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Die ideale mens dra die teëslae 

wat die lewe bring met 

waardigheid en grasie en pobeer 

altyd die beste uit sy 

omstanighede haal. 

Aristoteles. 
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Standvastig in ‘n Stukkende Wêreld 

 

Ons word opgeroep om standvastig te wees in die geloof, en dit in ‘n wêreld van 

probleme, vervolging, boosheid en sedeloosheid. 

 

Ons hoor deesdae baie dat mense sê ons leef in moeilike tye.  Self dat die eindtyd 

nou baie naby is, maar niemand behalwe God weet egter wanneer die wederkoms 

gaan gebeur nie. 

 

Ons lees in die Bybel hoe satan Adam en Eva versoek het en ook in Matteus 4 hoe 

die duiwel selfs Jesus versoek.  Dus moet ek en jy aanvaar ons is ook ‘n teiken van 

satan is.  Hy slaan toe as Jesus in die woestyn is, alleen en honger, wanneer Sy 

weerstand laag is.  Ons moet dus veral op ons hoede wees as ons weerloos voel, 

moeg of eensaam is, daar waar jy dalk ‘n groot besluit moet neem.   Maar satan val 

ons ook aan as ons sterk is en dan word ons slagoffers van hoogmoed.  Wees dus 

altyd op jou hoede.  Met sy aanslag fokus die duiwel op aspekte soos jou liggaamlike 

behoeftes, besitting en gebruik mag en materialisme as lokaas.  As jy agterkom dat 

jy hunker na iets wat die wêreld bied, onthou Jesus se woorde “Die Here jou God 

moet jy aanbid en Hom alleen dien”.  

 

Openbaring waarsku ons dat dit nie makliker sal gaan nie.  Ons moet onthou die 

duiwel met sy twee gesante (die antichris en die valse leeraar) verskerp sy aanslag 

en vervolging soos sy tyd minder word.  Meer en meer boosheid word geïnisieer.   

Ons leef in ‘n tyd wat sy aanslag meer vernynig word, ons sien dit om ons raak.  Dit 

is nie net ‘n teorie nie maar ‘n werklikheid.  Hy is die Here se vyand en probeer die 

Here se werk onophoudelik in die wiele ry.   Dit is daagliks verbasend dat, al weet 

mense van God se oordeel wat kom, baie volhard in hulle ongeloof.   Hulle bly 

voortleef in hul goddelose lewe van plesier, voorspoed en die najaag van eie gewin.   

 

God het egter ‘n plan.  Hy stuur sy enigste seun aarde toe om volledig mens te 

word.  Jesus is dus God maar ook waarlik mens.   As mens het hy dus volkome 

begrip van ons ervarings en stryd.   Dus hier waar ons nou die kerstydperk ingaan 

vier ons ook die geboorte van Jesus.  Jesus die verlosser.   Hy het gekom om ons 

van ons sonde te verlos en dit is vir almal wat besef dat hulle nie hulself kan red 

nie.  Dit maak ‘n nuwe lewe moontlik.  Die oorwinning is egter reeds behaal deur die 

geweldige offer wat Christus vir ons sonde betaal het aan die kruis.   

Smarties vir die Siel 
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As jy Jesus gevind het, sal jy ‘n totale nuwe rigting met jou lewe moet inslaan, ‘n 

lewe wat aan God se woord gehoorsaam is.  Is ek en jy gewillig om die 

koersverandering te maak en indien ja, is dit sigbaar in jou lewe?  Slegs in Christus 

kan jy ware vryheid, vrede en vreugde ontvang, self in ‘n wêreld van probleme, 

vervolging, boosheid en sedeloosheid.  Onthou God kyk dieper as woorde en 

godsdienstige bedrywighede.   As jy as Christen dus nie probeer om die wêreld te 

beinvloed nie, het jy weinig waarde.  Ons is nutteloos vir Jesus as ons net soos die 

wêreld is.  Dit is ons plig, ook in die feesseissoen, om ‘n positiewe invloed op die 

wêreld te hê. 

 

Dit is belangrik dat ons die Bybel ken, maar nie net teoretiese kennis daarvan hê nie 

maar dit ook gehoorsaam (Satan het ook die skrif geken, maar was nie gehoorsaam 

nie).  As ons die skrif ken sal dit help om te doen wat God wil hê.  Jy sal dan 

eerder gewillig wees om te gee as om te neem, om lief te hê eerder as te haat, om 

te help eerder as om ander te misbruik. 

 

Jesus is die middelpunt van God se openbaring en Sy verlossingsplan, moet nie die 

kerngedagte vergeet nie.  Hy is die enigste oorwinnaar.  Onthou dit altyd ook nou 

wanneer ons sy geboorte herdenk.  Standvastig in ‘n stukkende wêreld. 

 

(Bron en aanhalings: Bybel (Boodskap vertaling) en Die Bybel in Praktyk) 

Aangestuur deur Frans Scholtz 

 
 

 



Page 5 of 17 

 

 

 

 

Junie 2021 

En so kom ons al weer aan die einde van nog ‘n Sawa finansiële jaar.  Sjoe dit voel regtig of die dae 

en maande verby snel.  Maar ek moet darem byvoeg dat ons almal so bedrywig is dat die dae 

sommer gou verby gaan.  En daarvoor dank on sons Hemelse Vader. 

Dit beteken natuurlik ook dat ons binnekort weer ‘n jaar vergadering moet doen sodat al die moets 

en moenies darem hanteer is.  Kyk gerus julle eposse vir meer inligting hieroor. 

Sover my kennis strek gaan dit tans goed met ons lede en die wat wel skete ervaar het, sterk goed 

aan. Ek dink veral aan Dries wat n groot operasie ondergaan het.  Ek is ook bly dat die lede wat 

Covid onder lede gehad het almal herstel het en weer lekker saam kan kuier. 

Oor slegs so 2 en ‘n half weke sien ons mekaar by die gebiedskamp.  En ek moet dankie sê dat daar 

so baie Rietvalleiers is wat die kamp meemaak.  Julle is ware Sawanante. 

Om mee af te sluit wil ek darem net versoek dat ons steeds warm bly aangesien die winter ‘n extra 

knyp aan hom het.  Pas julle mooi op en kyk in besonder goed na mekaar.  Tyd is kosbaar en ons 

moet nou meer as ooit leef tot ons volle potensiaal. 

Groete van my en Magdaleen. 

Mooi dag.  

 

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 te kan aanbring. 

Groete en veilig reis en sleep. 

 

Pieter Viljoen   

 

Uit die stoel van die Voorsitter 
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Zelpy Fishing & Game Farm – Maart 2021 

 

 

 

Sondag oggend onder die 
bome.  uiter na  n 

voorafopgeneemde diens wat 
Johan saamgebring het kamp 

toe.

Die koektafel

Kampnuus 
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Mei Nkwe kamp 

 

 

 jaart

Stefanie en  rans  
huweliksherdenkingWillem verjaar

 oekennings aan  
 ina, Johan,  inda 
en Hein
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Rietvallei se Omgee projek vir 2021 was tydens ons 2020 AJV goedgekeur en het as die Pinocchio 

projek bekend gestaan. Die versoek was dat lede enigiets, nie net breiwerk, kon inhandig wat kinders 

tussen die ouderdomme 2maande en ouer benodig. Hierdie kindertjies kom hoofsaaklik uit baie arm 

ouerhuise en die kleuterskool benodig oa. klere en kruideniersware.  

  

Pinocchio kleuterskool gaan tans ook gebuk onder die Covid 19 pandemie met ouers wat werke verloor 

het en dus nie skoolgelde kan betaal nie. Hierdie kinders word daagliks versorg en is Marie Visagie, 

wat die kleuterskool al vir bykans 57jaar bedryf, se hartklop. Weens Marie se ouderdom het haar 

skoondogter, Michele, ook nou begin en bedryf hoofsaaklik die kleuterskool. 

 

Ons oorhandiging het op 04 Mei 2021 plaasgevind waartydens ons ‘n wavrag goedere afgelewer het, 

wat ingesluit het klere, komberse, speelgoed, lekkernye, kruideniersware, skoonmaakmiddels, 

wetwipes en toiletpapier om net ‘n paar te noem. 

 

Hierdie was seer sekerlik ook weereens een van ons vele suksesse vir Rietvallei. 

Daar was vele mondelinge terugvoer waar lede hul waardering en dank uitgespreek het om te kon 

meedeel aan hierdie OMGEE projek, maar onderstaande boodskap vanaf die kleuterskool beteken 

baie. 

Senior Burgers 

Pinochio projek 2021 
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“More Tjaart baie, baie dankie vir die skenking aan Pinocchio kleuterskool - dit word opreg 

waardeer. Julle is engele op ons pad. Sê ook asb dankie aan al die wonderlike mense in 

jul organisasie vir hul skenkings.  

Mag God jul ryklik seën.  

Pinocchio groete, Michele en Mari 

So, baie dankie aan ieder en elkeen wat vrywillig en ywerig met hierdie spesiale 2021 projek 

betrokke was.     

Groete 

Tjaart                

 Die volgende dag smul die kindertjies reeds aan hul vars kruideniersware…… 
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Rietvallei se Omgee projek vir 2021 was tydens ons 2020 AJV goedgekeur en so verbind ons onsself 

tot die Louis Trichardt tehuis projek. Die versoek was dat lede enige klere en warm maak goeters 

inhandig wat die seniors van die tehuis benodig en / of kan gebruik.  

 

Sedert die Covid-19 pandemie het heelwat van die bejaardes verhuis of by kinders ingetrek, en tans 

woon ongeveer 32 bejaardes, wat hoofsaaklik van staatspensioen afhanklik is, hier. Die tehuis gaan 

tans ook erg gebuk weens die pandemie en is baie afhanklik van skenkings. 

 

Ons oorhandiging het op 08 Mei 2021 plaasgevind waartydens ons ‘n wavrag goedere afgelewer het, 

wat ingesluit het Bybels, klere, skoene, komberse en linne, toiletpapier asook 3 pakkies “two minute 

noodles” vir elke inwoner, om net ‘n paar te noem. 

 

Hierdie was seer sekerlik ook weereens nog een van ons vele suksesse vir Rietvallei. 

 

Wat of wanneer is jy ‘n senior?  

Dis ‘n vraag wat elkeen van ons een of ander tyd al gevra het!  

‘n Seuntjie is ‘n laat lammetjie, ‘n baie baie laat lammetjie. Na sy eerste dag op skool kom hy 

boos vir pa en ma, terug van die skool af. Sy gemoed, blyk dit, is onlekker oor sy ouers vir 

hom gejok het oor iets. Op navraag blyk dit dat die juffrou in die klas vir die kinders gevra 

het hoe oud hul pa’s is, en toe hy sê sy pa is 59, lag die kinders vir hom en sê hy jok, ‘n mens 

kan g’n so oud word nie. 

  

Daar was vele mondelinge terugvoer waar lede hul waardering en dank uitgespreek het om te kon 

meedeel aan hierdie OMGEE projek, maar onderstaande boodskap vanaf die tehuis sê reeds baie. 

So, baie dankie aan ieder en elkeen wat vrywillig en ywerig met hierdie spesiale 2021 projek 

betrokke was. 

Groete 

Tjaart. 

 

Louis Trichardt tehuis Projek 
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Aan almal wat gedurende April, Mei en Junie verjaar 

het, baie geluk met die verjaardae, hoop dat julle 

almal ‘n lekker bederf dag gehad het.  Seënwense dan 

ook vir ‘n mooi en gesonde nuwe lewensjaar word julle 

almal toegewens. 

 

 

 

 

 

 

Kampkerriekos 

500g boerewors, in skywe gesny  2 knoffelhuisies  gekneus                                                                  

2 uie gekap     15ml kookolie                                                                                                      

2ml rissiepoeier    15ml kerriepoeier                                                                      

250ml vleisaftreksel   15ml tamatiepuree                                                                                        

30ml suurlemoensap    5ml sout                                                                                                   

2ml vars gemaalde swartpeper   3 aartappels in blokkies gesny                                                                         

4 piesangs, in skywe gesny.     

                                                                                                                                                                            

Rooster wors tot byna gaar. Hou eenkant warm. Soteer intussen knoffel en ui in verhitte kookolie. 

Voeg rissie- en kerriepoeier by en braai effens. Voeg verhitte vleisaftreksel, tamatiepuree, 

suurlemoensap, sout en peper by. Voeg aartappels en wors by en prut vir 20 minute. Voeg piesangs 

by, meng goed en verhit deeglik. Sit voor met gebotterde heelgraanbrood. 

 

 

      

      

Kampkos 

Verjaardae 
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Hoenderpan - Gebruik 'n skottelskaar    

 Die een met die gas soos aan ons bekend.                                                                                                               

2 kg Hoender   4 Groot uie in ringe gesny                                                                                       

2 Vars rooi rissies   1 pak Sampioene                                                                                      

200 ml Vars room   100 ml Brandewyn                                                                                               

Olyfolie    Knoffel 

 Verbruin 2 van die uie in 'n bietjie olie in die pan. Maak seker dat dit goed oor die 

pan geroer word om die hele pan te smeer. Sit die pan af en laat afkoel terwyl uie 

uitgeskep word vir later. Smeer die hoender liggies met olie en gooi baie liggies 

speserye. (as dit nou te veel is gaan dit die geur verander) Sodra die pan afgekoel 

het kan dit weer aangesteek word (hierdie uiegeur het nou in die pan ingetrek en die 

olie maak 'n lagie in die pan sodat dit nie vasbrand nie) Plaas nou die hoender in die 

pan en laat stadig prut tot amper gaar. (baie stadig - so 3 trekke) Gooi die rissies 

en knoffel en die reeds gaar uie by die vleis (daar gaan nie veel van die uie oorbly 

nie) Laat prut vir 10 min. Gee gas tot warm! Gooi die brandewyn by en steek aan 

met vlam. Wag tot die alkohol uitgebrand is en bring die hitte af. Gooi die rou uie 

en sampioene en room in. Braai tot die room weer begin skei. Skep op rys en eet 

voor die bure kom! 
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Niemandshoop se sonskynkind 

(Valencia Mackenzie) 

Op die stoep voor die tweevertrekhuis by Leliestraat 20, Sit Kelly-Jane Beukes, 

Niemandshoop se sonskynkind, en Willemien Bitterbos, alombekend a Mientjie, 

boesemvriendinne sedert hule kinderjre, elk met ‘n brousel moerkoffie in die hand. 

“Mientjie vandag sit on sweer hier onder onse boom, waar ons soveel drome geskep en 

afgebreek het.  Jy wou ‘n Kaapse kleremaakster word en ek ‘n wêreldbekroonde musikant.  

Maar hier is ons nou terug by punt 0.” 

“Tjomma, jy kan darem nog iets doen.  Ek is ‘n hawelos mens afhanklik van ander se hulp.  

Slegs my hande is bruikbaar.  Die dokter van die bene dink soos my zallie dat ek het 

ekspressie.” 

“Mientjie, my mens, jou ma fabriseer nog altyd haar eie woorde.  Depressie is nou 

‘ekspressie’.  Op ‘n ander noot, hoor jy nog van Niklaas? 

Mientjie sê niks en Kelly-Jane kyk haar stip aan.  Sy weet Niklaas bring ‘n wrang smaak in 

haar vriendin se mond.  Vrees.  Angs.  En ‘n knop op haar maag.  Mientjie se kinders se pa, 

maar ook die buffel wat haar aangerand en vir dood agtergelaat het.  Sal sy ooit kan 

liefhê? 

“Ai, Mientjie,” probeer Kelly-Jane troos, “ek onthou so goed toe jy my meegedeel het 

Kelly-Jane, ek het ‘n outjie.’ In my enigheid het ek gedink wat jy nogal waar kry? En 

meisa, jy was brekkerig ‘Niklaas September’ het jy selfvoldaan geantwoord. 

‘Alemapstieks, Mientjie!  Daai groot ou wat altyd op die hoek van die straat staan met sy 

broekspype wat sleep asof hy die strate vee?’ het ek nog gevra. 

Mientjie laat sak har kop.  “Kelly-Jane, ek was met ‘n versnellende hartklop verby my tone 

verlief op Niklaas September.  Ek het vir die eerste keer gevoel iemand is lief vir my 

soos ek is, maar ons sogenaamde liefde was gebou op vernedering.  Wat het ek gweet wat 

liefe is? 

“Een klap.  Een vloekwoord.  Het gou veelvoudige klappe en vloekwoorde geword.  Net 

goed vir een ding.  Seks.  Verder dom, arm en goed vir niks.  Ek was ingekatrol.  

Stoepstorie 
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Magteloos.  Vas.  Die poppemeester van smarte was die baas van my plaas.  Ek kon nie die 

kloutjie by die oor bring oor die liefde nie.” 

“Mientjie.” 

“As die zallie my winkel toe stuur, het hy altyd geroep: Pssst, meisie met die lekker bene.  

Jy’s gebou om te hou!  Koop daar ‘n chappie?  Hoe lyk dit tussen my en jou?” 

“Plaas jy het gesê, bepaal jou oë by jou sake!  De bene van my kry ek by my maker.  

Perfek geskape vir hom!” 

“Ek was ‘n vaak pastei op skool, Kelly-Jane.  Flink was nie een van my sterk punte nie.  Hy’t 

belowe hy sou by my staan, deur dik en dun.  Ek het gedink dis liefde, maar kyk wat is ek 

nou, stoksielalleen, met min om aan vas te klou.” 

“Ai, Mientjie, ek weet wat dit is om liefde te ervaar.  Ek het beskutte liefde ervaar by 

ouma Trina en oupa Piet.  Ek, die resultaat van ‘n glipsie, waar my biologiese ouers nie kans 

gesien het vir ‘n bondeltjie vreugde nie.  Ek het bevraagteken wie ek is en waar ek 

vandaan kom.  Dit het my gevolg soos ‘n skadu, ek was oormatig selfbewus.  Onbepland.  

Ongewens.  Onseker, Onregverdig.  Maar daai gryaards het my aanvaar en aangespoor 

Tot meer.” 

“Ek wens ek het dit gehad, Kelly-Jane, dis iets groots.” 

Kelly Jane glimlag, Ouma Trina se woorde is steeds ‘n refrain in haar lewe: “Droom, my 

sonskynkind, droom, dis die sleutel tot liefde en geluk.”  En tog kon sy “die liefde” nie vind 

nie.  Maar sy het wel die liefde van haar vriendin.  En die vasklou aan die herinneringe.  

Iets groots?  Beslis. 
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     Agtergrond: Man en Vrou by Huweliksberader 

Vrou: "Dokter, daar is niks oor van ons 27-jaar huwelik nie!" En sy gaan voort en vertel van al haar 

man se swakhede. " Daar is niks liefde nie; geen aanraking meer nie. Geen komplimente nie." En so 

woed sy voort vir nog 15 minute.  

Die berader staan op, neem die vrou in haar arms, en druk haar teen hom vas. Gee haar 'n sagte 

soen in die nek, en toe op die mond. Die vrou is in absolute ekstase!  

Berader: (aan man) "Dit is wat jou vrou nodig het. Drie maal per week. Kan jy dit doen?" 

Man: "Wel dokter, ek kan haar maandae en woensdae hier aflaai, maar vrydae vang ek ongelukkig     

vis." 

   

 

 

 

 

 

 

         

                 

Kom ons lag saam 

Koos en sy pel, Jan besluit een naweek toe hy 

kom kuier om te gaan kamp.  Hulle het by die 

oord gekom, lekker gebraai, ‘n paar doppe 

gedrink, die tent opgeslaan en toe gaan slaap. 

Later die aand maak Koos vir Jan wakker en vra: 

“Hoori Jan, wat sien jy?”  Jan kyk op na die 

sterre en antwoord: Wel, astrologies gesproke 

sê die sterre vir my dat die duiwel is in leo … 

Teologies sê die sterre dat dit 3am is en 

metoerlogies sê die serre vir my dat more ‘n 

mooi dag gaan wees.”  Hy kyk na Koos en vra: 

“Nou wat sien jy ou pel?”  Koos:  “Wel, prakties 

gesproke sê die sterre vir my … iemand het ons 

tent gesteel!” 
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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.         

                                                                                                                                    

  

 

 
Magda Britz 

mailto:magdabritz@gmail.com

