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Die Herfs kon ek nooit rym                       

met treurigheid en dood nie:                

daarvoor het die kleuregoed in die bome        

en die oorstelpende blou van die lug            

my nog altyd veel verruk.                          

En die strakheid van die winterbome             

laat my sien wat deur digte loof onsigbaar is:  

die sierlike skadu’s van hul takke                

op gewels wat wit glinster in die son. 

Lina Spies 
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Gebed van Paulus.  Efesiers 3:16-17 

 

“dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van                                                                                   

Sy heerlikheid om met krag versterk 

te word deur Sy Gees in die innerlike mens                                                                                 

sodat Chritus deur die geloof in julle                                                                                        

harte kan woon, julle wat in die liefde                                                                                       

gewortel en gegrond is,” 

 

Dis herfs, Here my God, 

Herfs wat so gou gekom het met sy rypheid en rykdom van blare- en kleureweelde,  

Die asemrowende skoonheid van U skepping bring ‘ weemoedige pyn in ons hart.  

Waarom Here?  Omdat ons reeds so ver geloop en so min gevorder het? 

 

Dankie Meester, vir geestelike groei en rypwording, wat uitloop op rustighid en 

ervulling.  Dankie vir die wete dat al vergaan die uiterlike mens, ons innerlike elke 

dag venuwe word.  Hierdie is ook ‘n tyd van die jaar wanneer ons U as die Man van 

smarte op U lydensweg volg.  In die herfs is dit soveel meer ‘n werklikheid.  U 

lyding was vir die wêreld, ja, maar ook vir my;  al U lyding, smaad en smarte, elke 

kruiswoord, selfs U Godverlatenheid, was om my ontwil. 

 

Dis reeds herfs en U kosbare belegging van bloed en trane het nog so weinig 

dividend in my lewe afgewerp. 

 

U het U lewe vir my afgelê, dat ek dit nie werd was nie, ten spyt.  In diepe 

dankbaarheid wy ek opnuut aan U my gees en my liggaam. 

 

Maak my, U troue dissipel en vreeslose getuie voordat die winter kom. 

 

Laat my, o Vader, U liefde in Christus se lyding sien en laat die wêreldgesindheid 

soos herfsblare van my lewe afval. 

 

Lei my in hierdie tyd in die lig van U vriendelike aangesig. 

 

AMEN 

(Skrywe annoniem) 
 

 

 

Smarties vir die Siel 
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Sawa Vriende 

Ja, julle weet nou al dat as ek ‘n boodskap uitstuur het die klok al weer ‘n paar 

maande aangestap. 

Hier staan ons so op die vooraand van die winter en soos vorige jare snel die jaar 

ook met spoed aan. Ek is bly om te sê dat dinge beter met ons lede gaan wat die 

groot Covid pandemie aan betref. Ons moet egter nie ons eie beskerming laat vaar 

nie, en eerder so gesond en veilig bly soos tans. 

Ons het ook, soos jul gesien het in ‘n skrywe, ‘n diefstal insident gehad by Klein 

Paradys Nylstroom. Oom Jake en Tannie Ina was die lede wat hierdeur sleg geraak 

was, en ons is baie dankbaar dat hul ongedeerd hiervan afgekom het.  Wees 

asseblief veilig so tydens ons geliefde stokperdjie deur jul self te beskerm soos in 

die skrywe voorgestel. 

Ons dink ook aan tannie Wimpie (MA vir my) wat deur n moeilike tyd gaan.  Soos 

altyd skaar die Sawanante hul by ons eie met voorbede en bystand.  Baie dankie 

daarvoor. 

Die Presidente lê vir ons voor in April en alhoewel die oord verskuif het, lyk dit na 

‘n heerlike program wat deur die beplanners aan ons voorgestel word.  Neem gerus 

die tyd en kom woon dit by.  Dit beloof groot pret te wees. 

Ek wil ook deur middel van die skrywe jul almal meedeel dat ek vanaf April 2022 ‘n 

werk aanvaar het in Springbok in die Noord Kaap.  Ek sal egter steeds van daar my 

voorsitters pligte kan doen, en as bystand sal Rudi as onder Voorsitter sekere dinge 

bywoon as bestuur.  Ek gaan net trek maar bly hart en siel ’n Sawanant en hoop om 

spoedig weer lekker saam met jul te kan kamp. 

Ek wil ook vra dat ons as groep sal kyk na die volgende Gebiedsaamtrek wat sal 

plaasvind einde Junie.  Kom ons trek ‘n groot groep saam hierheen vir n fees soos 

min. 

Van my en Magdaleen se kant, groete aan almal, veilig kamp en bly gesond. 

Groete 

Pieter Viljoen 

Uit die stoel van die Voorsitter 
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Nuwe seisoen in die Noord-Kaap vir ons 

Voorsitterspaar  
 

 1 April 2022  

 

Hallo Pieter en Magdaleen  

 

Ons is hartseer maar baie bly dat jul veilig by jul nuwe 

bestemming aangemeld het. 

Jong - waar begin mens, ons weet dit kon nie ‘n maklike 

besluit vir jul as gesin gewees het nie maar dit is wat dit is 

nê! 

  
So ons sê vir jul baie dankie vir die tyd wat jul saam ons 

spandeer het, hetsy tydens kampe, geestelike aktiwiteite, 

bestuursvergaderings en besluite, insette, projekte, 

samewerking met ons gemeenskapsbetrokkenheid, lekker 

kosse en sommer alles - want daar is te veel om op te noem. 

Ons is net dankbaar dat jul nog lede gaan wees en dat ons 

jul vorentoe sal raakkamp.  

 

Ons vertrou dat die Liewe Heer hierdie pad saam jul sal loop 

en Hy verder Sy hand oor jul familie sal hou.  

 

Baie voorspoed en groete tot die volgende vergadering, AJV 

en kamp se weersiens!  

 

 

Tjaart  

Nms SAWA Rietvallei lede. 
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Tambotie Vreugde – Ons eerste kamp vir Januarie 2022.  Hein het sy 80ste 

verjaardag saam met ons geniet.  Daar was heerlik gekuier onder die lapa en ook 

het die buurmanbraai goed afgeloop. 

 

 

 

 

 

 

 

Kampnuus – Januarie tot Maart 2022 
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Saterdag het ons bietjie gaan kuier by Arlingtons Breweries.  Heerlike lunch geniet 

en ook so die versnapperinge daarmee.  Wild was daar ook baie te sien.  Hierdie is 

beslis een van die lekker kampe, so in die bos naby aan die stad.   
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Februarie kamp – Klein Paradys Nylstroom: 

Vrydag aand was net ‘n lekker welkom heet, kuieraand. 

Saterdag oggend was sout en soet proviant eers aangevul by die gewilde Bakhuis in 

die dorp.  Die res het sommer net rustig, al in die skadu van die bome saam gekuier. 

'n Vinnige, stort reënbui het 'n paar kampers onkant gevang en hulle moes vinnig die 

seile styf span en die opgaardamme op die seile afgooi.   

Saterdag aand weer die ontspanne, lui-lekker braai, met verskeie slaaie en vleise wat 

opgedien was met stories, lesse geleer en sommer net grappies en geite, tot laat, om 

die braaivleis vuur. 

Die meerderheid van die seniors het nie net vroeg in die week al begin kamp nie, maar 

het ook hierdie naweek verleng deur eers die Maandag huiswaarts te keer. 

Jammer net van die “ongenooide gaste” wat alles Sondag, in die oggendure, omver 

gegooi het. 
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Maart 2022 – Zelpy Fishing and Game Resort 

Vrydagaand is boereworsrolle aangebied, en Dirk het die boekevat hanteer. 

Boekevat het gehandel dat ons moet bid vir alle gelowiges en die die dagstuk vir 

Saterdagaand het gehandel oor dat ons enige iets van ons Hemelse Vader kan vra 

wat op sy tyd sal antwoord. 

Ons moet erken dat ons die seniors baie gemis het veral met die sing gedeelte. 

Sieg het brinjals uitgedeel en Annatjie het proe stukkies voorberei vir die wat nie 

weet hoe om dit voor te berei nie. Dankie julle twee. 

Saterdag oggend het afgeskop met ‘n staptog deur Sieg geinisiëer. Daar was sterk 

stappers en minder sterk stappers maar almal het dit geniet. Later was daar bietjie 

boeresport aangebied deur die Oord vir die wat nog kan en wil. Daar was darem ook 

die wat bietjie lyne natgemaak het en Willem het met ‘n grote gespog wat ons 

ongelukkig nie gesien het nie. Na die buurmanbraai is daar heerlik om ‘n 

kampvuurtjie gekuier.  

Pieter en Magdaleen het kom kuier en ons is meegedeel dat hulle druk besig is om in 

te pak vir Vioolsdrif. Dit voel nog onwerklik om te dink dat ons hulle nie meer so 

gereeld sal sien nie. Soos hulle planne en uitkomste aan ons meegedeel is, is daar 

geen twyfel dat daar ‘n groter hand hierin is nie. Ons bid vir leiding en krag in 

hierdie tyd veral ook vir Magdaleen se moeder wat baie siek is. 

Sondagoggend se diens was gelei deur Frans wat elkeen aangespreek het om wakker 

te skrik en om geestelik paraat te wees. Die voorbeelde wat gebruik is het trefkrag 

en duidelikheid gebring. 

Anton en Tanya van der Bijl het van Donderdagaand tot Sondag saam gekamp 

met hul kinders JC en Leandri, wat al verskeie kere saam met hul ouma 

Marlene en oupa Dirk gekamp het.  

Gideon en Helena se kinders en splinternuwe klein dogter het ook saam kom 

kamp. Die nuwe Oupa en Ouma het heel vertroud gelyk agter die baba 

stootwaentjie. Ons is bly saam met julle. 

Die poeding tafel was weer ‘n wenner en veral die die kinders wat daar was, het dit 

terdeë geniet. 

Later het Frans en Stefanie vir ons “cupcakes” en verversings voorgesit. Dit was hul 

40ste troudag herdenking. Baie geluk julle twee. 
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Die buurman ontbyt het amper uitgereën maar die wat vasgebyt het, het gesellig 

verkeer en dit geniet. 

Daarna het almal maar koes-koes in die mot reëntjie opgepak en vertrek. 

 

 

 

Vrydag aand se boreworsrolle 

het lekker geloop. Wat meer 

kan mens doen as net lekker 

saam met mekaar onder die 

tent of bome sit en kuier.  

Dis mos eintlik waaroor kamp 

gaan. 

 

 

 

 

 

Lekker buurmanbraai, 

40ste 

Huweliksherdenking 

met cupcakes saam 

met Frans en 

Stefanie en dan ook 

die boeresport. 
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Heel bo links – Henry en Roekie kry SAWA Ere Lidmaatskap 

Bo regs – Sieg en Annatjie kry 180 Streekstoekenning 

Links onder – Gideon en Helena kry 25 Algemeen toekenning 

Regs onder – Gaste Anton en Tanya van der Bijl 

 

EN DIT WAS ZELPY KAMPNAWEEK. 
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Paasfees is om die draai en ons kan nie wag dat dit aanbreek nie! 

Die redes vir die opgewondenheid oor die komende langnaweek hang af van wie jy 

vra.  Vir die een is die vooruitsig om ‘n asemhaalkans na ‘n eerste skof van die jaar, 

vir ‘n ander die moontlikheid om by afgeleë familie uit te kom, of bietjie see-toe te 

gaan.  Dink net die sand tussen jou tone en die kans om so ver oor die see die son 

sien opkom sonder om te wonder hoe jy ooit betyds by jou werkplek gaan kom deur 

al die oggendverkeer.  As jy van Presidente gehoor het, is daar weer ‘n anderse 

prentjie wat mens se gedagtes vorm, ook na gelang van jou vorige ervarings.  Vra 

maar vir die mense wat by Potchefstroomdam gestaan het en dan dorptoe gery het 

om te gaan wellies (waterleiskoene sou my oupa sê) koop.  Jy kan self dink hoekom! 

Onderliggend aan al die goeie planne en redes waarom Paasfees gevier word, is die 

welbekende Johannes 3:16 wat sê dat die Here ons elkeen só liefgehad het dat hy 

sy enigste Seun in ons plek gegee het.  In my plek in jou plek en elkeen wat in Hom 

glo se plek.  Al te baie persoonlike fokus. 

As dit dan so is, en dit moet elkeen vir homself uitmaak, persoonlik uitmaak, hoe 

reageer ons elkeen se “ek” daarop?  Dink bietjie hoe hierdie radikale nuus jou lewe 

raak?  Dit is nogal ‘n baie persoonlike “ekke” agenda-punt.  Die waarskynlikheid is 

goed dat hierdie feit mens se lewe so bietjie op ‘n ander spoor gaan stuur. 

       

       

Paasfees. 
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Paasnaweek is die herdenking van ‘n besonderse hoogtepunt in God se 

verlossingsprojek vir die mensdom.  Wanneer jy dan Paasoggend met ‘n beker koffie 

in die hand (diep in die bosveld of waarookal) al die dinge van die lewe oordenk, 

oorweeg dan ook wat jou “ek” se antwoord op God se plan is.   

Die Emmausgangers het vir mekaar gesê: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op 

die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het?”  (Luk 24:32).   

Waar jy ook al hierdie paasfees mag wees, mag jy hierdie Pase ‘n Emmauservaring 

hê, wat jou band met jou Verlosser sal hernu en versterk. 

 

 

 



 

Page 14 of 18 

 

 

 

Hierdie ongewone gereg het ‘n baie fyn tekstuur en ‘n onvergeetlike smaak.  Dit is 

nie moeilik om kaaskoeke van kaas te maak nie, en daar is baie eenvoudige 

bestanddele in elke yskas.  

KAASPANNEKOEK                                              

Bestanddele:                                                               
Kaas - 150-180 g           Botter - 45 g                                    

Hoendereiers - 3 stuks     Koringmeel - 5 eetlepels                                

Vodka - 75 g                Gemaalde swartpeper                                          

Sout                          Sonneblomolie.                                          
Voorbereiding:                                                                                
Rasper die kaas. Die botter moet by kamertemperatuur gelaat word om sag te word.                                                                             

Meng die kaas en eiers in 'n diep bak. Dan word botter, swartpeper en sout by die 

massa gevoeg. Nadat die kaas- en eiermengsel deeglik gemeng is, is dit nodig om 

heelwat meel daarin te voeg. Die resultaat moet 'n taamlike taai massa wees. 

Daarna is dit nodig om vodka in die deeg te gooi. Dit word hier as bakpoeier 

gebruik. Die konsekwentheid van die deeg wat daaruit ontstaan, moet lyk soos die 

een wat voorberei is vir pannekoek. Dit moet nie te dun of te dik wees nie.                                       

As u nie kaaspannekoeke sonder maaskaas kan voorstel nie, kan u dit byvoeg deur 

dit eers deur 'n sif af te vee of deur 'n vleismolen te laat vee. Die hoeveelheid 

maaskaas mag nie 'n kwart van die totale massa van die deeg oorskry nie.           

Gooi bietjie sonneblomolie in 'n braaipan en steek dit aan die brand. Nadat die olie 

opgewarm is, kan u die syrniki braai, maar voor dit moet die vuur verminder word, 

dit moet medium wees. Die deeg word in 'n braaipan met 'n eetlepel uitgelê en die 

kaaspan het die vorm van 'n ovaal of sirkel, waarvan die dikte nie meer as 5 mm is 

nie. Wag totdat aan die een kant bruin is en draai dit saggies om. As die ander 

kant rooskleurig word, kan dit uit die pan gehaal word.  Vlek dit met 'n 

papierhanddoek om oortollige vet te verwyder. Hierdie gereg word saam met soet 

tee bedien. U kan suurroom as sous gebruik. 

 

Kampkos 
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Genoeg 
 

Wanneer is genoeg, genoeg … 

Wanneer gaan sit ons wydsbeen op ‘n klip, asem tevrede diep in en sê, ek het 

genoeg … 

Koom daai dag ooit?  My een hoek kas in my kombuis vra vanoggend vir my die 

vraag… 

Ek kon nie die deu toe kry nie.  Soos elke oggend na ek skottelgoed wegpak… en 

twee vloeke later. 

Wat het my die soveelste dêmse mengbak, laat koop?  Reg tegnies, sonder een jok, 

het ek een mengbak nodig.  Dalk vir ‘n bietjie gerief, twee op die meeste … 

 

Ek het 12 mengbakke. 

Ek vra vanoggend vir myself … Dink jy jy sal kan oorleef in ‘n huisie met een van 

elk.  Seker nie … 

Ek ken nie mense met een suiker pot nie. 

My oog vang vanoggend al die ekstra.  My self opgelegte vonnis, want trek raak ‘n 

nagmerrie enmy versekerings paaiement net meer. 

 

So sleep ons almal die klomp ekstras met ons saam.  Want ‘n trippie mall toe vir die 

nodige en iewers, somehow het die sisteem jou verbruikersbrein oortuig jy het ‘n 

ander ketel nodig.  En vanmôre sit ek hier in my oorvol huisie en wonder wat op 

aarde het ek nóg nodig.  My genoeg kan mos nie lê in 12 mengbakke nie? 

Middel kind roer en skimp onderdeur die duvet vir koffie en beskuit.  My aanneem 4 

been kind lê in die sodag sonnetjie.  My stoep is gevee en my Jasmyn rank muurop.  

Sou ek al my ekstra wegvat het ek oorgenoeg. 

Dit is die eenvoudigste oggend wat die genoeg oral lê. 

Moenie te ver van jou eenvoudigste genoeg af lewe nie, want dan gaan iemand jou 

oortuig jy het nog nodig. 

Hierdie huis het genoeg.  En ek praat nie van mengbakke nie. 

(Yolande Brittnel-Steyn) 

 

 

Sommer net iets 
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EK-EK LEKKEBEK 
 

Hoe ouer ek word hoe minder wil ek my behang met fancy goed.  Dalk is dit ook 

maar die m@orse klap wat die afgelope twee jaar my gegee het. 

 

Tussen groot besluite, bang wees en masker dra het ek my eie-ek al hoe minder 

begin vra.  Die ding met jou eie-ek is dat hoe meer jy hom voer, hoe meer wil daai 

eie-ek hê.  Nou is alles wat om my lê, myne, genoeg en ek?  Tevrede. 

 

Elke dag sien en hoor ek die eie-ek mense.  Genoeg is net nooit genoeg nie.  Hulle is 

moeg gevoer aan ‘n gat waaraan daar net geen einde is nie. 

Hoe erken jy die eie-ek mense? 

Elke sin van hulle begin met “Ek”. 

 

Die dag toe ek my sinne begin het met “Jy” wat ek agterkom my eie-ek vra al hoe 

minder.  Ek stoei nog so nou en dan met die eie-ek. 

Die dae wat ek hom in ‘n vice-grip het, sien my oë dieper, my hande vat sagter, my 

hart verstaan. 

Ek vra nie, ek gee. 

(Yolande Brittnel-Steyn) 

   

DIE NAG LIEG ALTYD 
 

Ek stoei mos altyd in die nag met ‘n ding. 

Wanneer alles donker en stil is en ek wil dink.  Dis ook gewoonlik net dan wat daai 

ding my vice-grip.  Neer teen die grond.  Uit tel greep. 

So het ek gestoei, in die nag totdat en eendag teen ’n sin vasloop: 

Die nag lieg altyd. 

Die sin het ek n my toollbox van die lewe gepak. 

Daar is so paar sinne in daai toolbox waarsonder ek nie ooit sou kon wen nie. 

Nou weet ek, wanneer dit nag is worstel jy met niks.  Jy klim nie in die bokskryt 

nie.  Jy probeer nie ‘n ding disfigure as daar nie lig op hom skyn nie. 

Jy los hom. 

Hy kan maar daar staan in die gang se donkerste hoek tot dit dag raak. 

Môre is nog ‘n dag.  Môre is ‘n nuwe dag. 

Jy stoei met enige ding as jy fair was met jouself. 

Wanneer jy uitgerus is. 

Wanneer God se son skyn met die belofte van nuwe opsies. 

Soveel keer het ek met daai goed in die donker hoeke baklei.  Later was ek so 

geknoop in my weghardloop gedagtes.  Meeste van die kere kon ek sweer daai ding 

het sewe koppe gehad. 

Nou weet ek, die nag lieg altyd 

(Yolande Brittnel-Steyn) 
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Kom ons lag ‘n slag lekker 

Net omdat ek nie alles 

kan onthou nie, beteken 

nie ek is oud nie, my 

brein is net vol. 
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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

