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‘n Nuwe Jaar, ‘n nuwe begin. 

“Ek weet wat Ek vir julle beplan 

het, sê die Here. Ek beplan 

voorspoed vir julle, nie teëspoed 

nie.  Ek wil hê dat jull hoop vir die 

toekoms moet hê.” (Jeremia 

29:11) 

 

“Ek weet nie wat die toekoms 

inhou nie, maar ek weet in Wie se 

hande die toekoms vasgehou word.” 

(Skrywer onbekend) 
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GOD IS STEEDS GOD – IN STILL SEISOENE 

(Deir Benescke Janse van Rensburg) 

“Hoekom antwoord God nie my gebede nie?  Hoekom voel Hy so ver van my af.  Voel 

jy dalk ook soos dié leser vandag?                                                       

Die geringste geluid in die donker woud het die jong seun se hart ‘n slag laat mis.  

Elke dier se roep het koue rillings langs sy rugggraat afgestuur terwyl sy nekhar 

penorent staan.  In die stam waaraan hy behoort, is dit ‘n gebuik vir die seuns om 

die nag van hulle dertiende verjaarsdag alleen in di woud deur te bring.  Dít sou 

hulle ‘n man maak.  Keer op keer moes die jong seun veg om nie te swig voor die 

versoeking om op te spring en na veiligheid te hardloop nie.                                                                           

Eers met die eerste sonlig die volgende oggend het die seun verbaas ‘n figuur’n 

entjie weg van hom af op ‘n klip opgemek.  Dit was sy pa met sy gewees in sy hand.  

In die donker nag waarin die seun natgesweet was van vrees, het hy nie geweet dat 

sy pa deurentyd dáár was om oor hom te waak.  Met tye voel dit of on sook in ‘n 

donker woud vasgevang is.  Ons bid ir ‘n verhouding om te herstel, maar dit val net 

verder uitmekar.  Ons bid vir ons finansies om te herstel, maar dit word al 

moeiliker om rekeninge te betaal.  Of ons bid vir ‘n goeie gesondheidsverslag, maar 

die uitslae wys agteruitgang.  Hierdie dinge is soos die wolwe wat in die donker bos 

roep.  Dit is die viand se strategie om ons te laat glo dat God nie hoor nie.                          

Die waarheid is egter dat ons   hemels Pa, net soos de seun se pa, deurentyd oor 

ons waak.  In Jesaja 41:13 herinner Hy ons:  Ék is die Here jou God, Ek vat jou 

hand, Ek sê vir jou:  Moenie bang wees nie, Ék help jou.”  Ook Psalm 46:10 gee die 

Psalmdigter raad oor wat ons in daardie “stil tye” in ons lewens moet doen: “Bedaar 

en erken dat Ek God is …”                                                      Mag ons 

onthou dat God nooit sluimer en slaap nie.  Hy is nader aan ons as wat dit voel.  Hy 

waak oor ons.  Mag ons aanhou bid, want Hy hoor en vehoor stééds ons gebede op 

sy tyd en manier. 

Vader God, baie dankie dat U soveel nader aan ons is as wat dit soms voel.  Help 

my om my geloof en vertroue in U te plaas en nie in mense of dinge nie.  Ek vra dit 

in die Naam van Jesus Christus. 

Amen 

 

 
                                     

Smarties vir die Siel 
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Maart 2021 

My liewe Rietvallei vriende, hoe lekker is dit tog om weer n stukkie vir julle neer te pen.  

Ons liewe president het strande oopgemaak, ‘n lewenslyn gegooi na restaurante en kroeë 

en darem ook toegelaat dat dinge ‘n bietjie minder beknop sal wees in ons huise. 

Daar het ‘n vaksien aangekom en alhoewel daar uiteenlopende gevoel is oor neem jy dit of 

nie, is een ding seker - en dit is juis dat ons ‘n klein flou liggie in die donker tonnel begin 

sien. 

Saam word daar nou al gepraat van die Presidente in April, en as dinge so aangaan mag dit 

dalk net realiteit word.  Rietvallei sal natuurlik daar wil wees om ons sterk 

samehorigheidsgevoel ten toon te stel. 

Indien die Presidente aangaan sal ons dan ook weer ‘n stalletjie beman en julle moet 

uitkyk vir die detail hier rond. Beloof om weer soos laas groot pret te wees. 

Ons het dan ook weer ‘n lekker kamp gehad, alhoewel ons nie die vaandel mag gehys het 

nie, kon ons mekaar darem weer sien.  Die wat uitgemis het, jul moet maar plan maak om 

ons by Bush Inn in Februarie te kom groet. En natuurlik glo ons dat dit dan weer amptelik 

sal kan wees en dat ons kan werk op ons plaatjie versameling. 

My goeie wense en voorspoed aan al die lede.  Baie dankie vir die lede wat bydraes 

ingestuur het oor die “Kom droom saam “ projek.Ek glo en vertrou dat dit sal help om 

wysigings aan die Sawa struktuur sal kan aanbring. 

Groete en veilig reis en sleep. 

Pieter Viljoen   

  

Uit die stoel van die Voorsitter 
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Van ons lede was bietjie olik of het ‘n draai in die hospitaal gaan maak. 

Dit gaan goed met Chris Delport na die knie operasie.                                       

Hans Koekemoer was in Pta-Oos hospitaal. Dit gaan sommer baie beter.                                                 

Neels de Klerk het ‘n liesbreuk operasie ondergaan.                                         

Elzette Jacobs was siek met nierpyp probleem.                                                           

Linda van Vuuren herstel na siekte. 

 

Geluk aan Mareli Klaasen en Charl met verlowing. 

 

Lief en Leed 
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Tamboti Vreugde – Januarie 2021

 

 

Kampnuus 

Tamboti Vreugde – Januarie Viende Kamp 
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Bush Inn – Februarie Vriende kamp 
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Hoe sê die geleerdes:  Geen nuus is goeie nuus. 

“Grootmensbril” 

Toe ek ‘n klein kind was, het dit vreeslik lekker gelyk om ‘n grootmens te wees.           

Want grootmense het tjekboeke en motorliksense en hulle mag nagmaalwyn drink en doen 

net wat hulle wil.                                                                                                            

Vroue dra hoëhakskoene en sykouse, en ons kinders moet tevrede wees om skool-skool te 

speel met geleerde sykouse en garetolletjies vasgeskroef aan ons ou skoen.                 

Gootmense eet die soet waatlemoen krone, en ons kinders moet die waterige skywe eet.                        

Hulle mag kies watter stukkie hoender hulle wil hê.                                                          

En dan mag ons nie ons monde opblaas oor die benerige vlerkie waaraan daar partykeer 

nog haartjies vassit nie. Kinders moet altyd maak soos grootmense sê.                             

Al is jy nie vaak nie, moet jy gaan slaap as jou ma so sê.                                                    

Jy moet jou kool eet omdat jou pa sê jy kry nie tiekie-poeding met eiervla voordat jou 

kool nie opgeëet is nie.                                                                                                  

Nooit as te nimmer mag jy waag om in grootmens geselskap rond te sit nie, want dan tel 

jy tande.                                                                                                                          

Die sleste van alles was as jou ma jou roep om vir die grootmense klavier te speel.             

En niks kan jou naarder maak as kasterolie nie.                                                                        

Jy moet dit drink, want jou ma sê jy gaan wurms kry van speel in die sand om 

modderkoekies te bak en paaie te bou.  Want die werfkatte grou hulle gaatjies in die 

sand.                                                                                                                        

Uiteindelik het dit toe so gekom dat ek ‘n grootmens met ‘n man en 3 kinders geword het. 

Met hoëhakskoene, lipstiek, gepermde hare, bestuurslisensie en tjekboek.                   

Eers toe het ek gesien dis nie altyd lekker om grootmens te wees nie.                     

Patykeer is dit baie moeilik.                                                                                             

Want nou is jy die een wat moet sorg vir kos, petrol, skoolgeld, kampgeld, klere, medisyne 

en vakansie.                                                                                                                    

Toe jy ‘n kind was, het jy geglo die kerk gee Gesangboekies en Bybels en Sondagskool 

boeke weg.                                                                                                                                  

En Tannie Mabel de Waal sny jou hare verniet uit liefde.                                                       

Musiekboeke en netbal klere val seker uit die lug.                                                          

Vader Krismis is ‘n miljoenêr en die tandmuis kan wrintiewaar ‘n halfkroon in jou skoen sit.                          

Maar ou sien jy alles kos geld, en voor jy ‘n tjek kan uitskryf, moet jy eers die geld in die 

bank sit.                                                                                                                         

Voor jy hoëhakskoene en lekkerruikgoed en mooimaakgoed koop, sorg dat jou kinders 

alles het wat hulle nodig het.                                                                                            

Van rakette tot handelsmerk klere, ‘n skootrekenaar, selfoon.                                         

En nog en nog.                                                                                                             

Senior Burgers 
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Sonder dat jy dit hardop sê, staan jy in slaafskap by jou kinders.                                                    

‘n Vywillge slaaf, gebore uit liefde en instink.                                                               

Soggens is jy eerste uit die bed en in die kombuis om ‘n skoolhemp te stryk en skool 

broodjies te smeer.                                                                                                                

Saans as almal lê maak jy kombuis aan die kant.                                                                     

Jy vat nooit de grootste peer in die vrugtebord nie, en as daar net twee frikadelle in die 

bak is, sê jy “nee dankie”, want “jou maag is vol”.                                                                

As jou kinders hartseer is, troos jy hulle.                                                                         

As jy hartseer is, gaan huil jy in die nag by die visdammetjie.                                                        

So werk dit nog al die eeue.                                                                                                   

En as die wêreld nie intussen vergaan nie, sal dit oor vele eeue steeds so werk.               

Ek wens ek kon net een keer weer kind wees en dat my pa en ma nog leef sodat ek vir 

hulle kan Dankie sê vir al die opofferinge wat hulle gemaak het.                                       

My ma wat op die bed se rand sit, en my hoesmedisyne met ‘n teelepel gee.                        

My pa wat die plaasbakkie met die trekker deur die vloedrivier trek om ons op ‘n Vrydag 

by die koshuis te gaan haal.                                                                                              

As ek my oë toemaak en terugdink, sien ek eindelose onbaatsugtige ouer-offers.             

Ek wens ek kon vir vandag se kinders ‘n grootmensbril opsit sodat hulle die offers van 

hulle ouers kan raaksien, en betyds kan dankie sê, want dalk kom eendag nooit. 

(Het gedink om dié te deel) 
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Januarie 2021 

 

Februarie 2021 

                                                                                                

 

      

      

Verjaardae 

Hendrik Engelbrecht   1 Januarie 

Sieg Maritz   2 Januari 

Elmarie le Roux  5 Januarie 

Hein Henze   7 Januarie 

Ruie van der Berg  11 Januarie 

Wim van der Berg  16 Januarie 

Tersia Fourie   19 Januarie 

Liana van Zyl   25 Januarie 

Deidre van den Berg  18 Januarie 

Ansie Delport   30 Januarie 

Anna-Marie Vauhan 6 Februarie 

Tjaart Klaasen  7 Februrie 

Phillip Lloyd  9 Februarie 

Elize Engelbrecht 14 Februarie 

Hennie Engelbrecht  17 Februarie 

Jean Piere Viljoen 19 Februrie 

Bertus Marx  19 Februrie 

Gerda de Wagenaar 25 Februarie 

Georgina de Wagenaar   28 Februarie 

Venita Engelbrecht 29 Februarie  
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Maart 2021 

 

 

Hans Koekemoer  2 Maart Anet Lübbert   3 Maart 

Willem de Jongh  8 Maart Klaus Lübbert  9 Maart 

Diana Fourie   10 Maart Erna Koekemoer  10 Maart 

Elain van Zyl   14 Maart Lettie Ueckeran  15 Maart 

Anita Lloyd   21 Maart Wimpie Marais  22 Maart 

Austin Weber   22 Maart Glenn Kahts   24 Maart 

Jacques Fourie  26 Maart Roekie Hill   31 Maart 
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Quiche in ‘n Blikbeker 

Met hierdie resep kan jy eindelose variasies optower – gebruik enige bestanddele:  blokkies 

gaar spek, gesnyde aspersies, ham, tamatie, salm en selfs groente. 

Bestanddele vir 1 Porsie 

2 eiers   ¼ Koppie melk 

Sout en Peper  Ekstra bestanddele bv, spek, gesnyde worsies, ens 

Botter of margarine om blikbeker te smeer 

Metode: 

Kookwater, Sit groot pot op ‘n gasstoof en maak vuur onder sy agterstewe. 

Maak seker die bekers pas almal in die pot – hulle moet omtrent halflyf in die water staan. 

Klits die eiers, melk en sout en peper saam, en voeg die ekstra bestanddele en smaak by. 

Smeer die beker deeglik sodat die gaar quiche maklik kan uitglip. 

Gooi die mengsel in die beker en sit in die kookwater.  Elke pot het sy deksel. Sit die pot se 

deksel op en kook vir sowat 10 min, of tot die eier gaar is. 

Jy kan ‘n paar keer mes aan die kant van die beker insteek om die quiche los te maak.  Druk 

ook saggies met die agterkant van ‘n lepel op die quiche sodat die rou eier in die middel na die 

kante loop.  Moenie te rof tekere gaan nie, anders gaan die quiche breek. As jy die beker 

uithaal, trek weer ‘n mes romdom die quiche om dit los te maak.  Sit ‘n bord oor die beker en 

dop dit om sodat die quiche uitglip. 

Sit voor saam met roosterbrood en gerasperde kaas.  Jy kan dit ook net so uit die blikbeker 

eet, so spaar jy skottelgoed. 

 

Kampkos 
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Jare terug is ons op ‘n rugbytoer in Mpumalanga. (Daardie jare was dit makliker om 

te speel) Ou ‘Dirty Harry’ bestuur die skoolbus.  ‘n Negentien Te Min Model Bedford 

wat meer gerook het as wat hy gery het.  ‘Dirty Harry’ is eintlik meneer Campher 

gewees, maar hy het soos Clint Eastwood gelyk.  Agter in die bus het Spekkies, 

Vlam, Gerrie en ek gesit.  Dit was ons sitplek. Altyd.  Geen vrae nie.  Spekkies en 

ek was die stutte in die span. 

Spekkies was ‘n lawaaierige laaitie met ‘n borselkop en sproete oor sy neus.  So tipe 

van ‘n Trompie en ‘n Jasper in een gevleg.  Hy was vrek stout en as daar iewers iets 

verkeerd geloop het, het ‘Dirty Harry’ eerste met Spekkies gaan gesels.  Spekke se 

ogies was altyd opsoek na iets om op te skroef.  En hy het altyd gelag.  Al was hy 

bang, soet of hartseer.  Gelag het hy gelag.  En die meisies het om een of ander 

rede om hom rondgehang. 

Vlam was agste man, want hy was lank en maer.  Gerrie was senter.  Ons was groot 

pelle.  Deel van die toer het ‘n paar nagte se kamp in die Kruger Wildtuin ingesluit.  

Om dinge vir die ouers goedkoop te hou was daar besluit dat ons almal in tente sal 

slaap.  Baie van ons het daardie tyd ‘n eenman of tweeman tent besit, en dit is in 

die sleepwa wat ons agteraan gesleep het gepak.  Spekkies het so lekker nuwe 

boogtent gehad waarin amper drie ouens kon pas.  Niemand wou egter sy tent deel 

nie, want Spekkies was lawaaierig tot as hy slaap.  Sy snork het geklink soos ‘n bad 

wat leegtap.  

Ons slaap dié aand in Letaba. 

Dirty Harry en Mol het ‘n kampvuur tussen die klomp tente aan die gang gekry en 

ons het ‘hot dogs’ vir ete gehad.  Mol was die wiskunde onderwyser en sy het sulke 

dik brille gedra.  Sonder die brille was sy so blind soos ‘n mol.  Sy en Dirty Harry 

het ook ‘n ding met mekaar aanehad.  Dit het ons later die aand uitgvind toe 

Spekkies almal in die kamp behoorlik wakker gemaak het.  Om die vuur het Dirty 

Harry ons gewaarsku om ons skoene uit te skud voordat ons dit aantrek, en ook om 

jou slaapsak uit te skud want daar is spinnekoppe en skerpioene wat amok kan maak 

as jy nie versigtig is nie. 

Vroeër die middag het Spekkies ‘n paar realistiese rubber spinnekop modelle 

aangeskaf en Gerrie ‘n rubberslang.  Die rubberslang was bedoel vir Mol se bed.  

Net omdat hy wou sien of sy regtig so blind was.  Na Dirty Harry se waarskuwng 

Kampvuur stories 
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het Spekkies weggesluip en sy spinnekoppe oral in strategiese plekke gaan wegsteek.  

Skoene en kopkussings was sy voorliefde.  Hy het vir Gerrie gehelp om die slang in 

Mol se slaapsak te plant.  Wat Spekkies nie geweet het nie, is dat ek en Vlam 

ander planne gehad het.  Ons het gereken dit sal groter pret wees as die slang in 

Spekkies se slaapsak beland. 

En ons was reg.  Dit was groter pret.  Heelwat meer as waarvoor ons ooit kon hoop.  

Mol en Dirty Harry het in een tent ‘kaarte’ gespeel terwyl hulle gewag het dat ons 

klomp begin bedaar en gaan slaap.  Belinda, een van Mol se netbalspelers het eerste 

gegil toe sy een van Spekkies se rubber spinnkoppe in haar tent ontdek het.  Gerrie, 

wat nogal ‘n ogie op haar gehad het, het met ‘n spoed haar tent ingevaar met ‘n 

rugbytok en die spinnekop plat geslaan en weggevat.  Voordat hulle kon sien dit was 

‘n rubber spinnekop.  Sy was nogal dankbaar en het Gerrie ‘n drukkie gegee oor hy 

so braaf was.  Gerrie was in die sewende hemel. 

Die volgende slagoffer was Aalwyn en Spyker Maritz.  Die tweeling het elk ‘n 

spinnkop in hul slaapsak ontdek.  Amper gelyk.  Hulle het woes uit die tent 

gestrompel en half oormekaar buite op die gras beland.  Nadat hule uitgevind het 

dit was rubber spinnekoppe, het die ander twee spinnekop lokvalle nie heeltemal 

gewerk nie.  Mol het al die meisies se tente deurgegaan en Spekkies ‘n kwaai kyk 

gegee waar hy langs die vuur gesit en glimlag het.  Hy het net met ‘n frons gemaak 

of hy wonder hoekom sy nou eintlik na hom kyk.  Later toe die vuur dood is, en die 

meeste al geslaap het, het Spekkies ook besluit die nag raak lank.  Mol en Dirty 

Harry se tent was toe, maar ‘n liggie het gebrand. 

Spekkies wou wag totdat almal slaap en dan waspoeier in die spoelbakke van die 

toilette gaan gooi.  Hy het in sy tent gewag dat dinge stil raak.  Later is hy weg 

met ‘n doos kouewater Omo en het eerste die meisies toilette se bakke vol poeier 

gegooi.  Daarna is hy na die mans toilette en het dieselfde daar gedoen.  Daarna is 

hy in die stilte van die nag terug tent toe, en ek en Vlam het gewag dat hy die 

slang ontdek. 

Wat ons nie geweet het nie is dat Spekkies skoon van Dirty Harry se waarskuwing 

vergeet het, en het hy in sy slaapsak ingeklim sonder om dit uit te skud.  Toe hy 

mooi in is het hy gevoel hy is nie die enigste besoeker in die slaapsak nie.  Met ‘n 

luide gelag wat soos ‘n honger hyena gekruis met ‘n kwagga geklink het, het hy met 

slaapsak en al probeer om uit die tent te kom.  In sy haas het hy nie kans gekry om 

te soek vir ‘n deur nie.  Hy het binne die tent al begin harloop.  Hy het die klein 

tent uit sy tentpenne gehardloop en is met tent en al daar weg.  Ons het dit alles 

gesien gebeur.  Van buite was dit heel snaaks.  Dit het gelyk asof die tent ‘n lewe 
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van sy eie aangeneem het.  Die tent het woes heen en weer gewaggel soos Spekkies 

binne pobeer het om uit die slaapsak te kom.  Teen die tyd het meer as een tent 

oopgegaan en kinders het die lewendige tent raakgesien.  Spekkies het nog steeds 

gelag-blaf en is binne in Dirty Harry se tent in.  Soos die noodlot dit mos maar wou 

hê. 

Dirty Harry se tent het oopgevlieg en juffrou Mol het sonder ‘n broek uitgespring.  

Sy het nie tyd gehad om haar brille op te spoor nie en het glad nie gesien dat die 

kamp haar dun beentjies onder haar hemp sien uitsteek het nie.  Dirty Harry het 

ook met min klere onder Spekkies se tent uitgesukkel.  Teen die tyd het Spekkies 

bedaar en agtergekom hy is nog nie doodgebyt deur die ding in sy slaapsak nie.  Hy 

het ook uitgerol en teen Mol se bene te lande gekom.  Spekkies het opgekyk en 

onder die hemp iets gesien wat hom vir die eerste keer nie laat lag het nie.  Mol 

het uiteindelik agtergekom dat almal teen die tyd wakker is, en het in sirkels na 

haar eie tent gesoek.  Een van die netbal meisies het haar gehelp om in haar tent 

te kom. 

Toe sy buk om in te klim het ons ook gesien wat Spekkies van naby gesien het.  Die 

juffrou het met die kaartspel haar onderklere ook verloor.  Ons was dit eens.  Ou 

Dirty Harry was ‘n goeie kaartspeler.  Spekkies moes daardie aand woes verduidelik 

dat hy vir eens onskuldig was en dat iemand hom ‘n poets gebak het.  Dit sou hom 

seker gehelp het om ‘n pak slae vry te spring, maar dit is omtrent hier waar een van 

die netbalspelers begin gil het in die toilette.  Sy het die ketting getrek en skuim 

het begin borrel onder in die toilet.  Net voordat sy opgestaan het, het die skuim 

haar kaal boud geraak en sy het opgewip, en daarna was Spekkies in diep 

moeilikheid. 

Ons het hom nooit vertel hoe die slang in sy slaapsak beland het nie.  Dit sal ‘n 

duister geheim bly.  Mol en Dirty Harry het nie weer op toer kaart gespeel nie.  

Nie waarvan ons geweet het nie. 

(Skrywer – Ludwig) 
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‘n Verkeerskonstabel laat Koos van die pad aftrek.  

“Meneer” sê die verkeerskonstabel “het u nie die 

stopteken by die vorige kruising gesien nie?” 

“O ja” sê ‘n duidelik besope Koos, “daai bordjie het 

gesjê STOP”.  Verkeerskonstabel: “En waarom het u 

versuim om te stop?”  Koos: “Meneer, glo jy alles wat 

jy lees?” 

Kom ons lag saam 

Jannie blaai deur sy 

Ouma se Bybel en kom op 

‘n gedroogte vyeblaar af.  

Opgewonde hardloop hy 

die gang a fen skreeu, 

“Ouma, Ouma, Eva het 

haar pantie in jou Bybel 

vergeet.” 

Die skooljaar is weer in volle swang en dis Jannie 

se 2de dag op skool.  Tot sy ma se verbasing is hy 

10 uur die oggend al terug by die huis.  Waarom is 

jy nou al terug, vra sy ma.  “Die meneer en juffrou 

het gaan braai” vetel Jannie.  “Gaan braai, op ‘n 

Dinsdag-oggend wanneer hulle moet werk?  Hoe 

weet jy dit? Vra sy ma.  “Meneer het vir juffrou oor 

die intercom geroep en gesê sy moet haar rooster 

bring, toe kom ek maar huistoe, want ek weet hoe 

lank vat ‘n braai!” 
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SAWA lede met besighede of stokperdjies!! 

Ons sal jul advertensies plaas vir slegs R250 vir die jaar! Belangstellendes kan gerus ‘n 

voorbeeld van die advertensie vir Magda Britz ( magdabritz@gmail.com ) deurgee.         

                                                                                                                                    

  

 

 

„Live each day as if your life had just begun.“ 

                                              Magda Britz 

mailto:magdabritz@gmail.com

