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Suidwes-Kaap  
  

SAWA Kongres in Beeld:  
8-10 Oktober 2010 

Die 2010 Kongres is 
deur Suidwes-Kaap se 
Pieter Henning, Karin 
Augustyn, John en 
Enge l a  McDona l d 
(afgevaardigdes) en 
Niël en Rozél Goslett (as 
gaste) bygewoon. Vir 
die McDonald’s en 

Goslett’s was hierdie ‘n eerste ervaring. Pieter, Karin, John en Engela het ‘n ron-
dawel gedeel. Hierdie was Niël en Rozél se woonwa soos verskaf deur Streek Oos-
vaal. Ons het BAIE lekker tussen die mede Sawanante gekuier. 

Streek Oosvaal was die gashere van die 
naweek. Hier is ‘n paar van die manne 
besig met die vure vir Vrydagaand se 
gesamentlike braai. ATKV Buffelspoort 
is ‘n prag oord met welige plantegroei 
langs die Magaliesberge. 

Vrydagaand se boekevat en ge-
samentlike braai was ‘n heerlike ken 
mekaar en ook weer die sien van ou 
vriende. 

Redakteur: Niël Goslett -  Tel: 0833057366. E-pos: dgoslett@csir.co.za 
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Van die streke in hul streekklere. Streek Rietvallei se mense, o.l.v. Klaus Lübbert, 
almal in hul blou gestreepte hempies en natuurlik die Vrystaters, o.l.v. Oom Coen 
v.d. Merwe, almal in oranje. 

Alet Meyer en Ansie Delport op die dansbaan. Selfs agter in die saal is gedans. Nou 
ja—sommige sit selfs en dans: Johannes Knipe van Albatros oefen solank sy pas-
sies voor die dans. (Rooi kaartjie vir jou) 

Jurie Dreyer tussen die mense. Hy’t 
probeer om by almal ‘n draai te 
maak tussen die reëlings deur. 

Oom Christo v.d. Merwe aan die gesels. 
Sy onlangse toer was ‘n groot sukses en 
die stories was deel van die groot lekker 
van die naweek.  

Foto’s deur Niël Goslett 
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Saterdagoggend, net voor die kon-
gres—al die streek nuusbriewe uitgestal 
vir besigtiging. Kyk hoe word SWK se 
nuusbriewe bestudeer... 

Die SAWA kongres word plegtig geopen 
deur Nico Spaumer—die president. 

Die verskillende afgevaardigdes. Hierdie 
is ‘n baie plegtige geleentheid. 

Suidwes-Kaap se twee afgevaardig-
des—John McDonald en Pieter Henning 
luister aandagtig na die sake. 

Agter in die saal is plek vir die belang-
stellende gaste. Hierdie getal groei 
jaarliks. 

Vir middagete het Oosvaal uitgehang 
en ‘n groot hamburger vir elke kongres-
ganger voorgesit. 

‘n Foto geleentheid—al die gaste wat 
die kongres bygewoon het. 
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SAWA se dagbestuur (voor vlnr)—Chris 
Delport, Jurie Dreyer, Nico Spaumer, Fa-
nie Jordaan, (agter) André Knoetze en 
Willie Bronkhorst. 

Jurie Dreyer besig met sy voor-
sitters verslag aan die kongres-
gangers. 

40 grade in die skadu—so het dit altans 
gevoel. Na die kongres was daar ‘n lek-
ker afkoel tydjie. 

Die Suidwes-Kapenaars in ‘n 
ontspanne luim langs die swembad—
Pieter Henning en Karin Augustyn, 
Niël en Rozél Goslett, John en Engela 
McDonald. 

Van die dagbestuurslede en hul vrouens 
besig met die laaste reëlings vir die 
trekking van die groot TV. 

Aangetrek en reg vir die dinee—
Pieter Henning en Karin Augustyn, 
Niël en Rozél Goslett, John en Engela 
McDonald. 
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Ons tafel—hoofsaaklik van Gebied 
Goeie Hoop reg vir die dinee en prysuit-
deling.  

Niël Goslett van Suidwes-Kaap is vir die 
2de jaar die wenner vir die beste nuus-
brief. Die tweede plek is Johan Lemmer 
van Kiepersol en derde Elma Bronkhorst 
van Oosvaal. (Foto: Pieter Henning) 

Niël Goslett ontvang 
die Jurie en Kittie 
Dreyer trofee vir die 
beste webwerf by-
drae. Hierdie is ‘n 
n u w e  t r o f e e -
kategorie. (Foto: Pieter 
Henning) 

Suidwes-Kaap se Niël Goslett en Peter 
Hardcastle het eervolle vermelding 
ontvang vir die Foto van die Jaar. Die 
wenner was Jacques Fourie van 
Streek Rietvallei. (Foto: Pieter Henning) 

John en Engela McDonald met hul 
Nasionale Meriete Toekenning. 

Fred Schmiedeskamp van Gebied 
Goeie Hoop ontvang die Nasionale 
Meriete Toekenning namens Herman 
en Marietta Gerber (Suidwes-Kaap). 

Fred 
Schmiedeskamp 
van Gebied Goeie 
Hoop ontvang die 
Nasionale Meriete 
Toekenning na-
mens Peter en 
Anina Hardcastle 
(Suidwes-Kaap). 
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Die dinee is 
afgesluit met 
ligte vermaak. 
Ses paartjies 
moes dans in 
hul dinee 
drag, maar 
het deur-
lopend van 
drag verander.  Die grapmakers—almal geklee in die 

“formele” dansdrag na afloop van die 
vermaaklikheid. 

Gebied Goeie Hoop se ontvangers van 
toekennings by die kongres: John en 
Engela McDonald, Niël Goslett en Cor-
rie Schmiedeskamp. 

Die kongresgangers tydens Sondag-
oggend se kerkdiens. Dit was ’n waar-
dige manier om so ‘n aangename 
naweek af te sluit. 

Die nasionale webmeester—Diana 
Fourie besig met foto's vir die web-
blad tydens Sondag se ontbyt. 

Die groot skildery in Buffelspoort se res-
taurant—baie gepas in die statige ou 
saal. Die kongres is ‘n geleentheid wat 
ons aanbeveel wat ‘n Sawanant ten min-
ste een maal moet bywoon. Ons het hier-
die warm kongresnaweek baie positief er-
vaar. Dankie SAWA, dankie Oosvaal. 


