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SAWA en Rietvallei se verbintenis en geskiedenis met Horison kom al ‘n lang 

pad.  Wapadrand, die moederstreek van Rietvallei, het net na hul stigting in 

Julie 1988, na ‘n gedagte van die destydse voorsitter Attie Jonker, besluit dat 

die erediens kollekte tydens die AJV aan ‘n verdienstelike instansie gegee wil 

word. Tot op daardie stadium was die kollektes altyd aan die 

Bybelverspreiding geskenk.  Hierdie gedagte het ‘n werklikheid geword en 

Horison Sorgsentrum het ter tafel gekom, vanweë die feit dat daar van die 

SAWA lede se kinders reeds in die sentrum versorg was, onder andere Oom 

Chris en Tannie Barbara Pienaar (SAWA-stigterslede) se seun.  Hierdie 

voorstel is eenparig aanvaar en word dus van 1989 jaarliks in stand gehou. 

 

Die voorsitter van Wapadrand (1989-1992) het voorgestel dat daar van die 

streekslede en –bestuur die sentrum saam besoek wanneer die kollekte 

oorhandiging word sodat ons SAWA mense eerstehands kan ervaar en sien 

wat die sentrum doen en wat die behoeftes is en met trots kan getuig word 

dat die streek dit steeds nog so toepas.   

 

Tydens die stigting van Streek Rietvallei in 2006, het die bestuur asook die 

lede eenparig hierdie mooi gebaar aanvaar en word dit nog jaarliks gedoen. 

Dit laat ons ander net weer besef dat ons elke dag uit genade leef en dat dit 

Genade is dat ons ook die voorreg het om te kan gee. 
Erkenning word gegee  vir aangehaalde inligting verskaf deur Chris Delport (vorige 

Streeksvoorsitter asook vorige Nasionale Ondervoorsitter). 

 
Rietvallei het die tradisie om op Sondae ’n Erediens onder die bome te hou, 

en kerkkollektes wat hier opgeneem word, word al vir etlike jare aan 

Horison Sorgsentrum geskenk. Tydens die laaste oorhandiging op 

01/11/2011, is daar behoeftes by die sentrum raakgesien. Rietvallei lede het 

dus hierdie gemeenskapsprojek aanvaar waartydens opknappingswerk aan 

die terrein van Horison Sorgsentrum gedoen is.  

 

 

 



Die bestuur het dit goedgedink om hierdie hele projek tydens ‘n plegtigheid 

by die Horison Sorgsentrum amptelik te oorhandig.  Na heelwat beplanning 

en organisasie onder leiding van Tjaart Klaasen (voorsitter) het die groot dag 

aangebreek en Hans Koekemoer het die verwelkoming waargeneem.  Tjaart 

het daarna die opening hanteer en daarop gewys dat die Erediens gehou 

word om sodoende ons dank te betuig en erkenning te gee aan ons 

Hemelse Vader; om vir SAWA lede te wys wat kan vermag word met 

saamstaan en samewerking en om die projek en verdere skenkings te 

oorhandig aan Horison Sorgsentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Tjaart het agtergrond gegee oor die verloop van die projek.  Daar was met 

sorg beplan; ‘dinkskrums’ is gehou en daaropvolgende het die werksessies 

plaasgevind wat versprei was oor 13 Saterdae tussen Maart en Junie, enkele  

werksessies is ook op weeksdae gehou.  12 lede het verskeie werksessies 

bygewoon en fisies gewerk en 11 lede het een of ander bydrae gemaak wat 

ingesluit het die verskaffing van verf, materiaal, arbeid, vervoer en etes tydens 

die sessies. 

 

Die projek is befonds deur lede wat ruim bygedra het en skenkings van lede 

se kontakte is bekom.  R2 750 is deur 7 lede geskenk om die projek mee af te 

skop en hiervan is R677 oor en sal aangewend word om vir die kinders 

kleurkryte en verf te koop.  Die res van die projek was suiwer skenkings van 

lede en instansies. 

 

 

 

Foto links:  Hans Koekemoer en 

regs Tjaart Klaasen 
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Werk wat gedoen is tydens die projek is onder andere:  Swaaihek 

verander na glyhek met ‘n elektriese motor en reling, verf van hek, 

voorbereiding en opsit van elektriese heining, aanbring van 

veiligheidshek by ingang, oprig van staalhuisie en ander kleiner 

onderhoudswerk soos skoonmaak van geute, verseëling van dak, ens.  ‘n 

Groot hoeveelheid skenkings is ontvang en laaste maar nie die minste nie 

is kos vir die werkers aangery of op die terrein voorberei.  

 

 Met die oorsig oor die geskiedenis en agtergrond van die projek agter 

die rug het Tjaart Ds Marnette van Rensburg bekendgestel en het sy die 

erediens op haar gebruiklike deernisvolle wyse hanteer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die res van die verloop van die program word aangevul met die 

oorhandiging van skenkings (soos in fotobeeld later aangedui).   Rina van 

Heerden, Hoof van die Sorgsentrum, het verduidelik wat die betekenis 

van die Houtkruis is wat in Maart 2007 onthul was en was daar ook 

geleentheid vir diegene wat om die Houtkruis wou stap.  Rina het ook 

terugvoer gegee oor die Sorgsentrum.  Tjaart het die bedankings 

waargeneem en Oom Neels De Klerk het die tafelgebed gedoen.  ‘n Ligte 

middagete en nagereg het die verrigtinge afgesluit. 

 

Foto bo:  Ds Marnette van Rensburg 

en regs me Rina van Heerden 
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Oom Neels de Klerk bedank 

Hennie Engelbrecht vir sy 

bydrae tot die projek. 

Bo:  Tannie Rina de Klerk 

oorhandig die kerkkollekte 

en ander kontantskenkings 

aan Rina van Heerden. 

Bo:  Rina ontvang 

etekaartjies en houer met 

lekkernye vir personeel van 

Margriet van den Berg. 

Regs:  Daan vd Berg (lid vd 

jaar) oorhandig aan Rina 

die maandelikse voorraad 

skoonmaakmiddels wat 

geskenk is vir 12 maande. Onder vlnr:  Personeel by hul 

mandjies bederfitems wat 

Marietjie Klaasen oorhandig het.  
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