24 – 26 Julie                         Dube 
 
     28 - 30  Aug.       Soetdoring (AJV) 
 
     23 - 27  Sept.       Koppisol (Nasionale saamtrek) 
 
      23 - 25 Okt.                           San Cha Len 
 
      27 - 29 Nov.                         Verassings Kerskamp 
 

            SIEN JOU DAAR! 
                                                      
 
    Belangrik: Besprekings en besoekers moet asseblief so gou moontlik 

aan Hentie  Wessels deur gegee word om jou staanplek te verseker. 
 

 Bank besonderhede: 
   FNB (Boksurg – East Rand Mal) 
   Rek no: 62367015156  
   Tak Kode: 253442 
   Rek  naam: Sawa Rietfontein 



 ALGEMEEn 

 
    FONDS INSAMELING: 

Nellie Green het vir ons n skenking 
gemaak. Dis n pragtige geraamde kruissteek ontwerp wat sy self  
gedoen het . Dit word uitgeloot en kan by die bestuur n lootjie 
koop vir tien rand. 

 
 BESTUURS VERGADERING: 
 Enige iets wat lede graag 
bespreek wil he op die 
vergadering kan aan Elize 
Wessels deur gegee word 
minstens n week voor die tyd. 

 
ADVERTENSIES: 
Indien u enige iets wil adverteer is u welkom om Magda de 
Villiers te kontak. 

 
FINANSIELE STATE EN BESLUITE 
REGISTER: 
Enige lid is welkom om enige tyd die 
bogenoemde dokumente te besigtig. U 
kan die Voorsitter  
Hentie Wessels  of Riaan Carstens 
kontak, en hulle  sal u help daarmee. 

 
VOORSTELLE: 
Indien u enige voorstelle vir kampe of enige iets wat ons kampe 
nog meer interessant en nog lekkerder  kan maak is u baie 
welkom om dit met die bestuur te bespreek. 

 
BATE BESTUUR: 
Ons bate bestuur word 
deur  die bestuur behartig. 
Indien u enige iets van 
Sawa en Rietfontein streek 
wil aankoop kan u enige 
bestuurslid kontak, en 
hulle sal u bystaan. 



KONINGS KOS UIT DIE VLEI SPENS 

 

 
SJOKOLADE EN PIESANG BRAAIBROODJIES 

Wie sou kon raai dat jy ’n braaibroodjie ook as ’n nagereg kan 
voorsit? 
JY BENODIG:  
(vir 4 mense) 
8 snye vars witbrood 
botter vir smeer 
3 ryp piesangs, in skyfies gesny 
1 plak (90 g) donkersjokolade  
SO MAAK JY  
Smeer albei kante van die broodsnye met botter. 
Pak piesangskyfies op vier van die snye en rasper van die sjokolade 
bo-oor.  
Pak nog ’n sny brood op elkeen, vou die toebroodjies in foelie toe en 
braai dit vir 10 minute oor matige kole. 
Haal dit uit die foelie en braai die broodjies verder oor die kole totdat 
dit mooi goudbruin is.  
Sitdie broodjies voor met geklopte room en stroop. 

 
NB: Skep die room en heuning oor soos jy die broodjies van die 
rooster afhaal, sodat dit smelt en in die broodjie kan trek. 

 

LAG jOU WINd  UIt 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Brakpan haarkappers hou net tydskrifte met spook stories in die Salon aan, 
hul sê hare sny makliker as dit regop staan 
 
Ek wou nooit glo my pa het gesteel toe hy vir Brakpan roadworks gewerk 
het nie, maar toe ek by die huis kom was al die tekens daar! 
 
Gehoor van die nuwe viagra poeier in Brakpan? Jy strooi dit op jou gras en 
die volgende dag kan jy die erdwurms gebruik vir dakspykers. 
 
Net in Brakpan plak jy 'n "Arrive Alive" sticker op 
'n lykswa. 

 

Jonk wees is cool 
Hi full grown junior campers  



Wil eerstens sê sterkte vir die laaste skof wat voorlê vir 
hierdie jaar. HANG IN THERE AND DON'T GIVE 
UP!!! Those who hope in the Lord will renew their 
strength (I SAIAH 40: 31) .” Remember WINNERS are 
not people who never fail but people who never quit.” 
Werk hard vir hierdie laaste skop hetsy werk of 
eksamen 'n lui lekker vakansie is om die draai.  

Ek sluit af met Everything you do is based on the 
choices you make. It's not your parents, your past 
relationships, your job, the economy, the weather, or 
your age that is to blame. You and only you are 
responsible for every decision and choice you make so 
ouens HOU DIE BLINK KANT BO 
EN DIE STINK KANT ONDER!  

When you stop chasing the wrong 
things in life you give the wrong 
things a chance to catch you.  

Groete   

Janneman  

 

ONS GRYSE                               

JEUG 

Jesus leer deur gelykenisse 

“Sonder 'n gelykenis het Hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer Hy met sy dissipels alleen 
was, het Hy vir hulle alles uitgelê."  Markus 4:34 



In die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) word 'n gelykenis gedefinieer as 'n 
simboliese verhaal uit die alledaagse lewe om 'n godsdienstige waarheid of morele les tuis te 
bring. Gelykenisse word vir hierdie doel in beide die Ou en die Nuwe Testament aangewend. 

Gelykenisse was kenmerkend van ons Here Jesus Christus se bediening. Die dissipels het 
Jesus uitgevra oor die gelykenisse en hoekom Hy die mense op dié manier leer. Jesus het aan 
hulle verduidelik dat aan hulle is insig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar dit 
is nie aan almal gegee nie. Jesus het toe bygevoeg dat iemand 'n gelykenis oor en oor kan hoor, 
maar dit nie sal verstaan as hulle hulle nie bekeer en vergewe word nie. (Markus 4:10-12) 

Netsoos God ons ons sondes vergewe, moet ons hulle wat teen ons sondig ook vergewe. 
"Eendag," vertel Jesus, "was daar 'n koning wat uitgevind hetK dat een van sy amptenare hom 
miljoene skuld. Die koning was woedend en het beveel dat hy en sy vrou en alles wat hulle besit 
verkoop moet word. Die amptenaar het voor hom neergeval en hom gesoebat. Die koning het 
hom jammer gekry en sy skuld afgeskryf."  (Matteus 18:21-35) 

Toe die man buite kom, ontmoet hy 'n medeamptenaar wat hom net 'n klein bedraggie geskuld 
het. Hy het die man gegryp en gewurg en geëis dat hy betaal wat hy skuld. Die een wat hom 
geld geskuld het, het hom gesmeek om uitstel, maar hy wou niks weet nie en het hom in die 
tronk laat gooi. 

Toe die koning daarvan hoor, was hy woedend: "Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat 
jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer 
gekry het nie?" 

Om iemand wat ons diep seergemaak het, te vergeef is een van die moeilikste dinge om te doen. 
Maar as ons na God se genade verlang, moet ons ook 
bereid wees om aan ander genade te betoon. Die Here 
maak dit baie duidelik wanneer Hy ons leer om te bid – "en 
vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat 
teen ons oortree; …" 

Is daar iemand wat teen jou oortree het? Mag die Here aan 
jou die genade gee om te vergewe. 

Gebed: Hemelse Vader, mag die Heilige Gees ons in staat 
steel om ons lewens op die leringe van Jesus te bou en so u 
Naam te eer 

Die NUB   

Wat n heerlike and was dit nie. 

Almal het saam gespeel en die 

tema was iets wat 



met n “S” begin. Die tafels was mooi versier en n heerlike ete was 

voorgesit. Ons het tot laat gekuier net soos sawanante dit kan 

doen. 

       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                     

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 

vermoe 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. 

 


