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          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 

 



 
 

Goeie dag  
Rietfonteiners!                         

 
SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 

RIETFONTEIN STREEK 
 

VOORSITTERSBRIEF - JANUARIE 2017 
 

 

1500 Kilometer ! 
 
Desember 2016 was 'n maand waar ons as 'n groepie Rietfontein vriende oor 'n 1500 Km 

saam aangedurf Gansbaai toe. Dit was nie altyd maklik nie met die weg trek in die vroeë 
oggend ure "vergeet" Mike sy beursie by die huis, verder aan wil Japie se "Cruiser" nie 
saamwerk nie en bly oorverhit en dan was daar die oorslaap en kuier by die koshuis in 
Colesberg wat die laaste tog Gansbaai "moeilik" gemaak het maarten spyte van alles was 
die trippie lekker en ons het mekaar beter leer ken en ondersteun langs die pad. 

 
Met ons korter trippies na kampe toe deur die komende jaar is ek seker dieselfde 

daarvan dat as dit moeilik gaan met iemand sal een of ander Rietfonteiner daar wees om te 
help. 

 
Ek bedoel ook hierby dat die hulp en ondersteuning nie net gaan wees op 'n teer pad nie 

maar ook as die lewe jou 'n paar slaggate gee, jy is nooit alleen nie, trek af van die “pad” af 
daar sal iemand agter jou stop. 

 
Ek, Elize en die seuns wens julle almal 'n voorspedige 2017 toe ! 
 
 
Daar is lekker kampe vir die toekoms, hou maar die e-posse dop vir reelings. Ons hoop 

en vetrou om julle daar te sien. 
 
 
Stuur groete ! 

      Hentie Wessels 
( Voorsitter : SAWA Rietfontein)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Halo aan al die Rietfonteiners, 
Die eerste paar weke van 2017 is alreeds verby en dit voel of ons 
weer n vakansie nodig het. Die nuwe jaar het met n “bang” begin, 
maar moenie te veel stres nie,  dis tyd vir ons eerste kamp vir die 
jaar. Ek kan nie wag nie. Die kampe is n uitdaging vir die bestuur 
maar soos die jaar vorder gaan elke kamp in sy plek val. 
Daar gaan n paar moeilike hekkies wees om oor te gaan die jaar, 
maar ek weet vir seker dat die God wat elke dag die son laat 
opkom en die maan laat skyn in die nag, en die reen op Sy tyd vir 
ons stuur, is dieselfde God wat die toekoms in die holte van Sy 
hand hou. Hy ken al jou behoeftes, jou drome, jou toekoms planne 
en as jy dit in Sy hand sit sal dit veilig by Hom wees. 
Die skool het begin en soos gewoonlik is dit weer atletiek tyd. 
Sterkte vir al die kinders en o ja, die arme onderwysers... Hoop 
julle almal presteer goed hierdie jaar! Ons is n streek wat omgee 
vir mekaar en ons is een groot familie met Hentie en Elize 
Wessels aan die stuur van ons gesin. 
Voorspoed vir die nuwe jaar en kom ons geniet dit wat vir ons 
kosbaar is… KAMP! 

 
Groete van Matrone 
 (magda.devilliers@hotmail.com)  
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  VOORLOPIGE   KAMPE 
          2017  
 

 

    

 

     24 tot 26 Feb – San Cha Len (KK – Alfie & Nicola Scott) 
 
17 tot 21 Mar - Liracia (KK - Japie & Magda de Villiers) 
 
13 tot 17 Apr - (Presidente) Klipdraai 
 
26 tot 28 Mei - Bush 'n Buck (KK - Martin & Retha von Molendorff) 
 
15 tot 18 Jun - Weesgerus (KK - Gebied Jakaranda) 
 
28 tot 30 Jul - Dube (KK – Riaan & Megan Carstens) 
 
25 tot 27 Aug - Bloekompoort - AJV 5 (KK - Bestuur) 
 
22 tot 25 Sep - Marula Oase (KK - Hentie & Elize Wessels) 
 
27 tot 29 Okt - Malonjeni - 5de Verjaarsdag (KK - Bestuur) 
 
24 tot 26 Nov - Drie Berge - Kerskamp (KK - Bestuur) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONTAK BESONDERHEDE VAN BESTUURSLEDE 

 

Vooritter Hentie Wessels hentie@rsj.co.za 
      0834490777 

 

Onder                      

Voorsitster 

Megan Carstens megancarstens@vodamail.co.za 
      0823125796 

 

Sekretaresse Elize Wessels queenelizew@gmail.com 
      0828186412 

   

Penningmeester Riaan Carstens riaan@afdia.co.za 
      0825622474 

 

Skakel 

Beampte 

Nellie Green greenacr@absamail.co.za 
      0826712488 

 

Redaktriese 

 

  

Batehouer                    

Magda de Villiers 

 

 

Japie de Villiers              

magda.devilliers@hotmail.com 

0845494421 

 

japie@cadcon.co.za 

0832318548 
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Word ’n kreatiewe 
kampkoning met dié lekke 
wenke … 

 

 
1. Indien jy kamp langs die water waar die temprature saans effe laag kan daal, vat so ‘n 

paar koerante saam en sit dit onder die opblaas matras om die koue te isoleer. 
2. Kamp-kos hoef nie net uit blikke te kom nie, jy kan heerlike koningskos en varsgemaakte       

disse óók bedien. Vir dié wat graag slaai maak, draai jou slaaikop in koerantpapier toe 
dan bly dit tot 10 dae vars. 

3. Indien jy nie meer blits oor het nie, gooi kookolie oor koerantpapier om die vlamme aan 
te stook. 

4. Maak jou vuurhoutjies waterdig deur die voorpunte in naelak of kerswas te doop. 
5. Dames dié een is vir julle: ontdek die wonder van DROë SJAMPOE! Jip, die oulike poeier 

sjampoe word in jou hare gevryf, dan los jy dit vir so ‘n paar minute en kam dit dan uit. 
Die poeier absorbeer die lastige olies en sal jou hare weer tydskrif-mooi laat lyk. 

6. As jy nie muskiet-room het nie, vryf die binnekant van lemoen-skille oor jou lyf om die 
nare peste weg te hou. 

7. Nog ‘n manier om muskiete weg te hou is deur knoffel te eet voor jul weggaan. Dit gaan 
dalk die ander mense ook weghou maar as almal saam eet, sal almal ook saam stink en 
boonop hoef niemand dan muskiete weg te waai nie. 

8. Nog ‘n gogga-wenk (as ek dit so kan noem) is om ‘n brandende bysteek met mosterd of 
tandepasta te verlig. Die tandepasta moenie ‘n gel-basis hê nie. 

9. Kamp in die donker is glad nie lekke nie, so onthou om enige bron van lig saam te neem, 
iets wat jy in jou tent kan gebruik. Koplampies werk soos ‘n bom, want dan is jou hande 
vry om te werk. Maar hier is nou ‘n lekke oulike en kreatiwe lig-idee: 

– Vat ‘n 5 liter plastiekbottel en maak dit vol met water. 
– Bind nou jou koplampie daaraan vas sodat die liggie in die bottel in skyn – viola! 

Dit sal ‘n sagte lig skyn. 
10. As jy lanklaas gaan kamp het en jou waterbottels het al begin muwwerig ruik, gooi vier 

teelepels koeksoda in, skud en laat staan vir een uur voor jy dit uitspoel. 
11. Om waterbottels kouer te hou, draai dit in foelie toe! 
12. Om te verseker dat jou tent-penne en toue nie saans ‘n onskulidige verbyganger pootjie 

nie, plaas ‘n oopgesnyde tennisbal oor die bokant van die tent-pen. Vir die toue, draai ‘n 
stuk foelie daarom, so halfpad tussen die tent en die pen. Die foelie sal reflekteer in die 
lig van die flits. 

13. Nog ‘n oulike foelie-wenk is: 
– Plaas foelie oor ‘n gewone braairooster om ‘n plaat te vorm. 

 



 2016  kerskamp herinderinge 
 
Soos altyd  is die laaste hoogte punt van die jaar die kerskamp, en soos 
gewoonlik reen dit op die  kerskamp. Vrydag aand het oom Terry en tannie 
Nellie Green  ons bederf met worsrolletjies. Die Saterdagmiddag het almal 
gehelp tafels dek vir n spesiale kersete. En toe kom kersvader..  sowaar as 
wragtig kom daar n skelm wat die geskenke probeer steel tot die kinders se 
grootste ontsteltenis! Dis toe die uwe Shaun Carstens! 

 

 
 
Die aand het die kers liggies gebrand en 
almal het lekker geeet, terwyl dit saggies 
gereen het. Soos een groot familie het ons  
vir ou laas n hond uit n bos uit gekuier tot 
laat aand toe. 
 
Die sondag met afsluiting het Dominee, nee Matrone, Magda de Villiers vir 
ons die Kers boodskap gebring. Daarna het Hentie Wessels die Voorsitter 
van Rietfontein die afsluiting behartig. N prys is onder andere aan Hentie en 

Elize oorhandig om dankie te se dat 
hulle  so n wonderlike Voorsitters 
paar vir ons Rietfontein is. Ons 
wardeer julle!  Nou ja, toe is dit weer 
oppak tyd! Tyd vir goue vriende om 
te groet tot volgende jaar. 
Geseende kersfees en n 
voorspoedige 2017. Veilig sleep.                                                                                                   

MOOI LOOP!!! 
Besoek gerus  ons faceboek blad vir meer fotos. 



Net so bietjie algemene inligting oor Rietfontein sake. 
 

 FONDS INSAMELING:  

Ons is tans besig met die reel van n golf dag. Belangstellendes kan vir Hentie nader vir 

meer inligting.   Indien enige een van julle idees het om geld 

in te samel vir die Rietfontein kas, 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 Japie de Villiers behartig. Indien u enige iets van Sawa en 

Rietfontein streek wil aankoop kan u hom gerus kontak, en hy 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 
 

   

 


