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Uit die pen                                                           

  van die Voorsitter 
VYFTIG !  

… as AB sy 50ste lopie kry is die skare op hulle voete en 

klap hande. As mense hou ons „n lekker partytjie saam 

vreinde an familie as ons vyftig word.  

Ons as Rietfonteiners het ook „n 50 ! Die saamtrek by Sionsberg einde Janaurie 

2016 was ons 50ste streek saamtrek, „n goeie “innings” sover. Ons kolf met so 

gemiddeld van 10 woomwaens per saamtrek, en die “pitch” lyk goed vir „n groot 

telling.  

Koos & Rika, Martin & Retha en Japie & Magda het ander woonwaens 

aangeskaf, ons hoop julle gaan lekker saam kuier met julle “nuwe” woonwaens.  

Soos meeste van julle die tyd weet gaan Rietfontein hiedie jaar roosterbroodtjies 

en water te koop aanbied by die Presidente. Baie dankie aan elke een wat sover 

hulle hulp en toerusting aangebied het. Die Presidente is een van „n paar langer 

saamtrekke waar ons lekker saamkuier en ek sien uit na die jaar.  

Ek sluit af met met …… Spreuke 23:4 ... Moet jou nie afsloof om ryk te word nie 

en moenie jou sin vir waardes verloor nie.  

Hierdie gedeelte gaan daaroor dat wanneer 'n mens God se wysheid gebruik, dan 

besef jy dat om na rykdom te jaag is nutteloos. Dit kan so vinnig verloor word as 

wat dit gekry word en in die proses het jy heel moontlik jou waardes verloor. In 

plaas van om vandag te smag na wat jy nie het nie, dank God vir dit wat jy het.  

Stuur groete !  

Hentie Wessels  

( Voorsitter : SAWA Rietfontein ) 



                                                   
VandieRedaksie 

 

 
Hi almal,  
N Nuwe jaar is altyd n teken van n nuwe begin. Met 2016 in volle 

stoom aan die gang, is dit tyd dat ons almal boeke opmaak en   weer vir n 
slag na ons lewens te kyk. Dit is soos Lente. Alles word weer nut! N tyd 
om te voor te begin en al die bagasie van 2015 agter te los en  ons uit te 
strek na wat voor is. Dis nou soos om weer nuwe vriendskappe op te bou en 
alles wat jou gelukkig maak op te raap en die lewe ten volle te 
geniet…soos byvoorbeeld kamp! Wat is nou lekkerder as om saam met 
kosbare vrinde, soos die Rietfonteiners, om die kampvuur te sit en lekker uit 
te haak en te lag oor sommer net klein dingetjies wat baie snaaks is. 

Hierdie jaar gaan daar nog baie verassings  by die kampe wees. As ek 
so luister na die kampkommodante en alles wat hulle by die kampe gaan 
aanbied dan wil ek sommer elke naweek kamp. 

Ons gaan die boekie so bietjie verander hierdie jaar en ons is besig om n 
faceboek blad te stig. Ons gaan julle op hoogte hou sodra dit opgestel is. 
Nou ja, sterkte vir die jaar wat voor le. Gaan voluit in dit wat jy doen en 
volhard daarin.  

 
Moenie bekommerd wees oor more nie, Jesus wag 

alreeds daar!!  
 
groete Magda  
(magda.devilliers@hotmail.com)  
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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 

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: 
Ons het n Weber  gekoop om uit te loot, toe raap  Japie de Villiers  dit op vir n goeie 
prys. Nou kyk ons weer vir iets anders uit om uit te loot. Indien enige een van julle idees 
het, kom praat met Hentie of Riaan.  

 
 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. Om bank kostes te 
verminder vra ons dat almal so ver moontlik die kampgelde vir ons sal EFT. 

 

 Bank besonderhede: 

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

 
             
 
 

      



 UIT DIE VLEI SPENS 
 

LAMSKERRie 

Die beste manier om jou gesin te leer kerrie eet, is om ’n dis wat hulle reeds ken 
so ’n bietjie woema te gee. Hierdie is ’n lamsbredie met byt. 
JY BENODIG: 
75 ml kookolie 
2 groot uie, gekap 
3 stukkies kassia 
4 naeltjies 
1 kg skaapvleis 
1 groot, ryp tamatie, gekap 
10 ml masala 
10 ml fyn komyn (jeera) 
5 ml fyn koljander (dhania) 
10 ml fyn vinkel (barishap) 
2 ml borrie 
10 ml fyngedrukte knoffel 
5 ml fyngedrukte 
gemmerwortel 
1 groen brandrissie, gekap 
Sout na smaak 
6 klein aartappels, geskil 
60 ml gekapte koljanderblare  
SO MAAK JY:  
Verhit die olie in ’n pot en voeg dan die uie, kardemom, kassia en naeltjies by. 
Soteer die uie totdat dit deurskynend is. 
Voeg die vleis en tamaties by en braai dit vir 10 minute. 
Voeg die res van die bestanddele, behalwe die aartappels en koljanderblare, by.  
Sit die pot se deksel op en laat dit prut totdat die vleis net sag is. Voeg dan die 
aartappels by en laat dit gaar prut. 
Sprinkel die koljanderblare oor net voordat jy die kerrie opdien. 

NB : As Ouma se spysverteringstelsel nie sterk kosse kan hanteer nie, kan jy 
die brandrissie weglaat en ’n bietjie minder van die ander speserye gebruik. 

 

 



LAG jOU WINd  UIt 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

   



 

 OP N ERNSTIGER NOOT 

      Wat is geloof? 
Ons        

almal het half 'n idee wat geloof is, hoe belangrik dit is en dat 
ons elke dag geloof nodig het om sodoende 'n suksesvolle en 
wonderlike dag te kan hê.  
Ons glo in mekaar, ons glo elke dag as ons in die kar klim dat 
ons veilig by die huis sal kom en selfs as ons op 'n stoel sit, 
glo ons dat hy nie onder ons sal uitgly of breek nie!  
Maar het ons al ooit gesit en dink wat geloof waarlik is en na die dieper betekenis gekyk agter die 
woord, hoe God die woord sal beskryf. Vir ons het die woord maar net nog `n woord geword wat ons 
gebruik in ons allerdaagse woordeskat. 'n Goeie voorbeeld daarvan is as ons onseker oor iets is, maar 
tog dink ons is reg, sal ons sê ek glo so, of as jy skool toe gaan, niks geleer het vir 'n toets nie, maar glo 
dat jy sal deurkom, dink jy regtig die "glo" gaan jou help? 
 
In Hebreërs 11 gee God ons 'n beskrywing van wat geloof is en hoe belangrik dit is om te glo. "Om te 
glo is om seker te wees van die goed wat jy hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan 
sien nie. Omdat ons glo weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is." 
 
Omdat die Israeliete geloof gehad het in God het hulle deur die Rooisee geloop op droë grond terwyl 
die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit probeer het.  
 
Die Bybel is vol van getuinenisse waar God hulle gehelp het omdat hulle geloof gehad het.  
 
Maak dit dus jou doel in die lewe om met alles wat jy het met geloof in God te staan, sodat Hy vir jou 
deure kan oopmaak. Dan sien jy die wonderwerke in jou lewe en kan jy daaroor getuig hoe God jou 
gehelp het toe jy geloof in Hom gehad het. 
 

 
 

   

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
MEMORIES  SIONSBERG 

Sionsberg, 
Een van die mooiste kampe van die jaar, en met kamp 

kommodante soos Mike en Mariska Jennings het   
ons hope pret gehad. Wie sou nou ooit kon dink dat daar op  n 
kamp n groot worsmakery sou wees. Mike was natuurlik  soos 
altyd die voorbok en huwelike is ook tot die uiterste getoets.  
Man en vrou moes die wors perfek deur die derm voer. Vir 
party mense was dit maar n grillerige besigheid! 
Toe kom die Bingo.  Nog n groter katastrofe! Met Mike wat nie 
die syfers reg kan lees nie, en moeder wat te stadig die 
nommertjies gee kon ons maar net lekker lag. Dit was n 
onvergeetlike dag. Daar was pryse van n bottle olyf olie tot n blik koekies. En dan ook 
nog die medalje en die wissel trofee vir die beste  worsmaker van die  
Kamp. Die persoon moet weer soort gelyk n kompetisie reel sodat die 
beker na n volgende wenner  aan gegee kan word. En raai wie het 
die wisseltrofee gewen? Hy dag toe hy is nommer sewe, maar eintlik 
toe nommer nege, en die wenner!!! 
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Met die mooiste sons ondergang en die rustigheid langs die dam met die lower  groen 
grasperke van Sionsberg kan mens nie anders as wens jy kon vir nog n maand daar 
vakansie hou nie.  Saterdagaand het almal tot laat toe gekuier om die kampvure en 
almal kon hulle eie wors vir aandete gaar maak. Al was dit net met n Rennie of twee!! 
O ja,  en sekere mense  met baie harde stemme en die kodigste gesegtes het  ons 
vermaak tot laat nag toe.  Die predikant het Sondag vir ons n mooi woord kom bedien. 
Met ons afsluiting het die boete Bessie vir groot vermaak gesorg, en het Hentie Wessels, 
Rietfontein se Voorsitter die bedankings gedoen en almal n veilige reis toegewens. 

 



           MEMORIES SAN CHA LEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nou ja, waar kan jy nou n lekkerder manier kry om n 
naweek te geniet. Met Riaan en Megan het ons hope 
goed gehad om ons besig te hou!  Ons ht Ladderball 
gespeel en hope pret gehad. Die kompetisie was groot  
en baie glag soos Martin wat wil weet hoekom Retha 
nie sy stokkies  by di huis ook gooi nie… tot n gedans 

en ballet  passies deur die manne, gelukkig was daar geen beserings nie! Van groot 
tot klein het deel geneem. 
Ons  is tans besig met fonds insameling vir die Gracia kinderhuis.Almal het 
deelgeneem en elkeen het sy pak of 2 noedels gebring. Sateredagh aan het almal net 



rustig om die kampvuur gekuier tot laat. Sondag het ons soos altyd afgesluit met die 
ere diens en prys uitdelings.  Na die afsluiting toe die groot surprise! Megan het al 
die vrouens boetebessies gemaak! Niemand het n boete vrygewpring nie! Hentie 
Wessels die Voorsitter van Rietfontein het die bedankings gedoen en almal n veilige 
reis huistoe toe gewens. 

 
 
Wat is lekkerder as vriende saam kuier. Die 
Rietfonteiners is een groot familie en liefde en 
verdraagsaamheid is altyd eerste prioriteit. 
Kom kamp saam en geniet n onvergeetlike 
naweek saam met Rietfontein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        

                   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. 

 


