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Uit die pen                                                           
  van die 

Voorsitter                                                                                          
 

Rietfonteiners, 

2015 se uurglasie is besig om uit te loop. Na ons derde AJV einde Augustus, het ons al reeds ‘n 
saamtrek gehad By SAN CHA LEN, ‘n klompie van ons was by SAWA se 39ste Kongres en ons het 
alreeds ‘n Gebiedsvergadering en ‘n Streeksvergadering agter die rug.  

By die Kongres is ‘n Nasionale Meriete toegeken aan Fanie & Maritie Wilken wat SAWA lede is 
vanaf Februarie 1990. ( 25 Jaar ! ) Ek het so paar vinnige sommetjie gemaak, hulle het net oor die 7 
saamtrekke gemiddeld gedoen per jaar en moes ten minste 55000 Km gery het. Veels geluk julle !  

Koos en Rika Pieterse was in ‘n ongeluk betrokke, hulle woonwa en motor is afgeskryf. Rika het ‘n 
paar ribbes beseer en Koos ‘n paar blou kolle. Ons is voorwaar bly dat hulle nie erger beseer was nie.  

Aan almal wat ‘n verkoue, , seer knieg, seer toon en operasie gehad het, herstel mooi dat ons julle by 
die volgende saamtrek kan sien. Daar is ‘n paar van julle wat gerus bietjie kan kom gesig wys ons 
mis julle !  

Soos julle kan ons nie wag vir die Kerskamp nie. Ons sien julle daar  

Riaan / Megan sterkte met daai waterwinkel, en Matrone sterkte ook met jou nuwe pos by 
“Binneland”  

Baie dankie aan Megan, Magda, Elize, Riaan en Tannie Nellie dat julle weer bereid is om op 
Rietfontien se  bestuur te dien.  

Ek sluit af met Prediker 3 vers 4 – ………… 'n tyd om te huil, 'n tyd om te 
lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans……………  

Stuur groete !  

Hentie Wessels ( Voorsitter : SAWA Rietfontein ) 

   
 



  Van die 
Redaksie 

 

 
Hi almal,  
N Nuwe jaar is altyd n teken van n nuwe begin. 
groete Magda  
(magda.devilliers@hotmail.com) 
 

 

 
     

Voorlopige 
Jaar program 2016 

  

 Datum:                       Oord:                Kamp kommodante:    
 

29 tot 31 Jan 2016           Sionsberg               Mike & Mariza Jennings  

26 tot 29 Feb 2016            San Cha Len          Riaan & Megan Carstens 

24 tot 28 Mrt 2016             Presidente by Klipdraai Nasionaal 

29 Apr tot 2 Mei 2016        Marula Oase         Japie & Magda de Villiers 

27 tot 29 Mei 2016             Bass Lake            Oom Terry & Tannie Nellie Green 

mailto:magda.devilliers@hotmail.com


15 tot 19 Jun 2016            Warmbad – Gebiedskamp 

29 tot 31 Jul 2016             Dube                      Hentie & Elize Wessels 

26 tot 28 Aug 2016           Soetdoring AJV 4 – Bestuur 

23 tot 25 Sept 2016          Nasionale Saamtrek 

28 tot 29 Okt 2016            Klein Paradys (Brits) - Shawn & Elize Carstens 

25 tot 27 Nov 2016           Bosveld Oase Kerskamp - Bestuur 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                SIEN JOU DAAR! 
             

 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.    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 

 
 
 
 

KONINGS KOS UIT DIE VLEI SPENS 
 
SPEK EN MOSSELS SOSATIES  

 

"Surf & Turf"  
’n Repie spek rondom ’n mossel sorg vir net daai ekstra bietjie sout, en dit maak van 
dié gereg ’n wenner. 
JY BENODIG:  
(vir 5 mense) 
VIR DIE SOSATIES 
30 vars swartmossels 
’n halwe bottel witwyn  
15 repies strepiespek 
5 sprietuie (gebruik slegs die 
groen deel) 
VIR DIE SOUS: 
1 teelepel kookolie 
’n hand vol grasuie, fyngekap 
2 knoffelhuisies, fyngekap 



125 g gesoute botter 
’n halwe koppie room 
sout en peper 
 
SO MAAK JY: 
Maak die sous: Verhit die olie in ’n pan en braai die helfte van die grasuie vir ’n paar 
sekondes saam met die knoffel. Gooi die botter by en laat dit smelt. 
Haal die pot van die hitte af en gooi room en die res van die grasuie by. Geur dit na 
smaak met sout en peper. 
Maak die sosaties: Laat lê 5 sosatiestokkies vir minstens 10 minute in water sodat dit 
nie brand nie. 
Stoom intussen die mossels oor matige kole in witwyn totdat elkeen oopmaak (gooi 
dié weg wat nie oopmaak nie). Haal die mossels uit die dop en spoel hulle onder 
lopende water af. 
Draai elke mossel met ’n repie spek toe en ryg dan 6 mossels op elke sosatiestokkie.  
Sny die groen deel van ’n sprietui in stukkies van ongeveer 3 cm en sit ’n stukkie 
tussen elke mossel op die stokkie. 
Braai die sosaties oor matige kole totdat die spek bros en bruin is – ongeveer 10 
minute. Bedruip die sosaties met die sous 

 
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  

Sterkte met die eksamen uitslae! Hoop julle het hard geleer. 
Julle moet lekker uitrus die vakansie en begin die nuwe jaar 
op n hoe noot, met nuwe uitdagings en voornemens. Hou 
matigheid voor oe en moenie naam weggooi nie!  Hou die 
blink kant bo.  

Geseende Kersfees en n voorspoedige nuwe jaar vir elkeen 
van julle. Geniet die tyd saam met julle ouers, al is hulle 
outyds, en onthou,  hulle gaan nie vir altyd daar wees nie. 
Geniet die tydjie saam met familie en vriende. 



 

Sien julle volgende jaar  

by die kamp! 

Groete Janneman 

 

 

LOL! 

 

 

 

   ONS GRYSE 

      JEUG                                                                                     

GOD IS GETROU 

Ek kan Hom vertrou om altyd Sy beloftes na te 

kom!Miskien sit jy hier vandag en jy is al innig seer 

gemaak deur mense naby aan jou, dalk het jy die mense 

in jou lewe vertou maar hulle het jou al telke male 

teleurgestel? Miskien voel jy op hierdie oomblik dat daar niemand is wat jy kan vertou nie en as 

iets moet gebeur jy dit maar self moet laat gebeur of as daar iets is om te doen jy dit maar self 

moet doen.Wie van ons is nog nie teleurgestel deur die mense naby ons nie? Die waarheid is 

dat die mens maar mens bly, vol foute en die gawe om teleur te stel. Ek is seker as jy gaan 

terug kyk in jou verlede het jy ook al die mense naby jou 

teleurgestel. Gelukkig is daar vir ons vergifnis hiervoor by God. En 

alhoewel vertroue in die wêreld na ‘n hopelose situasie lyk is daar 

baie goeie nuus:God is getrou en 

betroubaar! 

Num 23:19: God is geen man dat Hy sou 

lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou 

berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen 



nie, of spreek en dit nie waar maak nie? 

Psa 89:8: o HERE, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o HERE, en u trou is 

rondom U! 

Psa 36:5: o HERE, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke. 

2Kor 1:20: Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom 

amen, tot heerlikheid van God deur ons. 

Sp 3:5: Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al 

jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. 

Ps 37:3: Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, 

en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan 

die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal sorg;God se getrouheid beteken dat, in ‘n wêreld 

waar alles onseker is, mense nie vertou kan word nie en alles net tydelik is:• Daar sekuriteit en 

stabiliteit is by God. 

• God vas staan soos ‘n rots en Hy nooit verander. 

• God gister, vandag en more dieselfde is. 

• God eerlik is en nooit lieg nie, in Hom is net waarheid te vinde. 

• God geloofwaardig en opreg is. Hy lieg nooit, het nog nooit en sal ook nooit nie. 

• God toegewyd is tot jou en Sy plan vir jou lewe. 

• Geen gebeurtenis kan God beperk of maak dat Hy onbetroubaar optree nie. 

• Dat as ek volgens God se wil/beloftes bid, Hy dit vir my sal gee. 

Dit is God se plan dat jy heilig en deel moet wees van Sy Koninkryk plan. En Hy is getrou om 

die plan uit te voer. Fil 1:6: Ek is oortuig dat God wat ‘n goeie werk in julle begin het, end uit 

sal voer en volbring op die dag wanneer Jesus Christus kom.. God sal jou nooit faal nie. Hy is 

betroubaar. Hy kan nie anders wees nie. Jou heilige en liefdevolle God is getrou. 

               MEMORIES;  San Cha Len. 
San cha len, een van skoonste en mooiste kampe.  Met Shawn en Elize Carstens as 
kamp kommodante het ons n hond uit n bos gekuier! Elize het die boekevat gehanteer 
en gesorg dat daar genoeg eetgoed was vir die WP en Leeu game. Nodeloos om te 
vertel hoe vinnig die stormers van groot mond tot dood stil verander het. Met die 
rugby op die groot doek kon almal ook die Bokke spel gekyk het. Saterdag het Elize n 
tombola tafel gehad en daar was iets van alles om vir n goeie prys te koop. Die aand 

het ons 
weer  soos 
gewoonlik 
almal saam 
gebraai. 
Party het 
daar na nog 
vir ou laas 

n swem in die warm swembad 
gaan neem voor slapenstyd. Oom 
Terry was nog glad nie lus vir 
slaap nie. Hy het vir Hentie 
probeer verduidelik hoe gaan n 
franse liedjie……Die spelling wat 
daar  uitgekom het kan gin mens 



hard op se nie! Sondag oggend was soos altyd on ere diens en afsluiting. Die diens 
was waargeneem deur Magda de Villiers wat gepraat het oor “God het jou waardig 
gemaak” 

 Daar na het die boete bessie in sy volle glorie na vore gekom. Dit was soos om wolf 
skaapwagter te maak. Toe staan Shaun op en gee n boete vir almal wat gekla het oor 
die  wat kattekwaad  aangevang het….  Ag nee man dit was nie fair gewees nie!!!!! 

Aag wat, wat is n kamp sonder hope pret en verassings. Hentie het al die plaatjies 
uitgedeel en dit wys net een ding. Rietfonteiners kan kuier en  baie lekker kamp soos 
een groot hegte familie wat omgee vir mekaar. 

                                                                                                                                       
Sien julle by die kerskamp. Moet dit nie mis loop nie! 

 

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. 

 


